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ΠΕΙΡΑΙΑ

Εμείς σε αντίθεση με την Δεξιά επιδιώκουμε και προωθούμε την 
ομοψυχία, την συμφιλίωση και τον διάλογο. Τον διάλογο πάνω σε 
έργα που προσπαθεί να εμποδίστε η μισαλλόδοξη προπαγάνδα της 
Δεξιάς.

Αυτό τόνισε μεταξύ των άλλων ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας 
Σημίτης, μέλος του Ε.Γ. τΟυ ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του ψηφο
δελτίου του κινήματος στην Α'ΐίειραιά, μιλώντας σήμερα 
(Πέμπτη 23.5.) σε εντυπωσιακή σε όγκο και παλμό συγκέντρωση 
στην Πλατεία Κοραή (Δημοτικού Θεάτρου) στον Πειραιά.

Στην ομιλία του, ο υπουργός επισήμανε ότι ο διάλογος και η 
καλόπιστη συζήτηση πάνω σε έργα είναι ένα από τα όπλα του 
ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ότι ο "ψηφοφόρος της συντηρητικής παράταξης, 
ο εργάτης, ο αγρότης, ο υπάλληλος έχουν τα ίδια προβλήματα με 
μας, δεν είναι αντίπαλοι, δεν είναι εχθροί. Λεν έχουν απλώς 
πληροφόρηση και γνώση των προβλημάτων. Εμείς μπορούμε καε 
πρέπει να τους πείσουμε.

Στην ομιλία του, που διακοπτόταν συνεχώς από ενθουσιώδη 
συνθήματα των χιλιάδων Πειραιωτών που κατέκλεισαν την Πλατεία 
Κοαή, ο κ. Σημίτης τόνισε και τα εξής :

- Για την Ν.Δ. : Δεν εκφράζει την φιλελεύθερη πολιτική παράδοση 
στον τόπο μας. Αποτελεί συνέχεια των κομμάτων και έκφραση 
δυνάμεων που επέβαλαν τον αυτάρχισμο, τον συγκεντρωτισμό, την 
παντοδυναμία και την αυθαιρεσία της κρατικής μηχανής.



“ Για το ΚΚΕ : Εμείς διαφωνούμε και ως προς τους στόχους και 
ως προς την πολίτικη τακτική. Το οικονομικό και κοινωνικό σχήμα 
που επαγγέλεται το ΚΚΕ είναι σχήμα με επίκεντρο και πρωταγωνιστή 
το Κράτος. Ο κρατισμός όμως δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα 
στον τόπο μας.

Στην συνέχεια της ομιλίας του ο υπουργός, αφού αναφέρθηκε στην 
προπαγάνδα που έχει εξαπολύσει η Ν.Λ., προσπαθώντας , όπως είπε, 
να σβήσει από την μνήμη του έλληνα ποιά είναι η δίκιά της 
ιστορία και η πολιτική επισήμα,νε τα έργα της πρώτης τετραετίας 
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σΐην οικονομία, στον αγροτικό τομέα, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην παιδεία, στην ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση των δημιουργικών θεσμών στην υγεία, στην εξωτερική 
πολιτική κ.ά.

τέλης, η κ. Σημίτηο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ιου ΠΑΣΟΚ για την 
ανάπτυξη του Πειραιά επισημαίνωντας ότι, το ρυθμιστικό σχέδιο 
του λεκανοπεδίου που προβλέπει σημαντικά έργα για τον Πειραιά 
αποτελεί χάρη στο ΓΙΑΣΟΚ πραγματικότητα. Στο λιμάνι έχουν 
αρχίσει και προχωρούν έργα για την βελτίωση της λειτουργίας 
του. Ο Πειραιάς πρέπει να γίνει και θα γίνει το επίκεντρο της 
Ελληνικής; εμπορικής ναυτιλίας. Στο Πειραιά πρέπει να αναβαθμισθεί 
και θα α\>αβαθμισθεί το περιβάλλον και θα αναπτυχθεί εντονώτερη 
πνευματική ζωή.

Στην συγκέντρωση απηύθυναν χαιρετισμό το μέλος του Ε.Γ. και 
Υφυπουργός Παιδείας Πέτρος Μο>ραλης, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην 
Λ περιφέρεια του Πειραιά και ο Πρόεδρος της ΕΛΑ Μανώλης Ι'λέζος, 
επικέφαλής του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ στην Β περιφέρεια του 
Πειραιά.


