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Ο κ. Αβέρωφ είπε χθές ότι δεν τον χωράει η 0εσ/νίκη.

Σήμερα σε όλη την

Ελλάδα νίνονται συγκεντρώσεις σαν και αυτή για να του αποδείξουμε στις
17 του Ιούνη ότι δεν τον θέλει η Ελλάδα δεν θέλει η Ελλάδα τη δεξιά.
0 λαός δεν πρέπει να ξεχνά τη σημαίνει δεξιά γιατί και πάλι τώρα δώσανε
τα δείγματά τους,
αυταρχ ισμού,

δείγματα μισαλλοδοξίας δείγματα μίσους δείγματα '

δείγματα α ν τ ι δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό τ η τ α ς .

Αν θέλουμε να χτίσουμε μιά νέα κοινωνία μιά κοινωνία δημοκρατική,
ειρηνική μ ε λ ι κ ά ι ο $ ύ ν η πρέπει να δώσουμε οριστικά το εξιτήριο στη
δεξιά.

Πρέπει να φύγει μιά για πάντα και θα φύγει στις

Εδώ δημοκράτισσες και δημοκράτες

17 του

Ιούνη.

του Ζωγράωου η συγκέντρωση αυτή όπως

και οι άλλες συγκεντρώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα είναι τρανή
απόδειξη ότι ο ελληνικός λαός θέλει να παλέψει αποφασιστικά για την
αλλαγή για τη δημοκρατία για νά γίνουν τα οράματά μας πράξη,

για να

δώσουμε ζωή στις ελπίδες μας.
Η αντιπολίτευση

έχει ξεκινήσει μμά εκστρατεία δυσοήμησης της Κυβέρνησης
1
4. \γ * £
μ-ι-ό" εκστρατε ία ψευδολογίο*? και υπερβό/Γων.
Στόχος της είναι να κλονίσει
με κάθε τρόπο την εμπιστοσύνη του λαού στην κυβέρνηση να προκαλέσει
την αμφιβολία να δημιουργήσει το διχασμό και την πόλωση.
Η λυσσαλέα αυτή επίθεση δεν έχει μόνο σα στόχο της τις ευροεκλογές.
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Εκεί έχει την πεποίθηση στο ντόπιο και ξένο κατεστημένο
στο ΠΑΣΟΚ ότι ο λαός βρίσκεται στο σωστό δρόμο για την αλλαγή
ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει με σταθερά βήματα για την πραγμάτωση του
προγράμματος της ότι θα δώσουμε τη μάχη για την εθνική ανεξαρτησία
την ειρήνη για τη δημοκρατία,

για την ανάπτυξη.

/

Η σημερινή σας πο;ρουσία οισυγκεντρώσε ις που πραγματοποεί το κίνημά μας
σε όλη την Ελλάδα επιβεβαιώνουν^ότι όσο πιό σκληρή είναι η πολεμική
της δεξιάς τόσο πίό απ^ο τ εΤτεττυαχ ι κ ή είναι η συσπείρωση του λαού.
Η δεξιά προσπαθεϊώ'ίνα διχάσει τον κόσμο. 0 λαός έδωσε την απάντησή του:
Λαός ενωμένος δε νικιέται και είμαστε ενωμένοι για την αλλαγή και τη
©\«Ί
δημοκρατία.
Η Ν.Δ. τα παίζει όλα γιά όλα γιατί θέλει να διατηρήσει
την πλαστή συνοχή της παράταξης
την οργάνωση,

τους ακροδεξιούς οι οποίοι

κινούν

τους ακροδεξιούς οι οποίοι έχουν δώσει τον πυρήνα για την

κινητοποίηση και όλους εκείνους
δεν δέχονται την ακροδεξιά.
.
^ V.<* ' ι
Η συνοχή αυτή θα διασπασθεί ¿ αν-ΐουνη, δεν είναι βιώσιμη. Η Ν.Δ
έχει δείξει αυτές τις ημέρες και

ιυ πραγματικό της πρόσωπο.

'
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Την αδυναμία μ ίά8 άλλης πολιτικής.

Αν πάρετε τους λόγους τους τούς

οποίους εκφωνούν οι επικεφαλής της δεν θα,δείτε ούτε ένα ψιμύθιο ούτε
ένα διάγραμμα προγράμματος ούτε μερικές^θ^σ^ις για το τι θέλουν να κάνουν
τόσο διαφορετικήι ατιό μας.

Το πρόνραμμά τους είναι συντήρηση το πρόγραμμά

τους είναι να\^ν£±ιν όλα στα ί$ια το πρόγραμμά τους είναι να υπερασπιστούν
τα συμφέροντα τα οποία τόσα χρόνια εξούσιαζαν τον τόπο μας.
Η πολιτική της Ν.Λ.

είναι η πολιτική του αυταρχισμού

αυταρχ ι σ μ ο ύ ^ η μ α ί ν ε ι ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα,

και πολιτική ·
σημαίνει ότι

απαν τ ά μ ι Κ σ ’α^υτά που λέει το άλλο κόμμα ή έχει κάνει η κυβέρνηση και εμείς
δεν έχουμε δικό μας πρόγραμμα.
Το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην άρνηση έχει τη θέση,

το Π ΑΣ 0 Κ έχει ήδη διαγράψει

τους στόχους του,

η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει γιατί παλεύει.
/, ¡τν* ■.μλ9 5
Και εδώ θα μου επιτρέψετε να αναφερθι&^το τι δουλειά έχουμε κάνει^το τί

δουλειά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε για να κατοχυρώσουμε τη δημοκρατία
στον τόπο μας.

Πρώτα α π ’όλα στον τομέα των ,εξωτερικών σχέσεων στη
ί^\ι±'/Α
διετία που πέρασε η Ελλάδα απφχτησε φωνή ανεξαρτησίας δίκιά της γνώμη

γ

δίκιά της βούληση.

'Ερχεται η δεξιά και^λέει:

φούμαρα,

Δεν είναι όμως κουβέντες.

κουβέντες.

Αυτά τα οποία λέτε είναι
Πρόσφατα ήμουνα στη

συνάντηση των σοσιαλιστών ηγετών της ΕΟΚ Πορτογαλίας και Ισπανίας
και συζητήσαμε τι πολιτικές θα προωθηθούν στην Ευρώπη.
κύριο σημείο της συζήτησης ήταν η ε ^ ή τ ^ σ η

του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Ανδρέα Παπανδρέου για πάγωμα των πυρηνικών εξοπλισμών,
πρόταση ποτέ της Ν.Δ.

Και π-ρ*»^ ,ί ν-^
θα ρωτήσω ποι.ά

συζητήθηκε σε διεθνείς σ υ ν π ν τ ή σ ε ι ς /ποια πρόταση

I
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της Ν.Δ. υπήρξε κίνητρο για την διεθνή εξέλιξη, /ι^εμείς δείχνουμε ότι
ί
κίνουμε,προωθούμε τις εξωτερικές διεθνείς σχέσεις,
θα φέρω και ένα
άλλο παράδειγμα.

Προτού έρθουμε εμείς στην κυβέρνηση στα πλαίσια της

ΕΟΚ ποτέ δεν υπήρχε επιφύλαξη,

διαφωνία στα π ρ α κτικά^όπως και στα πλαίσια

του ΝΑΤΟ^. και η ελληνική κυβέρνηση ήταν η πρώτη κυβέρνηση που καθιέρωσε
τις επ κρυλάξε ι ς 1τις διαφωνίες και αυτή η πολιτική επιβλήθηκε και είναι
σήμερα δεκτή ι>ο^&4Η<ίί σε όλη την κοινότητα και στο ΝΑΤΟ.
Εμείς χαράξαμε το δρόμο γιατί εμείς έχουμε όπως είπαμε ανεξάρτητη γνώμη
και βούληση.

Εμείς παλεύουμε για την ειρήνη και έχοιιμε ξεκαθαρίσει ότι

η ισορροπία δυνάμεων ϋ & / π ρ έ π ε ι σε κά^φ^περίπτωση
των νέων εξοπλισμών αλλά στη μείωση

να

ι ’φόρμουλα

και στον έλεγχό τους όέαω των

διαπραγματεύσεων. ^ιίΦίο και η πρόταση του Πρωθυπουργού και Προέδρου του
ς\
Κ ι ν ή μ α τ ο ς ό μ ω ς και η απήχηση γιατί η Ευρώπη δεν έχει εξέλιξη
αν είναι διαιρεμένη σε ψ υ χ ροπολεμικά στρατόπεδα δεν έχει εξέλιξη

αν δεν είναι, ειρηνική και αν χρειάζεται να δείξουμε το δ ρ ό μ ο ^ α ι

εμείς

αυτή τη στιγμή δείχνουμε το δρόμο.Υ^Αυτό είναι το μενάλο μας κατόρθωμα.
Μας είπαν y l o τις βάρεις.

Δεν διώξατε τις βάσεις α μ έ σ ω ς Ρ ^ μ ε ί ς

ξεκαθαρίσει το δρόμο μας και τη συγκεκριμένη η μ ε ρ ο μ η ν ί α
φύγουν οι βάσεις

.

βάσεις στην Ελλάδα,
ψ υ χ ροπολεμικά μπλόκ.

Η Ν.Λ.

του

έχουμε

’88 θα

μην διαμαρτύρεται νιατί η Ν.Δ. θέλει τις

θέλει την εξάρτηση θέλει την ένταξη της χώρας σε
Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει το δρόμο μας και έχουμε

ξεκαθαρίσει στον Ελληνικό λαό ότι το καθεστώς των βάσεων έχει σ υ γ κ ε κ ρ ι 
μένο τέρμα που θα το δώσει αυτή η κυβέρνηση το 1988.
ο θάνατος πράγματι παραμονεύει,
με τη διεθνή ένταση,

Στο θέμα του ΝΑΤΟ

και παραμονεύει με τα πυρηνικά όπλα,

παραμονεύει με την αύξηση των εξοπλισμών και εμείς

πιστεύουμε ότι κάθε χώρα όσο και μικρή αν είναι πρέπει να σηκώσει τη
φωνή της να σταματήσει η τρελλή αυτή πορεία.

Έχουμε

υποχρέωση

και το

κάνουμε και θα κερδίσουμε και άλλες χώρες σε αυτή την πορεία.
Ας έρθουμε τώρα στο θέμα του ΝΑΤΟ.

Όπως

ξέρετε και έχει αναφερθεί

επανειλημμένα υπάρχει μιά διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μπορώ

να πώ

απλά τα εναέρια σύνορα της Ελλάδας ποιόςελέγχει ορισμένο ελληνικό χώρο
σε περίπτωση επιχειρήσεων σε περίπτωση πολέμουι
οποίες έκανε η Ν.Δ.

Και οι συμφωνίες τις

οδηγούσαν δεν είχαν καταλήξει αλλά οδηγούσαν τον

έλεγχο αυτό^ο έλεγχος του εναέριου ελληνικού χώρου να μην ανήκει στην
Ελλάδα.

Και εμείς έχουμε απαντήσει όχι σ ’αυτό.

σταθερά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα
τη συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ.

Ερωτώ.

Η Ν.Δ.

Έ χ ο υ μ ε υπερασπιστεί
ΰ <Λ
και έχουμε πει δε δεχόμαστε^

μήπως θα παραχωρήσει τα Μ

κυριαρχικά δικαιώματα θα έδινε εντολή στις ένοπλές μας δυνάμεις να πάρουν
μέρος στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ παρόλο που αμφισβητείται ο εθνικός μας
χώρος' Παρόλο που το ΝΑΤΟ δεν καλύπτει τη Λήμνος

Ελπίζω βέβαια όχι.

Λοιπόν δεν υπάρχει δυνατή διαφορά πολιτικής σε αυτό το θέμα γιά όποιον
σκέφτεται εθνικά γιά όποιους θέλουν την ελληνική ανεξαρτησία και τα
όσα λέει η Ν.Δ.

είναι έκφραση πολιτικής υποτέλειας,

είπατε σωστά που- δέχεται
Κυπριακό.

και βλέπει μόνο μπροστά της. Ας έλθουμε στο

Στο Κυπριακό σ-πάρχρυν αρνητικές εξελίξεις.

όπως η ανακήρυξη του ψευδοκράτους του Ντενκτάς.
κυβέρνηση αυτή κατάφερε γιά
της διεθνούς κοινωνίας.
t

πολιτικής όπως

Όμως

Αρνητικές εξελίξεις
η ελληνική

φορά να υπάρξει παγκόσμια κατακραυγή

Κατάφερε επίσης να υπάρχει απόφαση της Αμεςικα-
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νίκης Γερουσίας να μη συνεχιστεί η βοήθεια στην Τουρκία αν δεν απε-λ ε'υ^εράττοσν οι Τούρκοι την Αμμόχωστο.
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Δηλαδή π δική Μας κυβέρνηση κατάψερε να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινότητα
για να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε μ ιά νέα πορεία στο Κυπριακό.
Δεν είναι°Υάρισμα και έχουμε μεγάλο και μακρύ δρόμο μπροστά μας στο
Κυπριακό.

'Εχουμε δρόμο που πρέπει να παλέψουμε.

Αλλά πρέπει να ξέρουμε

καλά ότι η λύση στο Κυπριακό δεν επιτυγχάνεται με παρακλητά.
τυγχάνεται με εντάξεις κάτω από προστάτες

Δεν ε π ι 

. Επιτυγχάνεται ακριβώς με το

να έχουμε κύρος διεθνή φωνή να είμαστεένα κράτος το οποίο σέβονται και
ακούν τα άλλα κράτη..Και σε αυτό τείνει η εξωτερική μας πολιτική.
Ας έρθω και στο θέμα της ΕΟΚ.

Είπε ο κ. Αβέρωφ ότι

οι όροι τους οποίους

πετύχαμε ήτανε
που πέτυχε η Ν.Λ.

ήταν καλύτεροι από τους όρους που πέτυχε η Δανία

η Μ. Β ρ ε τ τ α ν ’α και η Ιρλανδία.
η Ν.Δ.

Η συμφωνία ένταξης όπως την επεδίωξε

είχε σαν στόχο να μπει όπως όπως η Ελλάδα στην ΕΟΚ και γ ι ’αυτό

σε βασικά θέματα δεν εξυπηρετούσε
συμφέροντα,

και δεν εξυπηρετεί τα ελληνικά

θα φέρω μερικά παραδείγματα.

0 Ιταλικός νότος στις χ ρ η μ α τ ο 

δοτήσεις της κοινότητας έχει αυξημένο ποσοστό.
με 50% από την κοινότητα.

Κάθε έργο χρηματοδοτείται

Τέτοια ρύθμιση δεν υπήρχε

για την Ελλάδα.

Δεν την συμφώνησε η Ν.Δ.και δη δεν την εξασωάλισε τον ένα
έκανε διαπραγμάτευση.
Αυτή η Κυβέρνηση.

χρόνο που

Τη ρύθμιση όμως αυτή την εξασφάλισε το ΠΑΣΟΚ.

0 αγώνας πράγματι δικαιώνεται γιατί έχουμε μιά

κυβέρνηση που παλεύει για τα εθνικά συμφέροντα.
δημοκράτισσες και δημοκράτες,

Για την Ιρλανδία

πρέπει να πούμε και μερικά επιχειρήματα

γιατί πρέπει να μάθει η δεξιά ότι ο λαός αυτός είναι σκεπτόμενος και δεν
ψηφίζει από ενθουσιασμό μονάχα, ψηφίζει γιατί ξέρει ποιό είναι το
συυφέρον του.

Στην

Ιρλανδία προέβλεπαν οι συμφωνίες με την ΕΟΚ να

υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την ανάπτυξη των ορεινών και π^ο(¿Α-ηματ-ι-κ<*μ
περιοχών.

Η Ν.Δ.

δε συμφώνησε τέτοια προγράμματα.

υπάρχουν τέτοια προγράμματα.

Και αυτή τη στιγμή

Τα συμφώνησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ

Και θα αναφέρω ;,:ναν ενδεικτικό αριθμό.

.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή τριετή

και πενταετή προγράμματα ανάπτυξης των περιφερειακών και μειονεκτικών
περιοχών τα οποία χρηματοδοτεί η ΕΟΚ με 50% κατά μέσο/ ό ρ ο ; ύψους 44 δισ.
δραχμών περίπου.

Μόνο στο Υπ.

κονδύλι επί Ν.Λ.; Μηδέν.

Γεωργίας.ίέρετε ποιό ήτανε το αντίστοιχο

Δεν υπήρχε κανένα πρόγραμμα.

Αυτή είναι η

διαφορά μας. Το πρώτο λοιπόν που πετύχαμε ήτανε η μεγιστοποίηση των
οφελημάτων^ από την ένταξη

και η βελτίωση των όρων ένταξης.

Συμφωνήσαμε

π. χ νγια την προστασία της ελληνικής βιομηχανίας να μην καταργηθούν οι
δασμοί στο ρυθμό που είχε συμφωνήσει η Ν.Δ. αλλά να υπάρξει ένας ρυθμός
μιά νέα βαθμιαία κατάργηση η οποία δίνει ακόμα πέντε χρόνια προστασία
στην Βιομηχανία.

Το δεύτερο που κάναμε ήτανε να περιορίσουμε τα αρνιτικά
../ ...

αποτελέσματα από την ένταξη στους διαφόρους τομείς όπως στη βιομηχανία
όπως θα δ ι απραγματευτούμε για τα
αναδιάρθρωσης π.χ.

μας προϊόντα ειδικές ρυθμίσεις,

της καλλιέργειας των εσπεριδοειδών αύξηση τιμών

οργάνωση των φορέων εμπορίας.

'Ερχεται η Ν.Δ.

στις εφημερίδες και λένε οι εξαγωγές

πολλές φορές και διαβάζετε

πάνε στραβά.

Μα οε εξαγωγές

πήγαιναν στραβά επειδή υπήρχε αυτά^ ο τρόπος οργάνωσης του εμπορίου
που αναθέτει όλο τη εξανωνικό εμπόριο σε τ υ χ ά ρ π α σ τ ο υ ς (ευκαιριακούς
μεσάζοντες που τους χ ρ η μ α τ οδοτούσαν από το εξωτερικό.
εξαγωγικού

εμπορίου με κρατικό έλεγχο,

Βέβαια οργανισμοί

κρατική εποπτεία ή με ιδιωτική

πρωτοβουλία με δικά τους κεφάλαια δεν στήνονται από τη μιά μέρα στην
άλλη.

Εμείς τους έχουμε στήσει και προχωρούμε.

Γιά πρώτη φορά φέτος τα

ελληνικά προϊόντα πουλήθηκαν ακριβότερα από άλλα προϊόντα στις αγορές
του Μονάχου του

Άμστερνταμ

και του Λονδίνου.

Δέν έχετε παρά να ρωτήσετε

ποιοι ήσαν αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούσαν το ελληνικό κράτος την ΑΓΡΕΞ
στο εξωτερικό π.χ. στο Λονδίνο,
έμποροι,

έμποροι του ποδαριού,

στην εξωτερική αγορά.

θα σας απαντήσω ήσαν οι ευκαιριακοί
έμποροι τους οποίους κανείς δε σεβόταν

Και αυτούς τους διώξαμε και γ ι ’αυτό διαμαρτύρεται

η Ν .Δ .Γίνέταιμ ιά τεράστια προσπάθεια η οποία όμως έχει και αρνητικές
πλευρές ή γίνεται πιό σωστά σ ’ένα αρνητικό πλαίσιο.
δεν είναι όλα ρ ό δ ι ν α ^ ο ε ν
αρνητικές πλευρές.

είναι όλα ωραία.

Γιατί στην ΕΟΚ

Υπάρχουν πολλές και σημαντικές

Η Βιομηχανία μας υφίσταται

ένα

ανταγωνισμό

από τις βιομηχανίες των άλλων χωρών. Αγοράζουμε μερικά αγροτικά προϊόντα
, \κΥ(γΛ0\ϋΟΙίνίνλ
,
,
π . χ ^ σ ε πολύ ψηλότερες τιμές άιμ* τα αγοραζαμε από τρίτες χώρες, π.χ.
'Εχουμε ξοδέψει κοντά στα ^Ό'Ο δισ.

περισσότερο για να αγοράσουμε κρέας

από χώρες της κοινότητας 'παρά από τρίτες χώρες.

'Ολα αυτά επιβεβαιώνουν

την αρχική μας θέση αυτό που είχε πει το ΠΑΣΟΚ ότι δεν πρέπει να μπαίνει
κανείς τυφλά σε τέτοιες συσπειρώσεις.
συμφέρος πού κερδίζει, πού χάνει,
πολιτική.

Ότι

γιατί τότε είναι μόνο δυνατή μιά σωστή

Και ποιά είναι αυτή η σωστή πολιτική που επιδιώκουμε εμείς.

Στόχος μας είναι όπως είχαμε πει από παλιά,
σχέση στην ΕΟΚ.
σχέση.

πρέπει να ξέρει ποιό είναι το

να επιτύχουμε μιά ειδική

Είπε ο κ. Αβέρωφ ότι οι συνθήκες δεν επιτρέπουν ειδική

Κάνει μεγάλο λάθος.

Γιατί όπως σας ανέφερα πριν,έχουμε ειδικό

κα^σ'τώς χρηματοδότησης,
δασμών,

έχουμε ειδική ρύθμιση για την κατάργηση των
^ VI
I■
έχουμε ειδικά προγράμματα. Ό λ α αυτά αποσκοπούν να
ρ

μιά ρύθμιση τέτοια ώστε οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας να ληφθούν υπόψη
και να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις.

Να βελτιώσουμε τον τρόπο
Ο

λειτουργίας του συστήματος ώστε να έχουμε και θετικά α Β&τ&λέ-βφΐ·β-τα από
την ένταξη,
κάνει

να λειτουργήσει ευνοϊκά η οικονομική σχέση.

σημαντικά βήματα με το μνημόνιο,

Η κυβέρνηση

έχει

με τα μεσογειακά προγράμματα που

αποβλέπουν στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων.
. ./ ...

Μπορεί να ρωτήσετε τώρα:

Μα εμείς μπορούμε μέσα σ ’αυτή ιη συγκυρία

οικονομικά ασθενέστεροι να επιβάλλουμε τη δίκιά μας θέληση στις άλλες
χώρες;

Και εδώ η απάντηση είναι^«ΚΒ&. Αυτή τη στιγμή η κοινότητα βρίσκεται

σε μία κρίση.
^«Ό&εν

Κρίση ανάμεσα στις μεγάλες χώρες του λεγάμενου Λιευθυντηρίου

ξέρουν ποιά πορεία πρέπει να α κ ο λουθήσουν^ Υπάρχει και η αντιπαράθεση

ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο.

Η Κοινότητα βρίσκεται σε μιά αναμόρφωση.

θα έρθει και η Ισπανία και η Πορτογαλία και έτσι θα ενδυναμωθεί το
μέτωπο των Μεσογειακών χωρών.
ανοιχτά.

Τα πα ιχν ίδ ια ? ’για να το πω απλά eiam ι ξανά

Και μέσα σ ’αυτό το παιχνίδι αν εμείς ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε

αν σ υ μπαραταχθούμε με τις άλλες χώρες αν διορθώσουμε σιγά σιγά την
οικονομία μας μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη»να περιορίσουμε
τα αρνητικά αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα να^δχ^Ιτ^ώισ^θνέ^ίταλεύ όντας,
ο c*
παλεύοντας καθημερινά, τη σχέση εκείνη που οψέλήσε^τη χώρα μας.
Η διαφορά μας με τη Ν.Δ.

είναι η εξής:

Εμείς λέμε πρώτα η Ελλάδα.

Και λέμε πρώτα η Ελλάδα γι^τί πιστεύουμε ότι δεν είναι αυτόματη η υ π ε ρ ά 
σπιση των εθνικών συμφερόντων μέσα στην ΕΟΚ από τις άλλες χώρες.
Εμείς πρέπει να έχουμε το δικό μας όραμα και να παλεύουμε για το δικό μας
όραμα.

Εμείς δεν εμπιστευόμαστε μεγάλες δυνάμεις.

προςτάτες.

Εμείς δεν εμπιστευόμασ

Εμείς δεν εμπιστευόμαστε τους μηχανισμούς των άλλων.

Εμεί (^ΛΥυστεύουμε την υποχωρητ ι ι ^ τ η τ α . Δε θέλουμε να εξασφαλίσουμε την
καλή διάθεση των άλλων,

εμείς^πιστεύουμε ότι με το να λέμε ναι, συνεχώς,

εξασφαλίζουμε τα ελληνικά συμφέροντα.

Πρέπει να πούμε και όχι, πρέπει

να πούμε και ναι, ανάλογα τι μας συμφέρει σε κάθε περίπτωση.
και σε ένα άλλο σημαντικό επίτευγμα της κυβέρνησης.
θεσμούς,

Ας έρθω

Τους δημοκρατικούς

θυμόσαστε το 1974 που κυκλοφορούσε σε όλη τη χώρα ένα σύνθημα.

Καραμανλής ή τάνκς.

Τι σήμαινε το σύνθημα αυτό.

δεν υπάρχει έξω από μιά παράταξη.

Ότι

Σήμαινε ότι δημοκρατία

ή θα υπάρχει αυτή η παράταξη

ή θα υπάρχει ανωμαλία στον τόπο. Και το μεγάλο επίτευγμα του ΠΑΣΟΚ είναι
,Λ' απόδειξε περίτρανα στον ελληνικό λαό ότι δημοκρατία υπάρχει και χωρίς
την άλλη παράταξη. Δ ημοκρατία στον τόπο αυτό κατοχυρώθηκε πραγματικά
στις 18 του Οκτώβρη
κυβέρνηση.

1981.

Γιατί τότε για πρώτη φορά έγ ινε^αλλαγή στην

Τότε για πρώτη φορά αποδειχτηκε ότι μπορεί να έρθει μιά

κυβέρνηση με άλλο πρόγραμμα και με άλλη πορεία στον τόπο και να μην
υπάρχει

κανένας φόβος να μην φοβάται ο ελληνικός λαός ότι θα έρθουν οι

συνταγματάρχες,

οι ξένοι

χούντα στην Ελλάδα.
τον ελληνικό λαό.

, η χούντα.

Εμείς καταργήσαμε γιά πάντα τη

Εμείς καταργήσαμε πολλά από το παρελθόν που βασάνιζα'

Τους φακέλλους,

τη διάκριση των πολιτών σε εθνικόφρονες και μ ή, σε

μιάσματα και μ ή . Πιάνουνοι εφημερίδες της δεξιάς σαν να πρόκειται για
μικρό πράγμα και εγώ πριν από τρείς βδομάδες περίπου,

τέσσερις βδομάδες

έπεσα σε μιά ορισμένη νομοθεσία κοιτάζοντας το τι πρέπει να αλλάξουν.
Σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία,

κάποιος κτηνοτρόφος,άμα θέλει να

πάρει γη, πρέπει να αποδείξει με π ι σ τοποιητικό της αστυνομικής αρχής
ότι είναι εθνικάφρων.V Έ π ε ι δ ή

η δεξιά φοβόταν μπας και τους ξεφύγει

κανένας έπρεπε κάθε δύο χρόνια, αφού πάρει τη γή, να προσκομίζει

και νέο

πιστοποιητικό ότι διαρκεί η ε θ ν ι κ ο φ ρ ο σ ύ ν η . Δεν υπάρχουν πιά πολίτες
πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.
πάει εξορία, φυλακή,

Υπάρχουν πολλοί από εμάς οι οποίοι έχουν

και υπάρχουν και άλλοι για τους οποίους τα

γεγονότα αυτά δεν αποτελούν εμπειρία.

Όμως

πρέπει να ξέρουμε ότι και

εκείνος που δεν είχε δει διάκριση και εκείνος που δεν ταλαιπωρήθηκε,
υφίσταται αυτό το καθεστώς γιατί υφίσταται τον ομαδικό τραυ μ α τ ι σ μ ό που
παθαίνει η δημοκρατία μας με διακρίσεις.
κατοχυρώνει την δημοκρατία.
δημοκρατία.

Την ψήφο στα 18.

Εμείς κάναμε το εξής πράγμα για τη
Καταργήσαμε το σταυρό προτίμησης.

Και καταργώντας το σταυρό προτίμησης,
δεξιά,

Η κατάργηση των διακρίσεων

δεν είναι όπως το παρουσίασε η

ότι περιορίζουμε τη δυνατότητα ε^λο^-ς.

κυριαρχία,
ρουσφέτι,

Διευρύνουμε τη λαϊκή

διότι προσπαθούμε έτσι να εξαφανίσουμε την εξυπηρέτηση,
την εξάρτηση του ατόμου από τον βουλευτή.

το

Ξέρουμε όλοι ότι

είναι βαθιά ριζωμένο στον ελληνικό λαό α κ ό μι^βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση
#

θέλεις να πετύχεις κάτι, ακόμα κπι το πιό απλό, πρέπει να πας στό

βουλευτή. Ε, όχι στο βουλευτή. Πρέπει να πηγαίνεις σε μιά άρτια
ι*ο(ί\(ΰκ
.¿¿ι - ο ^ 3Τ^ι»**·ν η διοίκηση η οποία κάνει σωστά τη δουλειά* 0 βουλευτής εκφράζει
πολιτικά το λαό.

Δεν τον εκφράζει για εξυπηρετήσεις.

Για να προχωρήσουμε

τη δημοκρατική λειτουργία των κομμάτων κατοχυρώσαμε τη χρηματοδότηση.
Προσπαθήσαμε να βαθύνουμε τη λαϊκή συμμετοχή μέσα από θεσμούς που ενώνουν,
προσπαθήσαμε να καταπολεμήσουμε το συντεχνιακό τρόπο οργάνωσης,
Νομαρχιακά Συμβούλια για παράδειγμα.

τα

Τα Νομαρχιακά συμβούλια αποφασίζουν

σε κάθε περιοχή ποιά έ ρ γ α ...........
2η

πλευρά.

...... πρέπει τα χρήματα αυτά όλα απλά και λογικά δεν είναι τίποτα παράδοξο
και όμως για το κράτος της δεξιάς αυτή ήταν πράγματα μή π α ρ α δ ε κ τ ά .Γ ιατί
,όταν ήταν ο κ. Στράτος Υπουργός των Δημοσίων Εργων, όλα τα δημόσια έργα
¡(Χγ
'-στο ν. Αιτωλ/νίας. Για να βγει ο κ. Στράτος, για να πάρει σταυρούς.
0 κ. Κανελλόπουλος ως Υπουργός Γεωργίας έδωσε το 1981

300 εκατ.

επιδότηση

στους καρπουζοπαραγωγούς του ν. Ηλείας της εκλογικής του περιφέρειας.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στα

χρόνια που πέρασαν δεν έχεε δώσει ούτε

μιά δεκάρα στους παραγωγούς γιατί δε χρειάζονταν τα χρήματα αυτά.
Επαίρεται ο κ. Κανελλόπουλος ότι πήρε στην Ηλεία τους περισσότερους
σταυρούς.
σκοπό.

Πρέπει να ντρέπεται διότι ξόδεψε το δημόσιο χρήμα γ ι ’αυτό το

0 κ. Αβέρωφ είπε χθές ότι δεν υπάρχει έντιμηπληροφόρηση στην

τηλεόραση αλλά θα έπρεπε να γελάσουμε.
νέας δημοκρατίας;

Υπήρχε

έντιμη πληροφόρηση

επί

Η ΥΕΝΕΔ ήταν ένας σταθμός ο οποίος υπάκουε σε

στρατιωτικές εντολές.

Υπάρχει έντιμη πληροφόρηση σ ’ένα σταθμό ο οποίος

δε μπορεί να έχει τη δυνατότητα της ελευθερίας και του διαλόγου.
Ποιός π ολιτικοποίησε το δεύτερο κανάλι;
Αυτή η κυβέρνηση.

Εμφανίστηκαν,

Δεν θυμάμαι ποτέ επί Ν.Δ.

Ποιός έκανε την ΥΕΝΕΔ πολιτική;

λέει δεν υπάρχουνε διάλογοι στην τηλεόραση

να εμφανίστηκε κανένα από τα στελέχη της

α ν τ ι π ολίτευσης τότε για συζήτηση στην τηλεόραση.
προσωπικά,

Ενώ αντίθετα θυμάμαι,

όταν με κάλεσε το Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών να συμμετάσχω

σε μία συζήτηση για την ΕΟΚ ο τότε αρμόδιος Υπουργός διέγραψε το όνομά μου
γιατί είπε δεν πρέπει να υπάρχει
οι .διαπραγματεύσεις.

Εμείς είδαμε τον κ. Πλυτά και τον κ. Μα1>(ίο στην

τηλεόραση να συζητούν.
κ.

Έβερτ.

Είδαμε δύο φορές τον κ. Μητσοτάκη,

Δεν είναι

Είναι

ιδεώδης η κατάσταση;

Ας μη
Όχι

ιδεώδης η κατάσταση αλλά γ ι ’αυτό για να γίνει

χρειάζεται καιρός,
τα κόμματα,

είδαμε τον

Ας μη μας λένε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν συζητήσεις.

λένε ότι δεν υπάρχει πληροφόρηση.
βέβαια.

και άλλη φωνή μπας και δυσκολευτούν

χρειάζονται πειραματισμοί,

ιδεώδης

χρειάζονται να συζητήσουν

να δίνουν πληροφόρηση μέσα από την τηλεόραση και να μην.

βγάζουν συνθήματα.

Χρειάζεται η Ν.Δ.

να συνηθίσει το δημοκρατικό διάλογο

γιατί δεν μπορούν να λειτουργήϋ^ίν τα μέσα πληροφόρησης μονόπλευρα,
Όταν

η μιά παράταξη είναι μισαλλόδοξη

Εγώ ρωτάω.

Τί έκανε η Ν.Δ.

Δεν έκανε απολύτως τίποτα.

και αντ ιδημοκρατ ι κ ή .

τόσα χρόνια για να βοηθήσει ένα κλίμα συζήτησης
Και αν η τηλεόραση δεν είναι

ο βΗΕό- είναι το δικό της σφάλμα 100% μέχρι σήμερα.

ικανοποιητική

Εμείς τη φτιάχνουμε και

θα τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. £ π ^ δ 4· εμείς πιστεύουμε,

δημοκράτες

και δημοκράτισσες ότι ο πλουραλισμός και η πολυψων ία, η ελευθερία
έκφρασης σε κάθε πτυχή της πολιτικής κοινωνικής και πνευματικής ζωής
του τόπου είναι πρωταρχικής σημασίας ζήτημρΐα> Και όταν ακόμα δεν έχει
βρεθεί η χρυσή τομή και όταν ακόμα υπάρχουν οι υπερβάσεις από πολλές
πλευρές και όταν ακόμα υπάρχουν καθυστερήσεις και όταν η κατάσταση δεν
είναι

ικανοπριητική ένα πρέπει να γίνει δεκτό από όλους.

Το κλίμα

ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς σαρώνει τον τόπο μας σαρώνει κάθε κατάλοιπο αυταρχισμού.
0 κ. Αβέρωφ είπε χθές για να αμφισβητήσει τη δημοκρατικότητα των εκλογών
και να προκαταλάβει
δεν έχουν ξαναγίνει.

έτσι το αρνητικό αποτέλεσμα ότι τέτοιες εκλογές

Εγώ ρωτώ:
άλλοτε;

Δόθηκε τόσος καιρός στη τηλεόραση στα κόμματα της α ντιπολίτευσης

Παρουσιάστηκαν τόσες συγκεντρώσεις από την τηλεόραση; Δέχθηκε

καμμία άλλη κυβέρνηση τους οπαδούς της α ν τ ι π ολίτευσης να ασχημονούν
και να τρομοκρατούν όπως οι οπαδοί της Ν.Λ; Αλλά ο κ. Αβέρωφ δεν δ ι κ α ι 
ούται σε καμμία περίπτωση να μιλάει.

£ ιαΤ'τί^'εκλογές του 1961

και η νοθεία είναι νοπές στή μνήμη του ελληνικού λαού.

η βία

0 ελληνικός λαός

δεν πρέπει να ξεχνά ότι γιά δεκάδες χρόνια εκλογικά συστήματα του
νόθευαν τη λαϊκή θέληση με βία και τρομοκρατία.

Η πλειοψηφία του ελληνικού

λαού δεν μπορούσε να πάρει τη κυβέρνηση στα χέρια της. Αυτή τυ\ στιγμή
η πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι κυβέρνηση και δεν επιτρέπεται να
αμφισβητούν τη δ η μοκρατικότητα των διαδικασιών,
αναγνώριση της εθνικής αντίστασης.
πολιτικών προσφύγων.

θα σας αναφέρω και την

Τον ελεύθερο επαναπατρισμό των

Τί θα έκανε ο κ. Αβέρωφ θα ξαναγιόρταζε με τις

.

της εφταετίας τις γιορτές του μίσους που δίχασαν το λαό.
Ας αναφέρω την

ισότητα της γυναίκας.

σύνταγμα της Ν.Δ.

την κατοχύρωσε.

τροποποιηθεί ο αστικός κώδικας;
υλοποιούν;

Όχι

βέβαια.

Μας

Είπε χτές ο κ. Αβέρωφ ότι λέει το

Ναι είχε γίνει όμως πράξη;

Είχαν υπάρξει νόμοι οι οποίοι την
λέει,

ότι θα εισήγαγε την

ΕΟΚ. Μα μέσω Ε0 Κ δε θέλουμε τις ρυθμίσεις.
βούλη«*), με τη δίκιά μας θέληση

Είχε

ισότητα μέσω

Τις θέλουμε με τη δίκιά μας

και τη δίκιά μας νομοθεσία.

Για την εκδημοκρατικοποίηση της δημόσιας ζωής έχουμε δώσει και π ε ρ ι σ σ ό 
τερες εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση

και περισσότερα χρήματα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει γίνει ένας μηχανισμός λαϊκής εξουσίας μαζί
με τα Νομαρχιακά συμβούλια.

Οι αδυναμίες είναι ακόμα πολλές, ι

^ τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς τοπικισμούς με συντονισμό των φορέων τους
χρειάζεται τελειοποίηση των θεσμών,

χρειάζεται να μάθουν τα νομαρχιακά

συμβούλια για να ιεραρχούν τα έργα σε περιφερειακό επίπεδο, χρειάζεται
η συνεργασία με τους φορείς των εργαζομένων.
και εδώ,υπάρχει κάτι το οποίο είναι απόκτημα.
λαϊκής εξουσίας.

Έχει

Αυτά θα γίνουν.

’Εχει γίνει ένας μηχανισμός

πάρει ο λαός ένα κομμάτι

το οποίο κ α ν ε ^ δεν μπορεί να πάρει πίσω.

Αλλά

εξουσίας στα χέρια του,

Και αυτός ο μικρός δρόμος <■' ρ

που φτιάχνει ο Δήμος, α σφαλτοστρώνει ο Δήμος ή το τοιχάκι που φτιάχνει
ο Δήμος ή το άλλο μικρό έργο, το ένα ή το άλλο μικρό έργο που φτιάχνει
ο Δήμος, α«-<*ό το φτιάχνει με δίκιά του θέληση με χρήματα που διαχειρίζεται
ο ίδιος,αποδεικνύουν ότι έχει αλλάξει η ποιότητα στη λειτουργία του
πολιτεύματος.

Ότι

δεν έρχονται εντολές από πάνω.

Ότι

δεν υπάρχουν

διαταγές ότι δεν ήρθε για εξυπηρέτηση και ά;ρα ψήφο ότι το έργο γίνεται
•
/
γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα }γ ιατί το θέλουμε, γιατί έχει αρχίσει να
λειτουργεί η λαϊκή εξουσία την οποία με τη νίκη μας θα διευρύνουμε
παραπάνω.

Ας έρθω στην παιδεία.
ο βομβαρδισμός,
της κυρίαρχης

Στόχος της παιδείας επί Ν.Δ.

ο περιορισμός της κρβτικής Οιάαέσης η μί^ αμφισβήτηση

ιδεολογίας.

Γιατί·; Γιατί ήθελαν παιδιά

υπακούουν και να μη σκέπτονται.
Ας δούμε τώρα τι έχει αλλάζει.
υπάρχουν στα σχολεία,
είναι
να

ήτανε η υποταγή,

μιά αρχή,

τα οποία μόνο να

Παιδιά τα οποία να μην μπορούν να κρίνουν
Από απλά

στα μαθήματα,

μιά αρχή για να

ράμματα ,*|α βιβλία τα οποία

οικονομία,

κοινωνιολογία,

ψυχολογία,

κάνουμε τον άνθρωπο να σκέπτεται.. Για

είναι ο άνθρωπος πραγματικά ελεύθερος.

Στα πανεπιστήμια.

Μενάλος

θόρυβος για το νόμο-πλαίσιο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Γιατί είχαμε τους καθηγητές στην έδρα οι οποίοι
ήσαν ημιμαθείς,

έπρεπε να υφίστανται

εξούσιαζαν,

Γιατί;

ήσαν ανίκανοι,

ταλαιπωρία για την θέση,

για το π α 

νεπιστήμιο και διευρύναμε τις διαδικασίες κρίσης. Διευρύναμε τις δ ι α δ ι κ α 
σίες συμμετοχής,
νικοί συνερνάτες,
οποίος ακούει

θα συμμετέχουν και οι επιμελητές και οι άλλοι ε π ι σ τ η μ ο 
θα συμμετέχουν και οι φοιτητές.

καθημερινά τον καθηγητή να

λειά του ή δεν την κάνει.
αιτία,

γιατί

μπορεί

Οι φωνές

Να μπορεί εκείνος ο

πει την γνώμη του, Κάνει την δου

και οι διαμαρτυρίες έχουνε σαν κύρια

το ένα ή το άλλο να μην δουλεύει

κύρια αιτία μιά αρχή που την έχουμε καθιερώσει
σουμε σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής.
και οι καθηγητές του πανεπιστημίου δεν είναι

τέλεια,

έχουνε σαν

και που πρέπει
Όποιος

να κ α θ ι ε ρ ώ 

έχει ευθύνη κρίνεται

υπεράνω κρίσης.

Είναι

μέσα

στο πανεπιστήμιο για να εξυπηρετούν τον φοιτητή και τον λαό και γι αυτό
πρέπει

να δίνουν λόγο. Αυτή είναι η πεμπτουσία του νόμου.

καινά της εκπαίδευσης.

Διορίσαμε

ματικό προσανατολισμό.

Αναβαθμίσαμε την τεχνική και επαγγελματική ε κ π α ί 

δευση.

Και είμαστε στην αρχή της προσπάθειας.

σχολείο,
κοινωνία,
πριν.

15.000 δασκάλους.

Καλύψαμε τα

το πανεπιστήμιο,
να εξυπηρετεί

Γιατί θέλουμε να κάνουμε το

το τεχνικό εκπαιδευτικό

τον κόσμο,

να μαθαίνει

Να κάνουμε έναν άνθρωπο ελεύθερο.

σουμε αυτή την προσπάθεια.

Όμως

Διευρύναμε τον ε π α γ γ ε λ 

ίδρυμα πιο κοντά στην

τον άνθρωπο,

όπως είπα

Είμαστε στην αρχή και θα συνεχί-

δεν υπάρχει δρόμος πίσω. Δεν υπάρχει

δρό

μος πίσω στον περιορισμό της γνώσης στον περιορισμό της ελευθερίας και
της κρίσης που θέλει η Ν.Δ.
Ας έλθουμε στον τομέα της υγείας.
εμπορευματοποίηπη της υγείας.

Έχουμε

πει επανειλλημένα για την

Ξέρουμε όλοι και ας το υπενθυμίσω,

ότι η Ε λ 

λάδα έχει στην Κοινότητα το υψηλότερο ποσοστό νιατρών κατά ά τ ο μ ο . Έ χ ο υ μ ε
τους περισσότερους γιατούς ανάλογα με τον πληθυσμό και δικαίως το ε ρ ώ τ η 
μα γιατί παρά τον τόσο αριθμό γιατρών,

τόσο άθλια περίθαλψη

Διότι η εμπο-

ρευματοποίηση τ γ ς υγείας οδήγησε σε ιδιωτική ευμάρεια των μεγαλογιατρών,
στην δημόσια αθλιότητα,
του πληθυσμού.

στην αθλιότητα της περίθαλψης για το μεγάλο τμήμα

Και ακριβώς αυτό θέλει

να σταματήσει το εθνικό σύστημα

υγείας.
όλους,

Εφόσον υπάρχουν γιατροί πρέπει
χωρίς φακελλάκια,

σε όλη την χώρα

οι γιατροί

να είναι προσιτοί σε

χωρίς ιδιαίτερες αμοιβές.

Πρέπει

να υπάρχουν

υγείας για να μπορεί να πηγαίνει ο πληθυσμός.

να υπάρχουν νοσοκομεία και γιατροί πλήρους απασχόλησης.

Πρέπει

Πρέπει να μην

υπάρχουν χιλιάδες φάρμακα τα οποία γράφουν οι γιατροί νια να παίρνουν
ανταμοιβές,
γολόγια,

αλλά να υπάρχουνε από τον εθνικό οργανισμό φαρμάκων σ υ ν τ α 

ώστε να είναι περιορισμένα τα φάρμακα και να εξυπηρετείται πραγμα-

Τ ’κά ο άρρωστος.

Όλα

αυτά έχουν μπει στα σκαριά μπροστά και έχει μπει

πραγματική επανάσταση στην υγεία μπροστά
χρειάζεται

υλοποίηση.

οι γιατροί".

Η Ν.Δ.

μας λέει

Χρειάζεται

σχεδιασμός ακόμα,

"πάτε στραβά γιατί σας καταψήφισαν

Μας είπε πάτε στραβά γιατί

σας καταψήφισαν οι δικηγόροι.

Εμεί<

απαντάμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν τα συντεχνιακά συμφέροντα του ενός και
του άλλου κλάδου

Μας ενδιαφέρουν τνα συμφέροντα του λαού.

Εάν μερικοί

δεν μπορούν να δούν τον δρόμο της κοινωνικής δικαιοσύνςη και κοινωνικής,
αλλαγής υπάρχει ο Ελληνικός λαός,

η μεγάλη πλειοψηφία που θα δείξει το

δρόμο αυτό.
Να πούμε και δύο λόγια για την οικονομία μας

Καυθμός και οδυρμός για

συγκέντρωση των Βιομηχάνων και των Εμπόρων γιατί πάει στραβά η οικονομία.
Τι πάει στραβά,

δεν πάει στραβά η οικονομία.

Πάει στραβά,

πάνε στραβά εκεί

νοι οι οποίοι απομυζούσανε τόσα χρόνια την οικονομία χωρίς να προσφέρουνε
τίποτα στον ελληνικό λαό

Μας είπε ο κ. Αβέρωφ ότι δικίά του φιλοσοφία

είναιη οικονομία της αγοράς και ο ελεύθερος ανταγωνισμός
Εμείς θα ρωτήσουμε:

ποιά οικονομία της αγοράς και ποιος ελεύθερος α ν τ α 

γωνισμός.Πώς ζ-ούσανε οι περισσότερες,

μεγαλύτερες μάλλον γιατί

μόνο σε

επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπήρχε ελεύθερος ανταγωνισμός και οικονο
μία της αγοράς.

Πώς ζούσανε οι μεγάλες βιομηχανίες και οι μεγάλες μονάδες

στην χώρα μας του ιδιωτικού τομέα.
γικής μεταχέίρησης,
αγορά,
δάνεια,

Ζούσανε είτε λόγω προνομιακής δ α σ μ ο λ ο 

δεν μπορούσαν να γίνουν εισαγωγές και ενέμοντο την

είτε λόγω συνεχούς δανειοδότησης.

Φιλίες με την Ν Δ. εξασφάλιζαν

δάνεια χωρίς συνάρτηση με α ν ταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα,

είτε

λόνω εξασφάλισης προνομιακής θέσης με άδεια σκοπιμότητος "εσύ μόνο θα φτιά
ξεις ερνοστάσιο σαυτή την περιοχή και κανένας άλλος και θα νέμεσαι
δουλειά του κόσμου".

Είναι υπερβολικά αυτά που λέω μήπως; Κοιτάξτε τους

ισολογισμούς της Πειραικής-Πατραικής,
25 δισ.

μιάς μεγάλης Ελληνικής Βιομηχανίας:

χρέη,, Κοιτάξτε τους ισολογισμούς της ΛΑΡΚΟ,

την ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ,

την

χρέη και εκεί,

αυτή βιώσιμη βιομηχανία;

12 δις

χρέη.

κοιτάξτε τηνΠΥΡΚΑΛ χρέη και εκεί.

Κοιτάξτε
Είναι

Γιατί όμως τόσα χρέη. Διότι βεβαίως τα χρέη α π ο 

τελούν ένδειξη μιας προνομιακής π α ρ ο χ ή ς .Δανείζομαι,

υπάρχει πληθωρισμός,

ξεπληρώνω με πληθωριστικό χρήμα,
τω σε αμοιβές Δ/κού Συμβουλίου,
φορα ποσοστά,

έχω ένα κέρδος και το κέρδος το ε ι σ π ρ ά τ 
σε αμοιβές Διευθύνοτος Συμβούλου,

σε προμήθειες τις οποίες δίνω σε διαφόρους και τα π ε ρ ι σ σ ό τ ε 

ρα λεφτά πάνε αλλού έξω να μην κατανομάσω
νη ευθύνη.

σε δ ι ά 

Στις χώρες της ΕΟΚ

Δανείζομαι

γιατί έχω

περιορισμέ

στην ελεύθερη οικονομία στην οικονομία της

αγοράς δεν πρόκειται .να βρείτε επιχείρηση σαν τις ελληνικές που έχει 75%
δανεικά κεφάλαια και 25% ίδια κεφάλαια

Εκεί οι βιομήχανοι πρέπει

το 75% οι ίδιοι.

Εδώ είχε καταντήσει

λίγα εφόσον έχω,

γιατί έχω λίγα και μου δίνει τριπλάσια το κράτος για να

κάνω εξαπλάσια και άλλα τόσα κέρδη.
να είναι βιομήχανος.
μαρτύρονται
ράδειγμα

η δουλειά,

να βάλουν
Βάζω

Με αυτές τις συνθήκες ποιός δεν ήθελε

Και βέβαια αυτήν την δυνατότητα χάνουν και γιαυτό δ ι α 

στην πλατεία Κολοκοτρώνη.

Η ΑΓΕΤ.

δουλειά χωρίς ρίσκο.

Υπάρχει

ένα πολύ χαρακτηριστικό π α 

Η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Ας ξεχάσουμε τις υπερτιμολογήσεις,

ας ξεχάσουμε τις πολλαπλές εταιρίες

που δεν ξέρει κανείς για κέρδος ποιανού δούλπιαν,

υπάρχει το εξής:

Οι μ έ 

τοχοι,

δηλαδή στο 100%

Ποιός

οι ιδιώτες με 20% εξουσιάζουν την εταιρία,

έδωσε την δυνατότητα στο 20%, στους μετόχους να εξουσιάζουν την εταιρία
σαν να ήταν δίκιά τους. Το κράτος
στους ιδιώτες.

της Δεξιάς,

Αυτό σταμάτησε αυτή η Κυβέρνηση.

έδωσε το δημόσιο χρήμα
Λοιπόν εμείς λέμε να δ ο υ λ έ 

ψει η ιδιωτική πρωτοβουλία σωστά να υπάρχει,εκεί που υπάρχει
λίά να υπάρχει

και ευθύνη. Αλλά πρέπει

πιχειρηματίας να δουλέψει
λαια.

να υπάρχει πρωτοβουλία

η πρωτοβουΠρέπει ο ε 

με δικά του κεφάλαια και όχι με δανειακά κ ε φ ά 

Να είναι επιχειρηματίας και όχι εισοδηματίας του δημοσίου χρήματος.

Εδώ θέλω να υπενθυμίσω την ευκαιριακή κ α τ *ολιγοπολειακή ανάπτυπτυξη των
περισσοτέρων παραγωγικών κλάδων.
και ερευνητικής υποδομής.

Την ανυπαρξία ουσιαστικής τεχνολογικής

Την γράφε ι οκρατε.ία της δημόσιας διοίκησης

Την

χαμηλή παραγωγικότητα του τραπεζικού συστήματος την ερήμωση της υπαίθρου
και τον υδροκεφαλισμό των πόλεων.

Όλα

αυτά μας τα κληρονόμησε η Ν Δ. και

είναι ακόμα φαινόμενα που δυστυχώς χαρακτηρίζουνε την ζωή μας
τορθώσαμε να σταθεροποιήσουμε την οικονομία.

Εμείς κ α 

Κατεβάσαμε τον πληθωρισμό

από 25 στο 20% και θα πάει στο 18%
Μας είπε ο κ. Αβέρωφ το ΠΑΣ0Κ είναι ΠΑΣ0Κ ακρίβειας
σόδημα.

Μειώθηκε το ε ι 

Πρώτα από όλα θέλω να παρατηρήσω ότι σε ορισμένες τάξεις αυξήθηκε

το εισόδημα.

Οι αγρότες το 1982 πήρανε σύμφωνα με σταιτιστικές της ΕΟΚ

5, 6 . πάρα πάνω σε σταθερές τιμές

Από τον Δεκέμβρη του 81 μέχρι τον Δεκέμ-

βρη'του 83 η αγοραστική δύναμη των κατωτάτων ημερομισθίων αυξήθηκε κατά
32%, ενώ η αγοραστική δύναμη των κάτω τάτων μισθών αυξήθηκε κατά 3 6 % . Έ γ ι -

'Εγινε πραγματικότητα το πενθήμερο στους εργατοϋπαλλήλους και η άδεια
των 4 εβδομάδων,

τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργείας

Βέβαίως υπάρχει εισοδηματικό πρόβλημα σε πολλούς.
αυτούς που φωνάζουν περισσότερο έντονο πρόβλημα.

Υπάρχει όμως σε μερικούς,
Είχα μιά συζήτηση πριν

από καιρό και δεν θέλω να αναφερθώ στο επάγγελμα γιατί είναι
επάγγελμα,
τά άλλα.

αλλά κατά λέξη το τι μου είπε ο κύριος αυτός συμπαθέστατος κατά

Μου λέει,

επαναλαμβάνω,

επί προηγούμενης Κυβέρνησης,

κέρδιζα 350 000 δρχ. το μήνα

δολλάρια τότε.
1.500 δολ.

ένα εΤδικό

Τώρα λέει κερδίζω 450.000

εγώ απαντώ.

Αυτό μου λέει είναι 6.000

. Αυτό είναι 4.500 δολ.

Δεν μειώθηκε αρκετά το εισόδημά σου.

βαίνει όχι και α ρ κ ε τ ά . Χρειάζεται
με την ψαλλίδα.

είναι ειδικό επάγγελμα

κοινωνική δικαιοσύνη.

έχω χάσει

Όχι

και α ν ε 

Πρέπει να μ ε ι ώ σ ο υ 

Πρέπει να βοηθήσουμε εκείνους που κερδίζουν λιγότερο και

το θέμα για να εξετάσουμε την οικονομία σαν σύνολο,δεν είναι αν αυξήθηκε
μονάχα,

α ν αυξήσουμε το ένα ή το άλλο προϊόν διότι όπως είπαμε πρέπει

μειώσουμε τον πληθωρισμό.

Πρέπει

να τιθασεύσουμε την οικονομία

να

Το κύριο

ερώτημα που πρέπει να εξετάσουμε πάντα ανα θέλουμε μιά δημοκρατική κ ο ι ν ω 
νία είναι σε ποιόν πηγαίνει

το κέρδος

ται οι λίγοι την εργασία των πολλών,
χετεύεται

Το ιδιοποιούνται

τείας. Δεν είναι για να ι σ ο π ε δ 'ωσουμε,
την ικανότητα του καθενός.
αδικαιολόγητες ανισότητες".

Γιαυτό

την κοινωνία της ισοπολι-

να εξισώσουμε,

ανάλογα με την προσπάθεια,

να δ ι ο 

Αποκαθίσταται περισσότερη

Εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε.

λέμε ότι προσπαθούμε την δημοκρατική κοινωνία,
φοροποιήσεις

ιδιοποιούν

ή το ιδιωτικό κέρδος αρχίζει

όλο και περισσότερο σε περισσότερους.

κοινωνική δικαιοσύνη.

λίγοι,

την δουλειά,

να μην υπάρχουνε δια
την ειδικότητα και

Εκείνο το οποίο δεν θέλουμε είναι

να υπάρχουν

Προνόμια συντεχνιακές εκμεταλλεύσεις,

να

μην υπάρχουνε πρόσωπα τα οποία εκμεταλλευόμενα την μία ή την άλλη κ α τ ά σ τ α 
ση παίρνουν αμςιβές,
απέναντι

ή έχουν δικαιώματα ή προνόμια τα οποία δεν δικαιούντα

στο κοινωνικό σύ,νολο

ψωνάζουνε και διαμαρτύρονται.

Και αυτά τα πρόσωπα είναι εκείνα τα οποία
Ας μην ακούμε αυτές τις σειρήνες και

δούμε την συνολική πορεία της οικονομίας.
λου τμήματος του ελληνικού λαού,
κή του κατάσταση.

ας

Εξυψώνει το εισόδημα του με γ ά 

βοηθάέι στο να διορθώσουμε την ο ι κ ο ν ο μ ι 

Και εμείς πιστεύουμε

ακράδαντα ότι βοηθάει,

ότι π ρ ο χ ω 

ρούμε σε διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές που βοηθούν και την αύξηση του
εισοδήματος και την οικονομική ανάπτυξη και την πορεία της χώρας,

την αυτί

δύναμη πορεία της χώρας, ώστε να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εμείς τι θ έ 
λουμε,

να μην είμαστε εξαρτώμενοι

και εκείνο το οποίο παράγουμε να το

καρπωνόμαστε εμείς οι ίδιοι.
Είπε ο κ. Αβέρωφ ότι πορευόμαστε σε ένα
έψερε σαν παράδεινμα,και

σαυτό δύο λέξεις,

οι συν/σμοί που επιδιώκουμε πρόκειται

ολοκληρωτικό Κράτος

τον ανροτικό χώρο και ότι δήθεν

να απορροφήσουν τις κολλεκτίβες.

Στη χώρα μας έχουμε 7.800 πρωτοβάθμιους συν/σμούς.
300 περίπου δουλεύουν σωστά.

Όλοι

άλλοι είναι στα χαρτιά γιατί

και στηυ ύπαιθρο

ευκαιριακός έμπορος,

. Και

Και από αυτούς μόνο

οι άλλοι είναι στα χαρτιά.

Καί όλοι οι

εξούσιαζε ο μεσάζων,

ο

εκείνος ο οποίος δούλευε χωρίς καμμία προοπτική

Ε

μείς ακριβώς θέλουμε να στήσουμε ένα συν/σμό ο οποίος να έχει κεφάλαια,
να παίρνει πρωτοβουλία,

να πάρει το προϊόν του αγρότη και να το αξιοποιή-

σει. Μόνο ένα στοιχείο.

Στα Τρίκαλα υπάρχει

το μεγλύτερο εργοστάσιο σφα-

νείων των Βαλκανίων της ΕΑΒΙΚ και αυτό το εργοστάσιο το μεγαλύτερο δ ο υ 
λεύει αν και είναι σε κρατικά χέρια,
Δεν

αποκλειστικά για ιδιώτες εμπόρους.

έκανε το κράτος.ποτέ συν/σμό στην περιοχή νια να μπορέσουν οι κτηνο-

τρόφοι

να σφάξουν τα πρόβατα να πάρουν στα χέρια τους το χονδρικό και το

λιανικό εμπόριο.

Αυτά πάμε εμείς να αλλάξουμε και επειδή θίγονται

να συμφέροντα ο λόγος για κολεκτίβα

Αυτά είναι παραμύθια και δεν πρέπει

να τα πιστέψει

κανένας.

λον. Το νέφος,

δημοκράτισσες και δημοκράτες,

Μια τελευταία λέξη νια τις πόλεις και το π ε ρ ι β ά λ 
είναι αποτέλεσμα της πολεο-

δομικής ανάπτυξης της Δεξιάς. Ας μην το ξεχνάμε αυτό.
μιουργηθεί

ένα τέτοιο πολεοδομικό συγκρότημα,

την κατάσταση από την μιά μέρα στην άλλη
θα πω δύο λέξεις για τον δικό μου τομέα
Συγγρού.
το

Το άλσος Συγνρού βρίσκεται

από το 1920.

Τι είπε η Δεξιά

Εγώ.ξέρω ότι από το

Καί όταν έχει δη-

είναι δύσκολο να αλλάξεις

Γίνεται

όμως προσπάθεια.

Εγώ

Καλώ όλους σας να πάτε στο άλσος

κοντά στο Μαρούσι,

οποίο αυτή η Κυβέρνηση άνοιξε στον κόσμο

τον περίπατό του

ορισμέ

είναι ένα άλσος

Να πάει όποιος θέλιε να κάνει

Τι μας λέει. Αυτό το άλσος ήταν ανοικτό
1950 και μετά,

νιατί πρίν ήταν κλειστό,

πήγαινε ο διάδοχος με τους επιλεγμένους συμμαθητές του. Αυτό ήταν για την
δεξιά.το κοινό.

Το Κοινό πρώτη φορά πήγε τώρα μέσα. Και σας παρακαλώ να

πάτε και στην Πεντέλη

.

‘Αλλη κασέττα
0 λαός στηρίζει

την αλλανή

Γιατί η αλλαγή ποτέ δεν μπορεί

να είναι

έμπνευση και θέληση ολίγων επί κεφαλής

Η αλλανή επειδή είναι

αλλαγή,

με την πάλη και τον αγώνα όλων

είναι αλλαγή η οποία προωθείται

κοινωνική

μας.

Χωρίς λαό δεν γίνεται αλλαγή^

οποία γίνεται

με τον λαό,

Επειδή είναι αλλαγή είναι αλλαγή Π

γι'αυτό και η δεξιά θα μείνει πάντα κομπάρσος

της εξέλιξης σαυτό τον τόπο. Με τον λαό πρωταγωνιστή η δεξιά είναι πάντα
στο περιθώριο.

Δεν ξεχνά.

Σας ανέφερα σε συντομία ορισμένα γεγονότα ο ρ ι 

σμένες εξελίξεις στις προοπτικές που ανοίγονται
να ξέρουμε πιά,
λαού,

ότι κανένας δεν μπορεί

μπροστά μας

Και πρέπει

να πάρει πίσω τις κατακτήσεις του

τα 2 1/2 αυτά χρόνια»
Τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίνονται

της κοινωνίας μας. Ανταποκρίνονται

στις προσδοκίες του λαού μας

λίξεις οι οποίες είναι αποτέλεσμα πολλών ανώνων
σύμπτωση,

δεν είναι

Δεν είναι

κάτι περαστικό,

στις ανάγκες τ
Σε ε ξ ε 

Η αλλαγή δεν είναι

μιά

μια αντίδραση στα τόσα χρόνια εξουσίας της δεξιάς.
που έχει βραχυχρόνιο χαρακτήρα.

ήρθε γιατί ο κόσμος βαρέθηκε να βλέπει τπ ίδια πρόσωπα,

Η αλλαγή δεν

τηςΝ.Δ

ήρθε γιατί ο τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας μας ξεπεράστηκε

Η αλλαγή

Γιατί οι π α 

ραγωγικές σχέσεις στην μορφή που είχαμε δεν ανταποκρίνονταν πιά στις
προσδοκίες του λαού μας

Η αλλαγή ήρθε γιατί

στιγμές όπου το νέο πρέπει
αποτελεί

το παλιό.

παρένθεση.

καταδικασμένη από την ιστορία.

Η αλλαγή είναι εθνική αναγκαιότητα.

Δεν είναι φευγαλαίο φωτεινό διάλλειμα

και μείς,

το ΠΑΣΟΚ,

είναι

νια αλλαγή
αλλαγής.

το κίνημα του λαού,

Είναι

Αυτή Π Κυβέρνηση,

Μα είναι ένα όραμα,
να σταματήσει

διάρκεια,

μιά ποΓι'αυτό

με το κόμμα

κλιμάκωση του αγώνα

το ΠΑΣΟΚ είναι εγγύηση για το όραμα της

Για την πραγματοποίησή του,

σε μιά χώρα ανεξάρτητη,

κοινωνική α ν α γ κ α ι ό 

ο λαός που παλεύει

η μόνη εγγύηση για συνέχεια,

είναι ξ ε π ε 

Η αλλαγή δεν έίναι εκλογική

ρείαρεία του λαού μας που κανένας δεν θα μπορέσει
αυτό,

Γιατί το παλιό

εμπόδιο για την εξέλιξη γιατί η δεξιά ήταν εμπόδιο,

ρασμένη είναι
τητα.

να αντικαταστήσει

σε κάθε κοινωνία υπάρχουν

για τον μετασχηματισμό της χώρας μας

κοινωνικά δίκαιη,

δημοκρατικά ορνανωμένη,

σε μία

χώρα σοσιαλιστική
Το ΠΑΣΟΚ ε!/αι πράγματι
ζει την θέληση,
ελλήνων

κίνημα λαού,

γιατί άσχετα από πρόσωπα,

εκφρά

τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των μη προνομιούχων

Γιατί είναι το πρώτο κομμά που οργάνωσε τον ελληνικό λαό, το π ρ ώ 

το κόμμα που στηρίχτηκε σε οργανώσεις βάσεως,
χτηκε στον συνδικαλισμό,

το πρώτο κόμμα που σ τ η ρ ί 

το πρώτο κόμμα που πλατιά στην ελληνική κοινωνία

έδωρε στον καθένο την δυνατότητα να εκφραστεί
Γι'αυτό πιστεύω και στις εκλογέςστις
/

17 Νοέμβρη θα επικυρωθεί πανη-

νυρικά η σημερινή πσρεία μας. Και θα κρατήσουμε ανοικτό το δρόμο για
μια Ελλάδα ειρηνική,

δημοκρατική,

τη, για μιά Ελλάδα που να ανήκει

σοσιαλιστική,
σ τ ο υ ς 'Ελληνες

Δημοκράτες και δημοκράτισσες του Ζωγράφου
πει να δώσουμε μιά τρανταχτή

για μιά ελλάδα α ν ε ξ ά ρ τ η 

απάντηση στη Ν.Δ

περιθώριο και δεν εκφράζει τον ελληνικό λαό.

Στις 17 του

,να μάθει ότι είναι-στο

Ότι

ο Ελληνικός λαός θα

συνεχίσει ακάθεκτος την πορεία νια μιά νέα κοινωνία,
κοινωνία σοσιαλιστική
στις 1 7 του Ι ο ύ ν η .-

Χάρις σε σας.

Εσάς.

Ιούνη π ρ έ 

κοινωνία δίκαιη,

Εμπρός για την μεγάλη νίκη

