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ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΧΡΗΣΤΟ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

Γειά σας.

Εισαγωγικά θέλω να κάνω μια δήλωση, σε συνέχεια της χθεσινής, σχετικά με 
τις συναντήσεις που είχε χθες ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. 
Κώστας Καραμανλής με τα προεδρεία του ΕΒΕΑ και του Εμπορικού Συλλό
γου. Εξερχόμενοι τόσο οι πρόεδροι των δύο οργανώσεων, όσο και ο υπεύθυ
νος τομεάρχης της Ν.Δ. κ. Αλογοσκούφης -και εκεί αναφέρομαι κυρίως- απη- 
χώντας το κλίμα της σύσκεψης που προηγήθηκε, αναφέρθηκε στις ενισχύσεις 
που θα δοθούν από την κυβέρνηση στα ασθενή οικονομικά στρώματα, τις ο
ποίες χαρακτήρισε "αδικαιολόγητες, επικοινωνιακού χαρακτήρα κ.λπ.". Ανά
λογες δηλώσεις εξέφρασαν και άλλα στελέχη της Ν.Δ..

Με την ευκαιρία αυτή επιτρέψτε μου να πω το εξής:

Εχουμε ή μια απίστευτη διγλωσσία ή μια ιδιαίτερα σκληρή ταξική επιλογή. Εί
ναι αδιανόητο το πώς οι ίδιοι άνθρωποι -και συγκεκριμένα η ηγεσία της Ν.Δ.- 
οι οποίοι υιοθετούν άκριτα και ανεύθυνα την παραμικρή έστω και υπερβολική 
διεκδίκηση, η οποία προέρχεται από χώρους από τους οποίους προσδοκούν 
μικροκομματικά οφέλη είτε από ανθρώπους που πρόσκεινται κομματικά στη 
Ν.Δ., να είναι την ίδια ώρα τόσο σκληροί και ουσιαστικά να αντιτίθενται σε 
προσπάθειες στήριξης, από το πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού, 
των ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων του λαού μας. Αρνούνται την κοι
νωνική συνοχή. Την ίδια ώρα που λένε ένα άκοιτο και ανεύθυνο "ναι" σε εκεί
νους που πιέζουν περισσότερο ή σε εκείνους που ανήκουν στον κομματικό 
τους χώρο, οι οποίοι φθάνουν πολλές φορές να αντικαθιστούν την ελληνική 
σήμαίάΙτΓμαϋρ^ςΊτημα^ συμβολισμού, την ίδια ώρα λενΤ^οχΤ^σε
"εκείνους που εχουν~αμεση ανάγκη οικονομικής στήριξης, τους αγρότες, τους 
χαμηλόμισθουζΤτους χαμηλοσυνταξιούχους, τους ανέργους και μάλιστα~όταν 
άυτη η επιλογή γίνεται από το πλεόνασμα, λόγω της θετικής πορείας της οι
κονομίας.^

Να το ξεκαθαρίσουμε δια παντός: Η Κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι ό
σο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, τόσο πιο ενεργή θα είναι η ασκούμενη κοι
νωνική πολιτική. Λέμε "ναι" στην πιο ενεργή κοινωνική πολιτική και οι κινήσεις 
μας στοχεύουν κυρίως σε εκείνες τις τάξεις που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. 
Όταν έχουμε κάτι να δώσουμε μέσα από τη θετική πορεία της οικονομίας, επι
λέγουμε κυρίως αυτές τις κατηγορίες. Βεβαίως, κάνουμε διάλογο πάνω στα 
υπαρκτά προβλήματα και των υπόλοιπων κοινωνικών στρωμάτων. Βεβαίως
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