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ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 26,5.84
ώρα : 8.30 μ .μ .

ί*Υπάρχουν συγκεντρώσεις πραγματικά ανεπανάληπτες. Συγκεντρώσεις 
καθοριστικές για τις πολιτικές εξελίξεις.

Η σημερινή όμως λαοθάλασσα έχει κάτι ιδιαίτερο. Έχει υπερβεί 
κάθε όριο και κάθε πρόβλεψη.

Είναι μια ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΙΚΗΣ.

ό πρωτοψανήςόγκος και ο αξεπέραστος παλμός επιβεβαιώνει περί-ί
τρανα την πίστη, τον αγώνα και την απόφαση του Ελληνικού Λαού
να νικήσει για μια ακόμα φορά.♦

Να κατοχυρώσει και να επεκτείνει τις κατακτήσεις του.

Να οχυρώσει τη Δημοκρατία και τη Λαϊκή Κυριαρχία με τη συμμετοχή 
του.

Να προασπίσει την Εδαφική Ακεραιότητα και να διασφαλίσει την 
Εθνική Ανεξαρτησία της Χώρας μας.

Να κρατήσει ανοικτό το δρόμο της προόδου, της ανάπτυξης και 
της Κοινωνικής Απελευθέρωσης.

Να προχωρήσει αταλάντευτα μπροστά, χωρίς πισωγυρίσματα και 
δίχως καθυστερήσεις, με μοναδική πυξίδα τα συμφέροντα του 
Έθνους, τα συμφέροντα των μη προνομιούχων, το δικό του 
συμφέρον.



Να δώσει, σάρκα και οστά στο μεγάλο όραμα για την Πατρίδα 
μας, το Λαό μας, για μας τους ίδιους, μα κύρια για τα 
παιδιά μας. <Γ>

ί·
Σήμερα η Δημοκρατική Πάτρα, η Δημοκρατική Αχαϊα με την

β

αγωνιστική παρουσία των πολιτών της βροντοφωνάζουν και πάλι:
ι>

Το μεγάλο ΝΑΙ στην Αλλαγή.
0

*
Το μεγάλο ΝΑΙ στην εγγύηση και για τη συνέπεια και για τη 
συνέχεια της Αλλαγής.

Ταυτόχρονα προαναγγέλει με αυτοπεποίθηση μια α*όμα συντριπτική 
ήττα για την ηγεσία της Ν.Δ. Εκείνη την ηγεσία που ονειρεύεται 
Επιστροφή και Εκδίκηση. Εκείνη την ηγεσία, που σπέρνει το 
Διχασμό. Εκείνη την ηγεσία, που οργανώνει με βία και θόρυβο 
την Απαλλαγή, που δεν θάρθει ΠΟΤΕ.

*

*  *

Πριν από μια εβδομάδα σ'αυτό τον ίδιο χώρο εμφανίστηκε ο κ. 
Αβέραχρ ώς Αρχηγός της Ν.Δ. Με εμπρηστικά συνθέματα ακροβατούσε 
ανάμεσα στη φθορά και στην αφθαρσία μιας μισαλλόδοξης και 
κοντόθωρης πολιτικής στρατηγικής.

Όμως παρ'όλες τις προσπάθειες τίποτα δεν κατάρερε. Η ηγεσία



της Ν.Δ. παραπαίει. Βρίσκεται στο πιο οδυνηρό πολιτικό αδιέξοδο, 
δίχως περιθώρια προσαρμογής και εκσυγχονισμού της.

Λ
Προσπαθεί να ισορροπήσει στο κενό. C'

"Μπρος είναι ο γκρεμός και πίσω είναι το ρέμα”.

Η ηγεσία που πασχίζει να αναβιώσει το παρελθόν είναι εκγλωβι-- 
σμένη.'Εχει μείνει μετέωρη και χωρίς επιλογές.

Άρχισε την προεκλογική εκστρατεία με το σύνθημα "νυν υπέρ πάντων ο
αγών" και "αγώνας εφ'όλης της ύλης".
\ '

Κατηγορήθηκε ο κ. Αβέρωφ από την ίδια του την παράταξη και από 
επώνυμα στελέχη της Ν.Δ. ότι ακολουθεί ένα λαθεμένο δρόμο. Και 
τούτο γιατί η σύγκριση ανάμεσα στα έργα και τις ημέρες της 
Δεξιάς για Δεκαετίες και στα έργα και τις ημέρες της Αλλαγής- 
- του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για 2,1/2 χρόνια είναι συντριπτική. Και (ραίνεται 
ότι είχαν δίκιο.

Ταυτόχρονα κάποια άλλα στελέχη της Ν.Δ. ψιθύριζαν στ'αυτί του 
αρχηγού τους, ότι θα ήταν λάθος να ρίξει το βάρος της εκλογικής 
εκστρατείας στην άκριτη ένταξη στην Ε.Ό.Κ. Και τούτο γιατί 
και εδώ η σύγκριση ανάμεσα στη θητεία του ΠΑ.ΤΟ.Κ. και της 
Ν.Δ. είναι συντριπτική.

\

Μια απλή παράθεση επιλογών, πρωτοβουλιών αλλά και αριθμών



/)•ΐ
δείχνουν την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του ΙΙΑ.ΣΟ.Κ. 
στη σκληρή μάχη της Ε.Ο.Κ. Στη σκληρή μάχη τουΕΑ.ΣΟ.Κ. για την 
κατοχύρωση των συμφερόντων του Έθνους, της οικονομίας και του 
Λαού μας.

€

II σύγκριση αποδεικνύει περίτρανα, ότι αυτά που κατόρθωσε και «
πέτυχε και κατάκτησε το ΠΑ.ΣΟ.Κ.^η Ν.Δ. είτε μπορούσε αλλά δεν 
ήθελε είτε ούτε μπορούσε μα ούτε ήθελε.

Στην Πάτρα ο κ. Αβέρωφ δεν κατάφερε να πείσει κανένα. Διάλεξε 
κατ'ανάγκη αυτό που αντιπροσωπεύει τόσο τον ίδ&ο όσο και την 
πράταξή του. Πρόβαλλε ως σκιά από το παρελθόν. Έγινε κήρυκας 
του Χάους και του Κενού, μηδενίζοντας χειροπιαστές κατακτήσεις,

Κατά γενική όμως ομολογία ο κ. Αβέρωφ είχε δύο επιτυχίες: 
Πρώτη: Με ένα πολωτικό λόγο συναγωνίστηκε κι ίσως ξεπέρασε 
και σε τυφλό φανατισμό ακόμα και αυτούς τους περιφερόμενους 
- αλλά γνώριμους πια -κεκράκτες του. Αυτούς που έχουν ως 
έμβλημά τους το ανιστόρητο αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο 
σύνθημα "χούντα είναι θα περάσει".

Εμείς τους απαντούμε αγέρωχα με τη σιγουριά της δύναμης ένα 
μεγάλο πανδημοκρατικό - παλλαϊκό ΟΧΙ.

ΟΧΙ Κύριοι δεν θα σας αφήσει ποτέ ο Λαός την χολιτική, ιδεολο
γική και κομματική κρίση της παράταξής σας να τη μεταβάλετε σε 
κρίση των δημοκρατικών θεσμών.



ΟΧΙ δεν θα σας αφήσει ο Λαός να υπονομεύσετε και να ναρκοθετήσετε 
την ομαλή δημοκρατική πορεία και εξέλιξη.

Φραγμός στη βία· και στο διχασμό σας θα είναι η κινητοποίηση
Πκαι ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού.

ί

I0 Λαός μας με τις πικρές του εμπειρίες είναι αποφασισμένος 
να μείνει ενωμένος. Είναι αποφασισμένος να διαφυλάξει και να
1
προασπίσει τη δημοκρατία, την ομοψυχία, την κυριαρχία και τα

I
δικαιώματά του.

Δεύτερη: Αποκάλυψε ένα διασκεδαστικό σκάνδαλο. Κατέφυγε σε μια 
αψυχολόγητη και μειωτική για τον ίδιο καταγγελία - βόμβα για 
την τηλεόραση.

*

Μοιραία συνέκρινε την ακροαματικότητα της ομιλίας του στην ΕΡΤ 1 
με την ακροαματικότητα Ελληνικής φαρσοκωμωδίας στην ΕΡΤ 2.

Ίσως να είχε δίκιο για το φόβο του. Οπωσδήποτε δεν πεψτει 
σ'εμάς λόγος να συγκρίνουμε και να αποφανθούμε για τις δύο 
ταυτόχρονες παραστάσεις της περασμένης βδομάδας.

Είναι όμως καιρός να ξεφύγουμε από την αναφορά στον κύριο Αβέρωφ 
και τα τερπνά της ομιλίας του. Αυτά τα είπε και τα έκανε στην 
Πάτρα ως αρχηγός της Ν.Δ. Εμείς θα αναμείνουμε τι θα πεί και τι 
θα κάνει από τώρα και μπρός με τη νέα ιδιότητα και το νέο τίτλο 
του Αρχηγού του Ευρωψηφοδέλτιου της Ν.Δ.



* *

Λ
Σήμερα εμείς με ευθύνη και σαφήνεια αλλά και με ώριμη σκέψη&
είμαστε έτοιμοι να δείξουμε τι σημαίνει για το Έθνος και

βτο Λαό μας ο Δεσμευτικός στόχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

Πρώτα η Ελλάδα
Η Ελλάδα της Αλλαγής 

ι
II Ελλάδα της Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης
II Ελλάδα της συμφιλίωσης και της Δημοκρατίας
Η Ελλάδα της συμμετοχής, της ανάπτυξης και της προόδου.

Και τούτο γιατί με την Ελλάδα της Αλλαγής δίνουμε τη Μάχη στην 
Ευρώπη για μια άλλη σχέση με την Ευρώπη - μα και για μια άλλη 
Ευρώπη.

ί
' *

*  *

Σε κάθε ένα από τα συνθήματά μας περιέχεται έ\α μεγάλο μήνυμα, 
μα ταυτόχρονα ένα μεγάλο δίλημμα, μια αέναη σύγκρουση.

"ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ή ΕΞΑΡΤΗΣΗ"

Πάντα σ'αυτό τον τόπο συγκρούστηκαν οι δυνάμει, που πάλευαν 
για ανεξαρτησία με τις δυνάμεις της εξάρτησης, αι της υποταγής.



Τώρα υπάρχει περήφανη και κυρίαρχη Ελληνική φωνή που ακούγεται 
γιατί όλοι γνωρίζουν πια ότι η μόνη δεδομένη θέση της Κυβέρνη
σης είναι ότι ανήκει στην Ελλάδα. !
Και η Ελλάδα στους 'Ελληνες. £

- Είπε ο ηγέτης του Ευρωφηφοδέλτιου της Ν.Δ.,σ κ. Αβέρωφ,
ότι η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης είναι εξωτερικό-
εσωτερική πολιτική.

* Και είχε δίκιο.
ι

Πράγματι κ. Αβέρωφ η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης 
χαράσσεται με γνώμονα τα συμφέροντα της Ελλάδας, το 
εξωτερικό της Πατρίδας μας και όχι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ. 
Πράγματι κ. Αβέρωφ το Υπουργείο Εξωτερικών είναι Υπουργείο ψ
Εξωτερικών της Ελλάδας και όχι Υπουργείο Εσωτερικών του ΝΑΤΟ.

Όχι, κύριοι της Ν.Δ., δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος 
σε ασκήσεις στο Αιγαίο που αμφισβητούν κυριαρχικά μας 
δικαιώματα, δεν πρόκειται να ιδρύσουμε στρατηγεία που 
μοιράζουν το Αιγαίο.

Τις δυνάμεις μας θα τις διατάσσουμε εκεί όπου υπάρχει 
κίνδυνος και όχι προς Βορρά όπως θα ήθελε το ΝΑΤΟ.

- Η Δεξιά ανέχθηκε επί δεκαετίες το αποικιοκρατικό καθεστώς 
των βάσεων.
Εμείς το καταργήσαμε και υπογράφαμε σύμφωνα απομάκρυνσης.



• /
Ανήκει πια στο παρελθόν η θεωρία της Ελλάδας προτεκτοράτου.

Σε πέντε χρόνια θα είναι παρελθόν και οι βάσεις.Γ,

*
β * *

Λέτε ότι ανήκετε στη Δύση. Δικαίωμά σας.
»Εμείς δεν ανήκουμε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή. Ανήκουμε

/
στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνειδητές εξαρτήσεις η ηγεσία 
της Ν.Δ. στο εσωτερικό ανήκει πράγματι στη Δύση, ανήκει σε 
ένα κόσμο που δύει.

*
*  *• I

Δέκα χρόνια τώρα μας απειλούν οι Τούρκοι ενώ εμείς θέλουμε 
να ζήσουμε Ειρηνικά.

Δεν πρόκειται να υποταχθούμε. Η Ειρήνη δεν διασφαλίζεται με 
το να προσφωνείς σοφούς τους βιαστές της Κύπρου^τους επιγόνους 
του κ. Ζορλού.

Τώρα μετράμε τους φίλους μας και το γνωρίζουν.



Η συμπαράταξη με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι δεδομένη και 
η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας χωρίς BETO είναι ένα καλό 
βήμα. n

ί

Και έχουμε πολλά και δύσκολα να κάνουμε.

*

* *

0
ί

Για το Λαό δεν υπάρχει δίλημμα 0 Λαός είναι με την Ελλάδα της 
Ανεξαρτησίας.

I

* *

"Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ”

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής ενώνει τη φωνή της Ελλάδας μαξί με 
πολλές χώρες, εκατομμύρια μαχητές και δισεκατομμύρια ανθρώπους 
που παλεύουν για την Ειρήνη γιατί θέλουν να παραμείνουν άνθρωποι

Η Δεξιά και η ηγεσία της δεν παραμένει κάν θεατής στο ξέφρενο 
κυνήγι των εξοπλισμών.

Παριστάνουν τα γέρικα γεράκια.

Εμείς λέμε ΟΧΙ στους πυραύλους. Εκείνοι λένε περισσότερα 
πυρηνικά. *



Εμείς λέμε διαπραγματεύσεις. Η Δεξιά συνιστά ψυχρό πόλεμο.

Εμείς λέμε απύραυλη ζώνη. Η Δεξιά θέλει τη χώρα μας, την 
περιοχή μας αυριανό θέατρο πολέμου, αυριανό φέρετρο ανθρώπων.

€

Στήν Ευρωβουλή δόθηκε μάχη για την Ειρήνη.

Η Ν.Δ. βρέθηκε στην άλλη πλευρά.

/
Έτσι όμως βρέθηκε στην αντίθετη πλευρά από το Λαό μας.

Γιατί για το Λαό μας δεν υπάρχει δίλημμα.
\

0 Λαός είναι με την Ειρήνη.

*

*  *

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ

Στη χώρα, όπου γεννήθηκε η Δημοκρατία, στη χώρα που δίδαξε 
Δημοκρατία στους άλλους λαούς, η Δημοκρατία ταλαιπωρήθηκε επί 
δεκαετίες από τη Δεξιά και καταργήθηκε δύο φορές από το ακραίο 
τμήμα της, σπλάχνο από τα σπλάχνα της.

Ερείς οι συμπατριώτες μου από την Αχαϊα γνωρίζετε καλά τους 
αγώνες για να είναι ο Λαός κυρίαρχος.



Αρκούσε η αναφορά στο 114 για να χαρακτηριστείς συνοδοιπόρος, 
εξτρεμιστής ή αναρχικός.

C
Δημοκρατία για τη Δεξιά σήμαινε, διχασμός, διώξεις, φυλακίσεις, 
εξορίες, πολιτικοί πρόσφυγες, φακέλλωμα, Ν.330, αλυσσόδεμα του

β

συνδικαλισμού, εξαφάνιση της Τ.Α., αύρες, ροπαλοφόροι, Ν.815 
για την Παιδεία. *

Δημοκρατία για μας σημαίνει εθνική συμφιλίωση, τέρμα στο διχασμό,
ι

αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης, επαναπατρισμό των πολιτικών 
προσφύγων, κατάργηση των φακέλλων, φήφο στα 18, κατάργηση του 
Ν.330, καθιέρωση του πιο φιλεργατικού νόμου σ'όλη την Ευρώπη.

«
Αποκέντρωση, λαϊκή συμμετοχή, Νομαρχιακά Συμβούλια, Λαϊκές 
Συνελεύσεις, συνοικιακά συμβούλια., απελευθέρωση του αγροτικού 
συνδικαλισμού, υπεύθυνη συμμετοχή της σπουδάζουσας νεολαίας 
με το νόμο - πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι.

Κράτος ήταν για τη Δεξιά, όπως είπε ο αείμνηστος Γέρος της 
Δημοκρατίας, "το Κράτος της νύχτας, που έφερε τη νύχτα του 
παρακράτους".

Κράτος για μας σημαίνει μετασχηματισμό σε μια αποκεντρωμένη 
δημοκρατική πολιτεία.

Δημοκρατία με το Λαό, για το Λαό.
\

Σοσιαλισμό με· τον· άνθρωτίο, για τον 'Ανθρωπο.



*

* *

Η Δεζιά, τχου φυλάκιζε τους δημοκράτες, έχει τώρα φυλακίσει 
τη Δημοκρατία στον τίτλο της.

0 Λαός λέει ναι στη Δημοκρατία. Λέει όχι στη Νέα Δημοκρατία. 

0Για το Λαό δεν υπάρχει δίλημμα.

0 Λαός είναι για·την Ελλάδα της Δημοκρατίας, την Ελλάδα της 
Λλλαγής.



*

*  *

η

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ανάπτυξη για τη Δεξιά σήμαινε μετατροπή της Χώρας σε διαμετα-
βκομιστικό σταθμό, εξαρτημένη οικονομία, το αλόγιστο κυνήγι του 

κέρδους, εκμετάλλευση των εργαζομένων στις πόλεις και στα 
χωριά, μαρασμό της υπαίθρου, ασφυξία των πόλεων.

I

Βιομηχανία χωρίς νεύρο, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς νέες τεχνο
λογικές κατευθύνσεις, χωρίς παραγωγικές επενδύσεις.

Γεωργία χωρίς υποδομή, δίχως πρόγραμμα καλλιεργειών. Διακίνηση 
από τους μεσάζοντες. Έλλειψη τυποποίησης, απουσία μεταποίησης.

Και βέβαια ούτε λόγος για κοινωνική ανάπτυξη^για το θεμέλιο 
της ανάπτυξης που είναι η παιδεία, η έρευνα, η τεχνολογία.

Πού οδήγησε η πολιτική της Δεξιάς. Στη στασιμότατα, στον 
πληθωρισμό, στη χρεωκοπία των βιομηχανιών, στο κλείσιμο των 
μικρομεσαίων, στην ανεργία, στην έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού, 
στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

δεν
Ποιος/θυμάται την περίφημη έκθεση του κ. Αβέρωφ όταν ανέλαβε 
οικονομικός συντονιστής της τελευταίας Κυβέρνησές της Ν.Δ.; 
Μελανώτερα χρώματα δεν θα έβρισκε κανείς αντίπαίος του κ. Ράλλη 
για να περιγράψει τότε την αθλιότητα της οικονομίας από τον 
υποτιθέμενο συνάδελφό του.



Εμείς δεν πτοηθήκαμε από την κατάσταση που παραλάβαμε. ί.' ’ ι

Σταματήσαμε τον κατήφορο της οικονομίας και έχουμε βάλει τα 
θεμέλια μιας άλλης ανάπτυξης. Μιας αυτοδύναμης οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης που θα στηρίζεται κυρίως στις δικές μας
δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό και πλουτοπαραγωγικές πηγές.
(?

I
Δεν είναι εύκολη αυτή η προσπάθεια. Θέλει προγραμματισμό από
το Λαό, σχεδιασμό από την Πολιτεία, σκληρή δουλειά από την
Κυβέρνηση και τις παραγωγικές τάξεις, από όλους τους εργαζό- #
μένους.

Απελευθερώνουμε σιγά σιγά τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου 
δημιουργώντας νέους θεσμούς στην παραγωγή και στην κοινωνία.

Στο εσωτερικό της χώρας πασχίζουμε να εναρμονίσουμε το δημόσιο 
με τον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα, δημιουργούμε τον κοινωνικό 
τομέα λαϊκής βάσης και συμμετοχής.

Λέμε ναι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Λέμε όχι στην ατομική 
υστεροβουλία ή στην μονοπωλιακή ασυδοσία.

Δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει να υποτάξουμε τις παραγωγικές 
δυνάμεις του τόπου σε ξένα κελεύσματα.



Η επιτυχία προϋποθέτει όχι απομόνωση από το εξωτερικό αλλά 
όχι υποταγή σε επιλογές και όρους που θέτουν σε κίνδυνο τη 
βιομηχανία μας, τη γεωργία μας.

*
* * *

τιρ IVΓι'αυτό/από την ένταξη στην Ε.Ο.Κ. είχαμε αρνηθεί τηνί'
υποταγή και είχάμε προτείνει ειδική σχέση.

Σήμερα ύστερα από τόσο πολύχρονο, μονόπλευρο προσανατολισμό 
της οικονομίας μας, κάτω από τους δοσμένους διεθνείς οικονο
μικούς συσχετισμούς και συγκυρία δίνουμε τη δτκή μας σκληρή 
μάχη .

Τη μάχη της Ελλάδας της Αλλαγής για μια άλλη σχέση με την 
Ευρώπη. Για αλλαγή στις σχέσεις με την Ε.Ο.Κ.. Για μια άλλη 
Ευρώπη.

"Η ΜΑΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"

30 μήνες στην Ε.Ο.Κ. παλαίψαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις αρνη 
τικές επιπτώσεις από την ένταξη και να μεγιστοποιήσουμε τις 
θετικές.

Ταυτόχρονα πασχίζουμε ανυποχώρητα με το μνημόνιο να διασφαλί
σουμε την προστασία της μικρής και μεσαίας γοοργικής εκμετάλ*
λευσης, της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας μας. Ταυτόχρονα, 
δίνουμε τη μάχη για να μεταφέρουμε πόρους προς την Ελλάδα



Την πρώτη χρονιά μετά την ένταξη, αντί να "θρέψουμε την αγορά 
των 250 εκ. κατοίκων με ελληνικά αγροτικά προϊόντα", όπως 
έλεγε η Ν.Δ., είδαμε να εισβάλλουν τα ξένα προϊόντα στην 
αγορά της χώρας μας. Για πρώτη φορά το 1981 ξοδέψαμε περισ
σότερο συνάλλαγμα για να εισάγουμε αγροτικά προϊόντα από την 
Ε.Ο.Κ. από ότι εισπράξαμε από τις εξαγωγές μας. Το έλλειμμα 
αυτή η διαφορά όλο και θα μεγάλωνε όπως είδαμε το 1982 αν 
δεν υπήρχε η σκληρή προσπάθεια.της Ελληνικής Κυβέρνησης και 
των Ευρωβουλευτών μας.
Κατωρθώσαμε το 1983 και το 1984 να μειώσουμε σημαντικά το_ 
έλλειμμα.

Και ήλθε ο κ. Αβέρωφ στην Πάτρα για να κομπάζει ότι η Ε.Ο.Κ. 
μας έδωσε ήδη πολλά και ισχυρίστηκε μάλιστα ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έχασε πόρους που θα εισρέανε απ'την Ε.Ο.Κ., γιατί δήθεν 
δεν θελήσαμε ή δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες 
μας.

Απαντούμε:

Πρώτο, κ. Αβέροχρ, η Ε.Ο.Κ. δεν μας χάρισε. Έδωσε από αυτά που 
παίρνει με τον άλλο τρόπο από τη χώρα μας, από τη βιομηχανία 
και τη γεωργία.

Έδωσε μέρος από αυτά που μας ανήκουν.



πρώταΔεύτερο αναγνωρίσατε σήμερα ότι τα 4 /χρόνια οι καθαρές 
εισπράξεις από την Κοινότητα θα έχουν φτάσει τα 3 όισ. 
δολλάρια .r·

C

Όταν όμως είσαστε Κυβέρνηση προβλέπατε ότι θα εισπράτταμε 
τα πέντε χρόνια 1350 εκατ. λογ. μονάδες. Προβλέπατε ακόμα 
ότι μόνο τον τελευταίο χρόνο της πενταετίας η ανώτερη είσπρα
ξη θα ήταν 500 εκατ. ECu,Πράγματι το 1981 επί των ημερών 
της αλήστου μνήμης της Ν.Δ. εισπράξαμε 121 εκατ. ECu, το 
1982 επί ΠΑ.ΣΟ.Κ. 685 εκατ. και το 1983 τρίτο χρόνο της 
ένταξης 900 εκατ. ECu αντί για 500 που προβλέπατε για
το 1985.
ι

Ψεύδεστε λοιπόν κ. Αβέρωψ. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι εκεί.

Τι οδήγησε στο να αλλάξουν o l  προβλέψεις της Ν.Δ.; Ήταν 
κακοί οι τεχνοκράτες της; Άλλαξε η κατάσταση στην Ε.Ο.Κ.; 
Έγιναν φιλεύσπλαχνοι οι εταίροι μας; Ούτε το ένα ούτε το 
άλλο.

Αυτό που άλλαξε ήταν η Κυβέρνηση στην Ελλάδα, η πολιτική, 
ο αγώνας μας.

Το 1983 και σε σχέση με το 1981 οι εισπράξεις μας για τη 
στήριξη του εισοδήματος των αγροτών επταπλασιάστηκαν {από 
10 σε 75 δις δρχ) . Από τα άλλα Ταμεία (Περιφερειακό, Κοινω
νικό κλπ.)περίπου τριπλασιάστηκαν (από 8 σε 22 δις δρχ.).



Αυτό, είναι, τα αποτελέσματα όχι μόνο της σοβαρής προετοι
μασίας στην κατάρτιση και υποβολή προγραμμάτων, όχι μόνο 
της ικανότητας απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων αλλά 
και του αγώνα που δώσαμε και δίνουμε για να αλλάξουν οι 
σχέσεις μας, για να ληφθούν υπόφη τα προβλήματα και οι 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας που αγνόησε η Ν.Δ. 
στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη.

Πετύχαμε να συντομευθεί η μεταβατική περίοδος για την /
αύξηση των τιμών μιας σειράς κρίσιμων αγροτικ<ύν προϊόντων 
(λάδι, σιτάρι, φρούτα και λαχανικά).

Πετύχαμε μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης για τα μεσογειακά 
προϊόντα.

Πετύχαμε να περιληφθούν στην στήριξη των τιμών προϊόντα 
όπως τα βερύκοκκα που είχε αγνοήσει η Ν.Δ. και ακόμα να 
βελτιωθεί σημαντικά το καθεστώς πολλών άλλων όπως της 
σταφίδας και του λαδιού. Όλα αυτά έγιναν ύστερα από 
σκληρότατες μάχες που τελικά εξασφάλισαν για τον Έλληνα 
αγρότη τιμές που να αυξάνουν το πραγματικό του εισόδημα.

Στον γεωργικό τομέα πετύχαμε ακόμα;

Να διαπλασιαστούν τα ποσοστά χρηματοδότησης, έργων και 
ενίσχυσης των συνεταιριστικών μονάδων.

Να περιληφθούν στην χρηματοδότηση για τον ε συγχρονισμό 
της γεωργίας όλοι οι νομοί της χώρας και όχ μόνο οι είκοσι



νομοί που είχε συμφωνήσει η Ν.Δ.

Όσον αφορά τα άλλα Ταμεία:

Στο Περιφερειακό πετύχαμε να αυξηθεί το ποσοστό που 
δικαιούται η Ελλάδα, να αυξηθούν τα ποσοστά χρηματο
δότησης για κάθε έργο και να υπάρχει η δυνατότητα χρη
ματοδότησης μόνο για την Ελλάδα νοσοκομείων και κέντρων 
υγείας. ι

Στο Κοινωνικό, έγινε δεκτό να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις 
λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές και σε ειδικά προγράμματα 
για μετανάστες, γυναίκες, άνεργους νέους και για μειο- 
νεκτούντα άτομα. Τα προγράμμσ.τα που εγκρίθηκαν το 198 3 
για την Ελλάδα είναι πενταπλάσια σε ύφος από ό,τι το 
1981.

Το Μνημόνιο

Η Ν.Δ. καταβάλλει αγωνιώδη προσπάθεια να υποβαθμίσει 
την σημασία του Μνημονίου που υποβάλλαμε και των αποτε
λεσμάτων του. Ισχυρίζεται ότι είχε υποβάλλει και αυτή 
κάποιο υπόμνημα που βρίσκεται στα "αρχεία της Κοινότητας 
και του Κράτους" το οποίο όμως ούτε εμείς γνωρίζουμε αλλά 
ούτε και η Κοινότητα.

Με την ευκαιρία αυτή αξίζει να ειπωθούν δύο λόγια για το 
πώς έχ*ει διαπραγματευθεί με την Ε.Ο.Κ. η Ιρλανδία και πώς



/ ■ ι
η Ελλάδα της Ν.Δ. Και για τις δύο χώρες υπάρχει κατ'αρχήν μια 
πενταετής μεταβατική περίοδος. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις.
Στην περίπτωση της Ιρλανδίας οι εξαιρέσεις λειτουργούν υπέρ

Ο
αυτής: Δώδεκα χρόνια για την προστασία κλάδων της βιομηχανίας&
της. Καμμιά μεταβατική περίοδος για τους Ιρλανδούς μετανάστες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας οι εξαιρέσεις ήταν υπέρ της Κοι
νότητας: καμμιά ειδική μεταχείριση της Ελληνικής Βιομηχανίας,
εφτά χρόνια μεταβατική περίοδος για τους Έλληνες μετανάστες.

ι

Το Μνημόνιο δεν είχε όμως ως κύριο σκοπό να διορθώσει τις 
απαράδεκτες ρυθμίσεις της μεταβατικής περιόδου. Με αυτό θέσαμε 
ξεκάθαρα τα βασικά ελληνικά προβλήματα και ζητήσαμε ειδικές 
ρυθμίσεις που να παίρνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής* 
οικονομίας και που να επιτρέπουν την αυτοδύναμη ανάπτυξη της 
χώρας και την απρόσκοπτη εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος 
ανάπτυξης.

Με το Μνημόνιο και τους όρους που θέτουμε πασχίζουμε να αλλάξουμε 
τις σχέσεις μας με την Ε.Ο.Κ. υπέρ της Ελλάδας.

Πολλοί από τους όρους αυτούς έγιναν κι όλας αποδεκτοί από την 
Ε.Ο.Κ. Και υπάρχει το ερώτημα για τη Ν.Δ.: Γιατί τους όρους 
αυτούς δεν τους έθετε η Κυβέρνησή της; Γιατί δεν πέτυχε αυτά 
που πέτυχε η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.; Τί θα γινόταν αν ήταν ακόηαη 
Ν.Δ. στα πράγματα; .. ο ·

\

Η απάντηση είναι απλή. Αντί να δώσουν τη μάχη για βελτίωση των



ν Λ

στα μπαλκόνια και. gnf}£ (ανν^κών Ui tnv E.O.K., βαίνουν 
την E.O.K., απολογούνται για λογαριασμό ιης E.O.F.

Αντί να είναι οι διεκδικητές της Ελληνικής πλευράς έγιναν οι 
συνήγοροι τπς Ξ.Ο.Κ.

\I

Γιατί λοιπόν θα έδινε η Ε.Ο.Κ. περισσότερα σ'αυτούς που ήταν 
και. είναι ή5η τόσο £υ*τοοιστημένο* ^  τα. ψιχία.;

Οι εκπρόσωποι της Δεξιάς είπαν ότι είναι πρώτα Ευρωπαίοι και 
μετά Έλληνες. Οι Ευρωπαίοι τους αγνόησαν.

Τώρα θα τους περιποιηθούν οι Έλληνες.
' V . ·.\

//
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Η σκληρή ράχη που δίνουμε στην ΕΟΚ είναι μια μόνο πτυχή 
και όχι η πρώτη για να αλλάξουμε τη ζωη και τη μοίρα των

Γ ,

μη προνομιούχων Ελλήνων.

ιΑυτά που πετύχαμε η αποτρέψαμε από την ΕΟΚ για τους 
αγρότες μας δεν είναι τα καίρια ζητήματα της παραμελημένης 
για δεκαετίες ραχοκοκκαλιάς της πατρίδας μας, της 
Ελληνικής αγροτιάς.

ΟΕλληνίδα και ‘Ελληνα αγρότη,

Το ΠΑΣΟΚ με τη δίκιά σου ψήφο και τη δίκιά σου Κυβέρνηση, 
την Κυβέρνηση της Αλλαγής δίνει τη μάχη, π ρ ώ τ α  
σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α  για να ξαναζωντανέψει την Ελληνική 
ύπαιθρο, για να αλλάξει η ζωη και η μοίρα της Ελληνικής 
αγροτιάς. Να δώσει πνοή και ελπίδα στα ξεχασμένα για 
δεκαετίες χωριά.

Μέσα στους 30 μήνες κάναμε ότι μπορούσαμε για να ανακουφίοουμε 
τη ζωη στη μαρτυρική επαρχία.

Εκεί ρίξαμε το βάρος στις προσπάθειές μας.

Είναι πολλά αυτά που έγιναν μπροστά στην αθλιότητα
Λ

της Δεξιάς.

Είναι λίγα ακόμα μπροστά σ'αύτά που χρωστάει η Πολιτεία
στην αγροτια.



*- 2 3, -
Ας θυμηθούμε:ν

Αυτοτελής σύυταζη για την Ελληνίδα αγρ οτισσα.
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για χους αγρότ 
Λογική αύξηση των συντάξεων.
Επίδομα γ.οκετού στην αγρότισσα.
/:Γέμισαν από μικρά έργα τα χωριά μας. 4’
Ύδρευση, αποχέτευση, αντιπλημμη ρικά, δρόμοι, 
κατσκευάζονται στην ύπαιθρο αντί για έργα Βιτρίνας.

!
-/ Μα και τα μεγάλα έργα γίνονται στην ύπαιθρο.

Έργα που θά φέρουν την πρόοδο.
Κέντρα Υγείας χτίζονται σ'όλη την Ελλάδα. Οι γιατροί 

, από τον Δεκέμβρη θα είναι δίπλα στον αγρότη. Το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας που πολεμούν οι βολεμένοι και το 
κατεστημένο θα σώσει από την αρρώστεια και την εγκατάλειψη 
εσένα, τους γέρους γονείς σου, τα παιδιά σου.

Τα έργα δεν τα αποφασίζει πια η Αθήνα. Τα Νομαρχιακά 
Συμβούλια είναι μια μικρή αλλά ισχυρή τοπική Κυβέρνηση.
Οι εκπρόσωποί σας αποφασίζουν. Μπορείτε να τους 
ελέγξετε. Οι Λαϊκές Συνελεύσεις στα χωριά, 
τα συνοικιακά συμβούλια στις πόλεις που ξεκίνησαν, 
οι αγροτικοί σύλλογοι, οι συνεταιρισμοί μπορούν να 
είναι το μόνιμο βήμα του αγρότη.
Η Λαϊκή Συμμετοχή γίνεται πράξη. Μέχρι χθές ο 
αγρότης διαμαρτυρόταν στο καφενείο. ' Τώρα ακούγεται 
η φωνή του στα όργανα Λαϊκής συμμετοχής. Και κανείς 
δεν μπορεί να αγνοήσει τη φωνή του Έλληνα αγρότη.
Έχουμε την πεποίθηση ότι αυτός που ζεί καθημερινά

\

τα προβλήματα, γνωρίζει και πως πρέπει να λυθούν. /
Τώρα έχει τη δυνατότητα να το κάνει.



Που βρήκαμε τα χρήματα για τίς δημόσιες επενδύσεις 
για έργα στα χωριά μας;
Γιατί τα χρήματα τσυ δημσσίου, που είναι ο ιδρώτας 
των εργαζομένων στο χωριό και στην πόλη, δεν πετιούνται 
πια σε έργα βιτρίνας. Δεν πηγαίνουν στις τσέπες 
η από τις τσέπες του κατεστημένου στα θησαυροφυλάκια 
της Ελβετίας.

Τώρα που σιγά σιγά θεμελιώνουμε την αυτοδύναμη οικονομική 
ανάπτυξη, μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται στις δικές μας 
δυνάμεις θα αρχίσουν να αυξάνονται οι πόροι που θα 
περισσεύουν για περισσότερες επενδύσεις, για πιό πολλά
/ I ,  βέργα, για περισσότερα σχολεία, για Τ.Ε.Ι., για την Υγεία, 
για τις συντάξεις, για παιδικούς σταθμούς, για την 
προστασία της μητρότητας και των γηρατειών.

Τώρα που εξυγιάναμε όλοι μαζί το συνεταιριστικό κίνημα, 
τώρα που οι εθελοντικοί συνεταιρισμοί δεν καθοδηγούνται 
από αγροτοπατέρες αλλά από αγρότες, μπορούμε να διώξουμε 
τους μεσάζοντες, να χτίσουμε περισσότερες γεωργικές 
βιομηχανίες, να- δώσουμε στους αγρότες την εμπορία, τη 
διακίνηση, την ανταμοιβή του μόχθου τους.

Οι αγρότες δεν βρίσκονται σε δίλημμα.
Οι αγρότες δεν στηρίζουν απλώς την Αλλαγή.
Η Αλλαγή είναι η ελπίδα τους για ένα καλύτερο αύριο 
γι'αυτούς και τα παιδιά τους.

\
Κάθε αγροτικό σπίτι, κάθε χωράφι, κάθε χαγιάτι είναι τώ
ρα ένα μετερίζι της Αλλαγής.
Κι εμείς ποτέ, μα ποτέ δεν θα προδώσουμε αυτή την πίστη,

«
Το όραμα γίνεται πράξη. Η Ελπίδα θα γίνει ζωη.
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Ά υ  οι αγρότες, κάνουν το χωράφι τους μετερίζι της Αλλαγής, 
οι ε ρ γ ά τ ε ς ,  οι μ ι σ θ ω τ ο ί ,  οι υ π ά λ λ η λ ο ι

Λ
• θα περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις της Αλλαγής τόσο με την&
φήφο τους όσο και με το δυναμικό τους παρών στο εργοστάσιο, 
στο εργοτάξιο, στο γραφείο, στο κατάστημα.
0 0

Αυτό το ξέρει καλά η ηγεσία της Ν.Δ. Το κόμμα της 
πλουτοκρατίας δεν περιμένει φυσικά από τους ανθρώπους 
του μόχθου να θέλουν να ξαναφέρουν στην εξουσία τους 
καταπιεστές της εργατικής τάξης, τους εκμεταλλευτές του 
εργαζόμενου.

Αυτούς που θέλουν να πάρουν πίσω την Αυτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή από τους εργαζόμενους για να μην μειωθούν 
τα κέρδη των μονοπωλίων.

I
Αυτούς που θέλουν να πάρουν πίσω το πενθήμερο, τις 4-0 ώρες 
δουλειάς, τις 4 εβδομάδες άδειας, αυτούς που θέλουν να 
ξαναφέρουν. το όργιο των ομαδικών απολύσεων, των διώξεων.

Αυτούς που θέλουν να ξαναλυσσοδέσουν το συνδικαλιστικό 
κίνημα, να το ξαναφέρουν στην εποχή των_Μακρήδων και του 
μεγάλου "Φιλέλληνα" εργατοπατέρα Ίρβιγκ Μπράου· - του 
εκλεκτού των εκλεκτών των μονοπωλίων.

♦

Αυτούς που καμάρωναν στο Αμερικάνικο Περιοδικό ΌΙΙΤυΝΕ για
το καλύτερο αντιαπεργιακό οπλοστάσιο της Ευρώπη , που κατάπνιγαν
το μαζικό κίνημα με τις αύρες και τους ροπαλοφό ους.
Αυτούς 'που επέβαλλαν την μονόπλευρη λιτότητα κα τον αυταρχισμό 
τους έχουν οριστικά και αμετάκλητα αντιπάλους ο εργαζόμενοι.



Η Δεζιά πάντα πολέμησε τους εργάτες και. έφτιανε τις προϋποθέσεις 
γιά να μιμηθούμε τους φίλους τους στην Ε.Ο.Κ. τιου δημιουργούσαν 
τον εφεδρικό στρατό των εκατομμυρίων ανέργων.

Γ,

Εμείς πολεμάμε τώρα την ανεργία και δημιουργούμε" δύσκολα αλλά 
σταθερά τ,ις προϋποθέσεις γιά απασχόληση μα και γιά την συμμετοχή 
στην παραγωγική διαδικασία. Γίνεται μέρα με τη μέρα δικαιότερη 
ή διανομή του εισοδήματος, τόσο με τι£ αυλήσεις όσο και με τον 
κοινωνικό μισθό.

Προχωρούμε υπεύθυνα στη δημοκρατική διαχείρι^ση, στην κοινωνικοποίηση,
ίστην αυτοδιαχείρηση.

I
.

Οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, δεν είχαν, δεν έχουν και δεν θα έχουν 
δίλημμα.

Είναι αντίπαλοι του κατεστημένου και της ολιγαρχίας. 
Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγόνα της Ελλάδας 
της Αλλαγής.

*
* *

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ

Είναι γελασμένη η Ν.Δ. αν νομίζει ότι μπορεί να ζε?ελάσει πάλι 
τη μάζα των μικρομεσαίων γιά να τους προσελκύσει σ~η στρούγκα 
της δεζιάς^στη σύνθλιψή τους από το μπλοκ της. ολιγςρχίας .



— (Τ'¿Λ % -
Ακόμα αγωνιζόμαστε ύστερα από 3 0 μήνες να αλλάζουμε τη νοοτροπία 
του τραπεζικού συστήματος που είχε στη γωνιά τους μικρομεσαίόυς 
γιά να επιδοτεί τις παγωμένες πιστώσεις του μεγάλου κεφαλαίου.

Αυτοί που έδιναν το 50% της παραγωγής στη μεταποίηση είχαν 
μόνο το 4% της χρηματοδότησης.

Τώρα ακολουθείται μιά προωθημένη πολιτική παροχής κινήτρων γιά
οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη με αποδεκτά οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια, με διαφάνεια και απλούστευση διαδικασιών,
που συνεχώς εξελίσσονται. Διασφαλίστηκε γιά τους μικρομεσαίους 

0
η δανειοδότηση από τον ίδιο τον ΕΟΜΜΕΧ επενδυτικών προγραμμάτων 
μέχρι 20 εκ.

Τα νέα μέτρα χρηματοδότησης των μικρομεσαίων από τα ειδικά 
κεφάλαια της βιοτεχνίας απλούστευσαν και επιτάχυναν τις διαδικασίες 
με αποτέλεσμα το διπλασιασμό των δανείων προς τη βιοτεχνία.

Πάρθηκαν φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης των μικρομεσαίων εισοδημάτων 
όπως: τροποποίηση άρθρου 16 Ν. 3323/55.

Γιά παράδειγμα επιχείρηση που γιά κέρδη μέχρι 1 εκ. δρχ. πλήρωνε 
φόρο 132.000 δρχ., τώρα πληρώνει μόνο 50.000 δρχ. Ενώ με ρύθμιση 
εκκρεμουσών υποθέσεων "λυτρώθηκε" ο μικρομεσαίος από το άγχος 
παλαιών χρεών (κλείσιμο ανέλεγκτων παλαιών χρεών).

Επιλύθηκε το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης με τρόπο δίκαιο 
και κοινωνικά αποδεκτό. .

Αποφασίστηκε η ίδρυση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου εγγυοδοσίας βιοτεχνικών
♦

δανείων που θα συμπληρώσει την εγγύηση τ,ου δημοσίου προς τις 
Τράπεζες.



Εφαρμόζεται, (από*· τον ΕΟΜΜΕΧ) φιλόδοξο πρόγραμμα προώθησης καινο
τομιών στην Ελλάδα.

Κεφαλοπο Γ,ηση Οφειλών MME προς το δη μ ό ο ιο .
Στήριξη ντόπιας παραγωγής με αυστηρούς ελέγχους σε εισαγόμενα 
είδη (Ν, 1401/83) .
Αύξηση ποσοστών πριμοδότησης εξαγωγών των μικρομεσαίων.
Επιδότηση γιά δημιουργία νέων θέσεων εργασίας χλπ.

Η κυβερνητική πολιτική αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός ενιαίου
οικονομικού σχεδιασμού, έτσι πέρα από από τα μέτρα σε εσωτερικό- 

?εθνικό επίπεδο προωθεί την πολιτική της στην Ε.Ο.Κ. με τρόπο που
να συνδέει τις επιλογές της με συνέπεια, συνέχεια και δυναμισμό.

*

Στη συμφωνία ένταξης στην Ε.Ο.Κ. δεν υπήρξε καμμ,ιά πρόβλεψη γιά 
τους μικρομεσαίους.
Εμείς προσπαθώντας να διαμορφώσουμε θετικές συνθήκες, ώστε να 
ξεπεραστούν τα κληρονομημένα προβλήματα του χώρου, επιδιώξαμε 
και πετύχαμε στο μέτωπο της Ε.Ο.Κ.;'
- Παράταση προστασίας της βιομηχανίας μας γιά 5 χρόνια.

- Προστασία ευαίσθητων προϊόντων όπως υψαντουργ ικά, κεραμικά, 
είδη υγιεινής, παπούτσια, έτοιμα ενδύματα κλπ. από τις εισαγωγές 
και τον κοινοτικό ανταγωνισμό.

- Εξασφάλιση 20 δισεκατομμυρίων γιά τρία χρόνια στα πλαίσια των 
προγραμμάτων του περιφερειακού ταμείου που μεγάλο μέρος τους αφορά 
την ενίσχυση των μικρομεσαίων.

- Εξασφάλιση ειδικού προγράμματος ύψους 3,5 δισεκ. δρχ. γιά την 
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά (1984).



- Στις διαπραγματεή,σεις γιά την αναθεώρηση του Κοινωνικού Ταμείου 
η Κυβέρνηση πέτυχε να αναγνωριστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης 
γιά τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

- Κατορθώθηκε στη συνέχεια η εξασφάλιση 1 δισ. δρχ. γιά. ειδικά 
προγράμματα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του ΕΟΜΜΕΧ, του ΟΠΕ 
και ΕΑΚΕΠΑ.

- Προωθήθηκαν αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης γιά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην τελική διαμόρφωση των μεσογειακών προγραμμάτων.

Αν γιά> τους εργάτες η^Ν.Δ. είχε διαλέξει τον αυταρχισμό, γιά τους 
μικρομεσαίους είχε επιλέξει τον αφανισμό.

Η Ν.Δ. όχι μόνον δεν είναι το κόμμα του δήθεν μεσαίου χώρου αλλά, \επιδιώκει την εξαφάνισή του.

Οι μικρομεσαίοι είναι αναπόσπαστο τμήμα των κοινοτικών δυνάμεων 
της Αλλαγής.

*

*  *

ΝΕΟΛΑΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Τα νειάτα της πατρίδας μας, η Νεσλαία στα σχολεία, στα Πανεπηστήμια, 
στα Τ.Ε.Ι., η εργαζόμενη και η αγροτική Νεολαία δεν έχουν καμμιά 
σχέση με τη Δεξιά. Με τη Δεξιά που δεν κρύβει ακόμα και τώρα 
το μένος της απέναντι στο προοδευτικό κύμα της- νέας γενιάς μας, 
που δεν κρύβει ότι θέλει να πάρει πίσω τις κατακτήσεις γιά τους 
νέους.

Γι' αυτό μαχητικό θα είναι το παρών της νεολαίας μας στους νέους 
αγώνες της Αλλαγής.



Οι επιστήμονες, ος διανοούμενοι, οι καλλιτέχνες, αυτοί τιου στρατεύθηκαν 
γιά την Αλλαγή, δεν πρόκειται να παρασυρθούν από την προπαγάνδα 
της Δεξιάς γιά τα δήθεν προνόμια που θίγονται από τις Αλλαγές.

Τώρα πασχίζουμε... να αναβαθμίσουμε το ρόλο τους, ρόλο που η Ν.Δ.
είχε γιά χρόνια υποβαθμίσει. Γιατί ήταν δέσμια του πακέττου
της τεχνολογίας που ερχόταν απ'έξω, συνδυασμένο πάντα με επιλογές
που είχαν γίνει από ξένους εγκεφάλους.

ί

Αυτό το φαινόμενο που δημιούργησε το άνεργο επιστημονικό προλετα
ριάτο της χώρας μας ήταν και είναι ένα από τα πρώτα μελήματα της
Αλλαγής.0

I
Εμείς γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς την ενεργό προσφορά των επιστημόνων 
μας, Αυτοδύναμη Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη δεν είναι 
πραγματώσιμη. Και χωρίς αυτοδύναμη ανάπτυξη δεν υπάρχει ρόλος 
γιά τους επιστήμονες.

Αυτοί που έδωσαν τη μάχη της Δημοκρατίας, του 15% γιά την παιδεία, 
του 114.

Αυτοί που έδωσαν τη μάχη της αλλαγής της ανάπτυξης.

Αυτοί που πιστεύουν στον Κοινωνικό ρόλο του επιστήμονα και του 
διανοούμενου, θα δώσουν μαζί μας τη μάχη της Αλλαγής.

Τα άλματα που έγιναν γιά τους ηλικιωμένους, τους συνταξιούχους 
είναι ακόμα μικρά βήματα μπροστά σ'αυτά που χρωστάει η Πολιτεία 
σ'αυτούς που δημιούργησαν ό, τι η σημερινή γενιά μπορεί να

Φ*' *απολαύσει.

/
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Γιά μας οι συντάξεις πείνας που πολλαπλασιάστηκαν είναι ακόμα χαμηλές
Η πρόνοια, η φροντίδα, η ζεστασιά της Πολιτείας βρίσκονται στηνδ
πρώτη γραμμή των τιροσπαθε ιών μας.

Ρ
#

\



Τόλμησε ο κ. Αβέρωφ να πει ότι εγκαταλείφαμε τα έργα που είχε 
αρχίσει η παράταξή του. Ότι δεν εκτελούμε νέα έργα.

Θα ήθελα να σας δώσω μια εικόνα του εργοταξίου στο οποίο έχει 
μεταβάλλει το ΠΑΣΟΚ ολόκληρη τη χώρα. (i

!
Θα μπορούσα να αναφερθώ σε χιλιάδες έργα εθνικής σημασίας που

I
αλλάζουν μέρα με τη μέρα τη μορφή της χώρας.
Προτιμώ όμως να δώσω μερικά στοιχεία από έργα και δραστηριότητες
που ϋ λαός της Πάτρας τα γνωρίζει, γιατί ζει καθημερινά την<
κοσμογονία που εξελίσσεται δίπλα του-,

1500 δισ. επένδυσε η Ν.Δ. σε έργα το 1980 στην Αχαια.
8.060 δισ. το αντίστοιχο ποσό για το 1984-.\ . ■ .

Αύξηση 530%.

Αυτά είναι οι ημέρες της Ν.Δ. και τα έργα του ΠΑΣΟΚ. Η νύχτα 
και η μέρα. Υπερδιπλάσιες πιστώσεις για την παιδεία και 
κατασκευή 32 σχολικών μονάδων την διετία 82-83. 12 μόνο στην
αντίστοιχη διετία 80-81.

Τετραπλασιασμός στις πιστώσεις για την υγεία στην ίδια διετία.
6 Κέντρα Υγείας κτίζονται αυτή τη στιγμή στην Αχαια, για να 
γνωρίσουν επιτέλους οι αγρότες μας τι σημαίνει υγεία και περίθαλψη, 
φροντίδα της Πολιτείας για τον αγωνιστή της υπαί®ρου.

Άρχισαν να κατασκευάζονται δύο καινούργια Νοσοκομεία.
Το Πανεπιστημιακό της Πάτρας, με δύναμη 750 κρεβίάτια, και του 
Αιγίου, πέρα από τις βελτιώσεις και τις επεκτάσεις αυτών που 
ήδη υπάρχουν.



Το 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με 160 κρεββάτια, είναι έτοιμο 
και παραδίνεται μέσα στο καλοκαίρι.

Τα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και βρίσκονται σε διάφορα 
στάδια εκτέλεσης, Αλλάζουν τη μορφή της Αχ'α'ιας.

€

1. Επικάλυψη του χειμάρρου Διακονιάρη
Προϋπολογισμός έργου : 840 εκ. Πίστωση για το 1984: 280 εκ.

2 .

4.

5.

6.

7.

8.

Νέα Εθνική Οδός Πάτρας-Πύργου/

Παράκαμψη Λάππα
\

\ ·111 Εθνική Οδός

Παράκαμψη της πόλης της Πάτρας 
Προϋπολογισμός έργου : 2,5 δισ.

Διαμόρφωση της εισόδου της πόλης

Δρόμος Πούντα-Καλάβρυτα

Αρδευτικό έργο Κούρκαφα

9. Αρδευτικό Καλαμιάς

10. · Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών
Προϋπολογισμός : 320 εκ.

11. Διώρυγα Πηνειού

Αρδευτικό·Βουραϊκού1 2 .



ί ’

14·. Η αποχέτευση, έτσι ή αλλοιώς, θα γίνει.

Τ5· Αεροδρόμιο Αράξου ·

16. Εργοστάσιο Λαδόπουλου. Το θέμα του Λαδόπουλου, που ήταν
αποτέλεσμα της εγκληματικής πολιτικής της Ν.Δ., έχει ήδη
μπεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης του Οργανισμού Ανασυγκρότησης

* Επιχειρήσεων-, με τη συμμετοχή των εργαζομένων.
'

Τα μικρά έργα στην Πάτρα και στα χωριά, έργα υποδομής αλλά και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής, που γίνονται από τους δήμους και 
τις κοινότητες, συμβάλλουν ταυτόχρονα στην καταπολέμηση της 
ανεργίας.

Φτιάχνουμε τώρα την υποδομή της νέας Ελλάδας.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ ·
νΓ

I
Πάντα στην Πάτρα, στην ΑχαΤα, συνδυάζονται συναισθήματα προσωπικής 
μου συγκίνησης και δημοκρατικής ευαισθησίας.

Πρέπει όμως να εξομολογηθώ σε σάς, που με συνδέουν οικογενειακοί 
και πολιτικοί δεσμοί, ότι εδώ στην Πάτρα νοιώθω κυρίως τους 
ακατάλυτους δεσμούς που συνδέουν το σήμερα με το χτές, την 
Αλλαγή με τη Δημοκρατία, το Έθνος με το Λαό χωρίς εγγυητές, 
τον *Λαό με την Κυριαρχία του χωρίς πάτρωνες.

Ναι, η Δημοκρατία νίκησε. 0 Λαός νίκησε. Και κανείς δεν
μπορεί να πάρει πια πίσω από το Λαό αυτή του τη Νίκη.ί

Αυτοί που λιθοβόλησαν τον αείμνηστο Γέρο της Δημοκρατίας, 
τόλμησαν τώρα να τον επικαλούνται, και μάλιστα από την Πάτρα.

Το συνοθήλευμα των επιτηρητών ή και βιαστών της Ιημοκρατίας, 
των αποστατών της Δημοκρατίας και τώρα αρχιεπιστατών της 
Νέας Δημοκρατίας παραδίνεται τώρα στην κρίση ενός Λαού, που 
ξέρει να αγωνίζεται και να κατακτά. Ενός Λαού που έχει μνήμη.
Ενόςχαού που δεν ξεχνά.

Γι αυτό, ο Λαός θα νικήσει για μια ακόμη φορά.

Για να είναι για πάντα ο Λαός κυρίαρχος στον τόπο ου.

<
Η Αλλαγή θα προχωρήσει.


