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ΑΛΛΑΓΗΣ

Τ Ο ΠΛΗΡΕΣ κείμενο του 
λόγου του Πρωθυπουργού 
στη χτεσινοβραδινή με

γαλειώδη συγκέντρωση της Πλα
τείας Συντάγματος, ακολουθεί:

Α υτή η απέραντη Λαοθάλασσα εί
ναι η τρανή απόδειξη της θέλη
σης του Λαού να περιφρουρήσει 

τη Νίκη της Α λλαγής και τη δικαίωση
των αγώνων του.

Ενός Λαού που τόσες φορές πίστεψε 
αλλά προδόθηκε, που πάλαιψε αλλά 
εγκαταλείφθηκε.

Ενός Λαού που τώρα ξέρει ότι δεν 
αρκεί να αγωνίζεται και να κατακτά. 
Οτι πρέπει να αγωνίζεται για  να κατο

χυρώνει.
Ενός Λαού που τώρα είναι σίγουρος 

ότι η Αλλαγή είναι δική του υπόθεση.
Γ ι' αυτό στηρίζει τη δική του Κυβέρ

νηση.
ΓΓ αυτό πανηγυρίζει για τις νίκες 

της.
Συμμερίζεται τη σκληρή της προσπά

θεια για το ξεπέρασμα των αδυναμιών.
Αλλά γίνεται σιδερένια γροθιά για  να 

θωρακίσει την πορεία της Αλλαγής. Τη
μάχη για την Εθνική Ανεξαρτησία, για  
τη Δημοκρατία, την Ειρήνη, την Ανά
πτυξη. Το δύσκολο αλλά αποφασιστικό 
αγώνα για το Σοσιαλιστικό Μ ετασχη
ματισμό της κοινωνίας.

Το ξένο και ντόπιο κατεστημένο, τώ
ρα γνωρίζει ότι εμείς εννοούμε αυτά που 
διακηρύσσαμε.

Ό τ ι δε θα προδώσουμε την εμπιστο
σύνη και τη θέληση του Λαού.

ΓΓ αυτό λυσσαλέα μας πολεμά.
Μα όσο πιο σκληρή είναι η πολεμική 

του τόσο πιο σκληρή είναι η συσπείρω
ση και η ενότητα του Λαού γύρω από 
τη δίκιά του Κυβέρνηση.

Κι ένας Λαός ενωμένος δε νικιέται 
ποτέ.

Είμαστε αποφασισμένοι να μην προσ
τεθεί η μεγάλη πολιτική σημερινή συ
γκυρία στους κρίκους της αλυσίδας των 
χαμένων ευκαιριών της Πατρίδας μας. 
Στηριγμένοι στις αστείρευτες λαϊκές δυ
νάμεις, αντλώντας από το Λαό του κου
ράγιο μα και την απέραντη σοφία του, 
κάνουμε χέρι με χέρι το όραμα πράξη, 
την ελπίδα ζωή.

ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ

Ε ΙΠΑΝ οι δικοί μας, οι φ ίλοι μας, 
τη σημερινή συνάντηση Γιορτή 
της Αλλαγής. Ο ι αντίπαλοί μας 

την χαρακτήρισαν φιέστα. Στην πραγ
ματικότητα η σημερινή μέρα είναι το 
αποκορύφιομα μιας συνεχούς πορείας 
προς το Λαό στις πόλεις και στα χωριά 
της Πατρίδας μας.

Μ ια πορεία όπου μέσα από τους πρω
τόγνωρους γ ια  τη χώρα μας θεσμούς 
Λαϊκής Συμμετοχής στην ύπαιθρο, μέσα 
από το δημοκρατικό διάλογο στις πλα
τείες, σε κάθε γωνιά της Ελληνικής 
γης, τα στελέχη μας κουβέντιασαν με 
τους πολίτες. Αφουγκράστηκαν τους 
πόθους και τ ις  αγωνίες τους, κατέγρα
ψαν τις προτάσεις τους και την κριτική 
τους. Αλλού μέσα από την καταξίωση 
των καινούριων θεσμών, που αποτελούν 
πραγματική μυσταγωγία της Δημοκρα
τίας, οι ίδιοι οι πολίτες αποφάσισαν και 
πραγματοποίησαν.

ΣΙΓΟΥΡΗ
ΑΝΑΒΑΠΤΙΣΗ

ΕΤΣΙ σήμερα ήρθαμε εδώ να επιβε
βαιώσουμε πάνω απ’ όλα το συμ
βόλαιο τιμής που είχαμε συνάψει 

δυο χρόνια  πριν στις 18 του Οκτώβρη 
του 1981.

Να καταθέσω την προσωπική μου 
μαρτυρία για  το  τι καθορθώσαμε τα 2 
χρόνια  που πέρασαν, το τ ι μπορούμε 
σήμερα, τι θα χτίσουμε τα δυο χρόνια 
που απομένουν ακόμη από την τετραε
τία, οπότε θα ζητήσουμε τη σίγουρη 
αναβάπτιση στη Λαϊκή ψήφο.

Και θα έχει όλο τον καιρό και την 
ευκαιρία η Ν.Δ. να κάνει γ ια  πολλά 
πολλά χρόνια αντιπολίτευση.

Και θα κάνει πορεία αναλήθειας προς 
το Λαό. Ανακάλυψαν το Λαό όταν αυ
τός τους αποκάλυψε. Τώρα τον θυμήθη
καν. Α λλά είναι αργά. Ο  Λαός που τόσα 
χρόνια ήταν στη γωνιά, τώρα είναι συμ
μέτοχος και πρωταγωνιστής.

Με το Λαό πρωταγωνιστή η Δεξιά 
παίζει το ρόλο του κομπάρσου. Και για 
να θυμηθούμε το Γέρο της Δημοκρατίας: 
Ο ι αναβάτες της εξουσίας έγιναν πια 
οριστικό διαβάτες.

ΣΤΑ ΥΡΟΔΡΟΜΙ 
ΕΙΡΗΝΗΣ

τα γεράκια, από τις ηγεσίες.
Ρομαντικοί άραγε είναι αυτοί που προ

βλέπουν ή αυτοί που δεν βλέπουν;
Ό σο για τις αντιδράσεις, δεν έχουν 

παρά να περιμένουν το ξεσήκωμα των 
Λαών της Ευρώπης ενάντια στην εξά- 
πλωση των εξοπλισμών.

Μπορεί να διαφώνησαν με τις προτά
σεις μας οι ηγεσίες. Ή ταν άλλωστε κά
τι που περιμέναμε. Άγγιξαν όμως οι 
προτάσεις μας τις καρδιές, μα και τη 
σκέψη εκατομμυρίων ανθρώπων που θέ
λουν να μείνουν άνθρωποι. Και είναι 
τελικά οι λαοί που θα αποφασίσουν για 
τη μοίρα τους.

Και υπάρχει σήμερα ένα αυτόνομο 
ανερχόμενο ειρηνιστικό κίνημα στην 
Ευρώπη, έξω και πέρα από τη στρατηγι
κή των υπερδυνάμεων. Γ Γ αυτό είναι το 
κίνημα αυτό αξιόπιστο και μαζικό. Εί
ναι ένα κίνημα πανανθρώπινο.

Μας ρωτούν υποβολιμιαία, θέλοντας 
δήθεν να μας στριμώξουν. Είμαστε με 
τη Δύση ή με την Ανατολή; Εμείς απα
ντούμε: Είμαστε με την Ειρήνη.

Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πύραυ
λοι.

Το δίλημμα είναι για όλους ΕΙΡΗΝΗ 
ή ΟΛΕΘΡΟΣ; Ας απαντήσουν.

Ανάλογο ερώτημα μας θέτουν όταν 
μας ρωτούν για την εξωτερική μας πολι
τική. Ποιων τα συμφέροντα υποστηρίζε
τε; Της Δύσης ή της Ανατολής; Εμείς 
απαντούμε: Τα συμφέροντα της Ελλά
δας.

Γ Γ αυτό η πολιτική μας είναι γνήσια 
πολυδιάστατη, με κέντρο την Ελλάδα, 
με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.

Γ Γ αυτό η Αθήνα έχει γίνει πράγματι 
το σταυροδρόμι συνάντησης των ηγε
σιών, όπως η πολιτική μας μια αφετη
ρία προσέγγισης των Λαών.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

μας οδήγησε αλλά και μας όπλισε να 
υπογράψουμε τη συμφωνία απομάκρυν
σης των βάσεων των ΗΠΑ σε πέντε 
χρόνια. Είναι αυτή η ίδια η δύναμη, που 
θα οδηγήσει ώστε η συμφωνία να γίνει 
πράξη.

Αυτή η συμφωνία είναι μια μεγάλη 
προσφορά και στην υπόθεση της Εθνι
κής Ανεξαρτησίας και στην υπόθεση 
της Ειρήνης, σε περίοδο μάλιστα που 
απλώνονται σ’ Ανατολή και Δύση οι 
πολεμικές μηχανές.

Καταχτήθηκε δηλαδή και περιφρου- 
ρήθηκε κιόλας η υπόθεση της Εθνικής 
μας Ανεξαρτησίας;

Θα ήταν εξώφθαλμα πρόωρο να το 
πει κανείς. Η επίτευξη των μεγάλων 
στόχων αυτών απαιτεί την ενότητα του 
Λαού, τη σφυρηλάτηση ενός πατριωτι
κού κινήματος Ειρήνης και Ανεξαρτη
σίας και βήματα τολμηρά αλλά συνετά.

Η πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση 
χρειάζεται χρόνο, στάθμιση των αντι
κειμενικών συνθηκών, του συσχετισμού 
δυνάμεων τόσο στο εσωτερικό μέτωπο 
όσο και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα για μια χώρα σαν τη δίκιά 
μας. όπου η ξένη απειλή επισείεται πά
νω από μια δεκαετία, οι κινήσεις μας 
είναι τέτοιες που να κατοχυρώνουν πά
νω απ’ όλα την εδαφική μας ακεραιότη
τα. Γι’ αυτό πρώτο μέλημά μας είναι 
θωράκιση των Ενόπλων Δυνάμεων και 
η σωστή διάταξή τους εκεί που το απαι
τούν οι ανάγκες της ασφάλειας της χώ
ρας μας και όχι τα συμφέροντα της συμ- 
μαχίας.

ΓΓ αυτό δεν έγινε στρατηγείο στη 
Λάρισα, ούτε ασκήσεις του ΝΑΤΟ, 
όταν αμφισβητούνται αναφαίρετα εθνι
κά κυριαρχικά δικαιώματα στη Λήμνο.

ΠΑΤΡΙΔΟΚΑΠΗΛΕΙΑ

που συνδυάζεται με την προσπάθεια για 
την Ειρήνη. Αποίθαρρύνουμε με τη Οιο- 
ράκισή μας τους επεκτατιστές αλλά πα
σχίζουμε για την αποκλιμάκωση.

Για πολλά χρόνια ο Λαός της Ελλά
δας και ο Λαός της Τουρκίας έζησαν 
ειρηνικά. Το μπορούν και σήμερα.

Και θα ήθελα και από εδώ. εξ ονόμα
τος ολόκληρου του Ελληνικού Λαού, εξ 
ονόματος ολόκληρου του Ελληνισμού, 
να απευθύνω για μια ακόμη φορά μήνυ
μα συμπαράταξης προς τον αγωνιζόμενο 
Κυπριακό Λαό. Τον διαθεθυιώνω ακό
μη ότι η συμβολική πρώτη παρουσία 
Έλληνα Πρωθυπουργού στη μαρτυρική 
Κύπρο δε θα μείνει χωρίς συνέχεια. Και 
θα ήθελα να συγχαρώ τον απόδημο Ελ
ληνισμό για τον αγώνα του, για την 
αμέριστη υποστήριξή του στα Εθνικά 
θέματα.

μας ήταν η εξάλειψη εμφυλιοπολεμικού 
μίσους και του Διχασμού, η απόδοση 
του χρέους της Πολιτείας προς την Ενι
αία Εθνική Αντίσταση. 'Ηταν καιρός να 
ανεβάσουμε ενωμένους στο βάθρο της 
ευγνωμοσύνης της ιστορίας όλους αυ
τούς που αγωνίστηκαν για να είμαστε 
εμείς σήμερα λεύτεροι.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

Ε χουμε επιλέξει την αλλαγή, την 
πορεία προς το Σοσιαλιστικό Με
τασχηματισμό, με ειρηνικό και 

δημοκρατικό δρόμο.

ΔΕΞΙΟΙ -  ΔΕΞΙΑ

Μ

ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η

Μ

Π ΟΛΙΤΕΣ της Ελλάδας. Ελληνί- 
δες, Έ λληνες. Φ ίλες και Φ ίλοι 
μου, είχαμε πει προεκλογικά 

ότι θα παλαίψουμε γ ια  να κάνουμε την 
Ελλάδα σταυροδρόμι Ε ιρήνης και φ ι
λ ία ; των Λαών.

Έ χ ε ι γίνει πράγματι η μικρή Ελλάδα 
πρωτοπόρα στη μεγάλη μάχη που ξεκί
νησαν ο ι Λαοί της Ευρώπης για την 
ύφεση, για  την υπέρτατη υπόθεση της
Ειρήνης.

Αντιπαλεύουμε με τα γεράκια, όπου 
γης- ό χ ι γ ια  να συνθηματολογήσουμε, 
αλλά γιατί είμαστε πεισμένοι γ ια  το τι 
περιμένει την ανθρωπότητα, α ν  δεν ανα- 
λογιστούν τις ευθύνες τους ο ι πολιτικές 
ηγεσίες, αν δεν αναμετρήσουν κυρίως 
τις δυνατότητές τους ο ι Λ α ο ί Αυτά τα 
δύσκολα χρόνια  που αναβίωσε το ψυ
χροπολεμικό κλίμα, που τα  μαύρα σύν
νεφα έγιναν πυκνότερα, πρέπει ο  καθέ
νας μας να δει κατάματα την αλήθεια.

60.000 πυρηνικά όπλα  σ ’ όλον τον
κόσμο, ισχύος 1.000.000 φορές παραπά
νω από τη βόμβα της ΧΙΡΟΣΙΜ Α μπο
ρούν να καταστρέψουν 10 φορές τον 
πλανήτη μας. Και ξοδεύονται για  τον 
όλεθρο γύρω στα 800 δισ . δολάρια το 
χρόνο σε Δύση και σ ’ Ανατολή. Π οσό 
που θα μπορούσε να θρέψει λαούς που 
βρίσκονται, στη δύση του 20ού αιώνα, 
σε κατάσταση πείνας. Ν α  γιατί το  ΠΑ- 
ΣΟΚ με τις μικρές του δυνάμεις έχει 
κάνει πρώτο ζήτημα τη ν  υπόθεση της 
Ε ιρήνης.

Ν α γιατί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 
λέει ό χ ι στην εγκατάσταση πυραύλων 
στην Ευρώπη.

Να γιατί προχωράμε με όλες τις  Βαλ
κανικές χώρες στην υλοποίηση της 
πρότασής μας για απύραυλη Βαλκανι
κή.

Να γιατί είχαμε την τόλμη να ζητή
σουμε παράταση των διαπραγματεύσεων 
ανάμεσα στις υπερδυνάμεις.

Μας είπαν ρομαντικούς. Είπαν ότι θα 
συναντήσουμε μεγάλες αντιδράσεις από

ΙΑ χώρα, σαν τη δίκιά μας, 
όπου η Ξενοκρατία σημάδεψε 
την πορεία του Έθνους αμέ

σως μετά το έπος της Απελευθέρωσης 
του ’21, βρίσκει σήμερα, στο δρόμο της 
Ανεξαρτησίας, τη δικαίωση των αγωνι
στών, τη λύτρωση του Λαού.

Ενός Λαού που στο ξεκίνημα του 
Νεοελληνικού Κράτους αποκαλούσε 
θυμόσοφα τις προσπάτιδες δυνάμεις σαν 
τρεις αγχόνες.

Κι αυτοί που ασχολούνται με τα 
ικριώματα ανάρτησης του φωτισμού της 
πλατείας Συντάγματος, δε λένε τίποτα 
για τις ευθύνες τους για τα ικριιύματα 
της εξάρτησης.

Έτσι, μέσα σε άπλετο φως σήμερα 
φωτίζεται η πολιτική μας αλλά και η 
δύναμη του Λαού.

Και είναι η φωνή του Λαού, η φωνή 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Είναι αυτή 
η φωνή, αυτή η συνείδηση που μας 
καθοδηγεί σ’ όλες τις δύσκολες, τις κρί
σιμες επιλογές που κάνουμε

Ήταν αυτή η ίδια η συνείδηση που

Τ ΩΡΑ με τη Αήμνο αποκαλύπτο
νται οι επικριτές μας.
Τώρα ο Λαός γνωρίζει σε ποια 

πλευρά βρισκόταν τόσα χρόνια η πατρι- 
δοκαπηλεία και πού είναι ο πατριωτι
σμός. Και είναι αυτός ο πατριωτισμός,

ΠΟΡΕΙΑ των Εθνικών μας θε
μάτων, η υπόθεση της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας, είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με το εσωτερικό μέτωπο.
Το αρραγές εσωτερικό μέτωπο προϋ

ποθέτει τη θέληση του Λαού, τις ευθύ
νες της πολιτικής ηγεσίας, την υπευθυ
νότητα του πολίτη.

Τρεις βασικούς δηλαδή όρους που 
επιδρούν τόσο στην υπόθεση της Λαϊ
κής Κυριαρχίας και της Δημοκρατίας 
όσο και στις προοπτικές της αναπτυξια
κής πορείας της χώρας.

Η αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε 
απειλών κυι η αμυντική θωράκιση απαι
τούν την εθνική συμφιλίωση και ομο
ψυχία.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση του πόλου 
της Εθνικής Ανεξαρτησίας, την ώρα 
της αναμέτρησης με τον πόλο της εξάρ
τησης, προϋποθέτει την ενδυνάμωση 
της Εθνικής λαϊκής ενότητας.

Γ Γ αυτό μια από τις πρώτες επιλογές

όταια η ηγεσία της Δεξιάς 
επιχειρεί να ξανασπείρει το 
διχασμό μέσα στο Λαό, να 

ξαναχιορίσει τους πολίτες σε εθνικό- 
φρονες και μιάσματα, σε πολίτες πρώ
της και δεύτερης κατηγορίας.

Και αποτείνει ευθύνη όλων μας να μην 
κουβαλήσουμε νερό στ’ αυλάκι της κο
ντόφθαλμης αυτής ηγεσίας.

Μας χωρίζει χάσμα από την πολιτική 
και την ηγεσία της Δεξιός. Δεν μας 
χωρίζει τίποτα από τους εγκλωβισμέ
νους που την ακολουθούν.

Εμείς και από το Σύνταγμα απλώνου
με το χέρι σε κάθε πατριώτη, αριστερό, 
δεξιό ή κεντρώο να ακολουθήσουν το 
πατριωτικό μήνυμα της Εθνικής ομοψυ
χίας·

Οι δεξιοί που δεν ανήκουν ταξικά 
στη Δεξιά, εργαζόμενοι, αγρότες, μι- 
κρομεσαίοι, επιστήμονες, νεολαίοι, 
μπορούν και πρέπει να συμπαραταχθούν 
στη γραμμή της εθνικής λαϊκής ενότη
τας.

Και είναι ευθύνη και χρέος κάθε δη
μοκράτη, κάθε πατριώτη, να προσφέρει 
στη σφυρηλάτηση αυτής της ενοκικής 
στρατηγικής.

Και είναι κρίμα αλλά είναι αληθινό, 
ότι όσο υπονομεύεται η εθνική ομοψυ
χία από την ηγεσία της Δεξιάς, άλλο 
τόσο πολλές φορές άκριτα, χτυπιέται 
από τα κάτω ή από λαθεμένη εφαρμογή, 
η Εθνική Λαϊκή Ενότητα.

Ας διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού 
την ενότητα.

Όπως αρνούμαστε τη δικτατορία των 
μονοπωλίων δε στέργουμε στο μονοπώ
λιο της γραφειοκρατίας που αφαιρεί υπό 
το Σοσιαλισμό από την πεμπτουσία του: 
τη Λαϊκή Κυριαρχία, συμμετοχή και 
πρωτοβουλία.

ΓΓ αυτό αγωνιζόμαστε, για τη διεύ
ρυνση των Δημοκρατικών θεσμών.

ΓΓ αυτό πιστεύουμε ότι ο σεβασμός 
των συνταγματικών επιταγών και η εξύ
ψωση της κοινοβουλευτικής ζωής απο
τελούν προϋπόθεση για τη λειτουργία 
του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Επιδιώξαμε και επιδιώκουμε με νέους 
νόμους, όπως η ψήφος στα 18, η κα
τάργηση του σταυρού προτίμησης, ή 
αύριο με τη χρηματοδότηση των κομμά
των, τη διεύρυνση της λαϊκής κυριαρ
χίας, την πάταξη του κομματαρχισμού 
και την εξύψωση τιον κομμάτων σε συν
ταγματικούς θεσμούς, οικονομικά αυτο
δύναμους και πολιτικά αυτόνομους.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Μ έσα σ’ αυτό το νέο θεσμικό 
πλαίσιο είναι δυνατό να ολο
κληρωθεί η Δημοκρατική δο

μή και η λειτουργία των κομμάτων.
Τέτοια κόμματα αρχών εξυψώνουν το 

θεσμό του Κοινοβουλίου και αποτελούν 
Βάθρα της λαϊκής κυριαρχίας.

Το ΠΑΣΟΚ συμπληρώνοντας 9 χρό
νια ζωής και αγώνα, έχει μπει στην 
τελική ευθεία για το ιστορικό του Συνέ
δριο, το Συνέδριο της Ενότητας, της 
Συνέπειας και της Νίκης. Είναι μια κα
λή ευκαιρία, από το βήμα αυτό, να επα
ναλάβω μια διακηρυγμένη αρχή. Μια

επιλογή και απόφαση του ΠΑΣΟΚ.
Οι οργανώσεις μας είναι μετερίζια πο

λιτικής μάχης και ιδεολογικής πίστης. 
Οι οργανώσεις μας δεν είναι κλειστά 
κάστρα προνομίων. Το κάθε μέλος και 
στέλεχος μας είναι στρατευμένος μαχη
τής στην υπόθεση της Αλλαγής, από 
πίστη και συνείδηση και όχι από ιδιοτέ
λεια και προσωπικό συμφέρον.

Τα μέλη, τα στελέχη και οι φίλοι του 
ΠΑΣΟΚ, δε διαχωρίζονται από την 
Κοινωνία και τους απλούς πολίτες. Εί
ναι ίσοι και στα δικαιώματα και στις 
υποχρεώσεις. Τα φαινόμενα οίησης καί 
αλαζονείας της εξουσίας, έστω και σαν 
μεμονωμένα περιστατικά, είναι ξένα με 
τη φυσιογνωμία και το πιστεύω του ΠΑ
ΣΟΚ.

Ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, η 
ελευθερία έκφρασης σε κάθε πτυχή της 
πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής και 
πολιτιστικής ζωής του τόπου, είναι για 
μας πρωταρχικής σημασίας ζητήματα, 
που γίνονται κατακτήσεις του Λαού μέ
ρα με τη μέρα.

Κι όταν ακόμα δεν έχει βρεθεί η χρυ
σή τομή, κι όταν υπάρχουν υπερβάσεις 
από πολλές πλευρές ή καθυστερήσεις 
από εμάς, το κλίμα της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 
σαριονει κάθε κατάλοιπο αυταρχισμού.

Και είναι χρέος κάθε πολιτικής ηγε
σίας, κάθε κόμματος να αναμετρήσει τις 
ιστορικές ευθύνες απέναντι σ’ αυτόν τον 
τόπο για τον τρόπο που ασκεί τις συν
ταγματικές υποχρεώσεις και δικαιώμα
τα, και ποιο πολιτικό κλίμα καλλιεργεί 
ή επιχειρεί να καλλιεργήσει μέσα στο 
Λαό.

Αλλά οι ευθύνες οι δικές μας και οι 
ευθύνες κάθε κόμματος δεν είναι τόσης 
αποφασιστικής σημασίας, όσο η υπευ
θυνότητα κάθε πολίτη.

Σήμερα, που ξανοίγονται οι μεγάλες 
προοπτικές για την ενεργοποίηση του 
κάθε πολίτη, εσύ. Ελληνίδα και Έ λλη
να, μπορείς και πρέπει να πάρεις στους 
ώμους σου τη μεγάλη ευθύνη για το 
θαθεμα της Δημοκρατίας, την προκοπή 
και την ανάπτυξη, την επιτάχυνση και

υποστήριξη των αλλαγών, το στέριωμα 
της Αλλαγής.

ΒΑΘΙΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ

Φ ίλες και φίλοι μου.
Δυο χρόνια αλλαγής, όο'κταμε 
ολόπλευρα τη μάχη για την 

εξύψωση των δημοκρατικών αντιπρο
σωπευτικών θεσμών, αλλά και για τη 
δημιουργία με νόμους και με καθημερι
νή δουλειά νέων θεσμών Λαϊκής Συμμε
τοχής. Θεσμούς που αφορούν τη Δημο
κρατία. την ανάπτυξη, την κοινωνία, 
τον πολιτισμό, την οικονομία.

Έχω ξανατονίσει ότι σίγουρα δεν αλ
λάξαμε εντελώς τα πράγματα. Αλλάξαμε 
όμως οριστικά τη φορά των πραγμάτων.

Οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές διαδέ
χονται η μια την άλλη. Έχω σταθεί 
πολλές φορές αυτοκριτικά, συχνά σκλη
ρά για το Κυβερνητικό έργο. Λεν μπορώ 
όμως, όταν αναλογίζομαι το τι έγινε αυ
τά τα δυο χρόνια, να μην εκφράσω τη 
βαθιά υπερηφάνια του ΠΑΣΟΚ, γιατί 
χτίστηκαν θεσμοί που αλλάζουν οριστι
κά τον πολιτικό και κοινωνικό χάρτη 
της χώρας.

Η μάχη για την αποκέντρωση, η ενί
σχυση της Τ.Α., βρίσκονται στην ημε
ρήσια διάταξη και συνοδεύονται πάντα 
με θεσμούς που δημιουργούν ένα οργα
νωμένο δημοκρατικό διάλογο.

Αν στην Αθήνα και τα μεγάλα αστικό 
κέντρα η συμμετοχή αυτή του Λαού δεν 
έγινε ακόμα πράξη, στην Ελληνική 
ύπαιθρο τα Νομαρχιακά συμβούλια, τα 
συνοικιακά συμβούλια, οι Λαϊκές συνε
λεύσεις γίνονται όργανα απόφασης, δη
μιουργίας και δράσης. Χιορίς να λεί
πουν οι αδυναμίες, έχουν χτισθεί μηχα
νισμοί λαϊκής εξουσίας που κανένας 
δεν θα μπορέσει να πάρει ποτέ πίσω από 
το Λαό.

Σήμερα, μέσα από τα Νομαρχιακά 
Συμβούλια και με ειδικά προγράμματα, 
οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι φορείς 
των εργαζομένων στο χωράφι και στο 
εργοστάσιο, οι εκπρόσωποι όλων των

0 ΛΑΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: «ΤΙ ΣΑΣ ΕΚΑΝΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΑΠ’ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ:»

Αλήθεια, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω...
ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ των «Νέων» έθεσ αν σε 
άτομα που μετείχαν στη χτεσινοβραδι- 
νή συγκέντρωση, στο Σύνταγμα, το  
εξής ερώτημα: «Ποιο σημείο από το λό
γο του Πρωθυπουργού σας έκανε ιδιαί
τερη εντύπωση;».

Και οι απαντήσεις ήταν:
•  Γιώργος Στεφανίου, 20 χρονών, ερ 
γαζόμενος στα Ναυπηγεία του Σκαρα-

μαγκά: «Μ’ άρεσε η διακήρυξη ενότη 
τας του Π ρωθυπουργού μας και η ιδιαί
τερη σημασία που δίνει στην υπόθεση 
της ειρήνης».
•  Μανώλης Παπυράκης, γιατρός: 
«Απόλυτα θετικά μου φάνηκαν τα όσα 
είπε ο Π ρωθυπουργός για τον απολογι
σμό του κυβερνητικού έργου, αλλά και 
για τον προγραμματισμό της επόμενης
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Η ΠΟΡΕΙΑ της ιχληνικής οκσνσριβς ri- 
ναι σταθερή και ρας επιτρέπει να ακοαμ> 
θηαουρε put «πιο άνετη» ειαΜηραηκη 
χολιηκή γιε τα 1984.
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«Ισραηλινή προβοκάτσια με το φόνο»

Πρώτα «ΤΑ ΝΕΑ» της 22 Αύγουστού είχαν αναγγείλει (δημοσιεύοντας αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού Εθνικής 
Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένη) την εφαρμογή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής από τό 1984

διετίας. Ως γιατρός πιστεύω πω ς είναι 
ιδιαίτερα θετικά τα μέτρα για την 
υγεία».
•  Μιχάλης Καλιμεράκης, γιατρός; «Πι
στεύω πως ο  Ανδρέας Π απανδρέου δε  
μίλησε για να εντυπωσιάσει το  συγκε
ντρωμένο πλήθος, αλλά μίλησε με 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Είναι ο 
μόνος από τους Έ λληνες πρω θυπουρ
γούς που κράτησε σθεναρή στάση στο 
ζήτημα της ειρήνης».
•  Γιώργος Στεφανίδης, 19 χρονών, τε 
λειόφοιτος Γυμνασίου: «Περίμενα να
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φόρους. Εξάγγειλε αυστηρά μέτρα χω 
ρίς να δώσει παραπέρα εξηγήσεις».
•  Δημήτρης Λημναίος, 72 χρονών, από 
τα Καμίνια: «Ό λα μου άρεσαν. Μα πιο 
πολύ όσα είπε για την υγεία, τα γηρα
τειά και τις συντάξεις».
•  Ηλίας Θεοδώρου, 24 χρονών, εργά 
της: «Η υπόσχεση για νέα  μέτρα στον 
τομέα της απασχόλησης των νέων».
•  Γιάννης Κατσιάμης, 37 χρονών, οικο
δόμος: «Ό τι το ποτάμι δε γυρίζει πί
σω».
•  Μ. Χαραλαμπίδης, 40 χρονών, κατα
στηματάρχης: «Το πιο εντυπωσιακό ση
μείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού 
ήταν εκείνο για την ανεργία των νέων.
•  Μ. Στασινού, 28 χρονών, ιδιωτική 
υπάλληλος: «Περισσότερα λεφτά για 
ασφάλεια και παιδεία. Για μένα αυτό 
ήταν το σπουδαιότερο από αυτά που 
δήλωσε ο πρω θυπουργός απόψε. Ό λα  
ξεκινούν από αυτούς τους δύο τομείς.
•  X. Τραγκάκη, 19 χρονών, σπουδά- 
στρια: «Ό χι στις ατασθαλίες των βιομη- 
χάνων. Αυτό ήταν το σπουδαιότερο ση
μείο της ομιλίας.
•  Ν. Κολιανίδης, 37 χρονών, ιδιωτικός 
υπάλληλος: «Τι να σου πω... Τι ποιο 
ωραίο από αυτό το τελευταίο  του 
Αντρέα. «Το ποτάμι δε γυρίζει ποτέ  π ί
σω...». Είναι έτσι ακριβώς όπως το είπε 
ο Πρωθυπουργός.
•  Γ. Σταματούλη, 40 χρονών, νοικοκυ
ρά: «Συσπείρωση δυνάμεων και ενότη 
τα, είναι όλο το μήνυμα του λόγου του 
Πρωθυπουργού. Ό λο  το μήνυμα και 
όλο το νόημα αυτής της συγκέντρω 
σης. 0  λαός ενω μένος θα νικήσει. Η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα τα καταφέ
ρει. Το πιστεύω.

•  Μ. Κυριάκης, 39 χρονών, δάσκαλος: 
«Ενότητα και ομοψυχία. Αυτό ήταν το  
σημείο της ομιλίας του Πρωθυπουργού 
που για μένα προσωπικά είχε  τη μεγα
λύτερη σπουδαιότητα απόψε. Γιατί 
πραγματικά μόνο όταν ο  λαός είναι 
ενω μένος δ εν  νικιέται ποτέ.
•  Α. Περδάρη, 44 χρονών, αγρότισσα: 
«Από την Καρδίτσα ήρθα με τον άντρα 
μου. Ό λ α  ήταν σπουδαία απόψε. Αυτά 
που είπε ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος 
που τον χειροκροτεί, τα φώτα, ο ενθο υ 
σιασμός. Δεν περίμενα να δω αυτό που
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του ΠΑΣΟΚ, ειδικά σε μας τους αγρό
τες έχει προσφέρει πολλά.

•  Λάκης Κομνηνός, ηθοποιός: «Η ξε
κάθαρη φιλειρηνική του τοποθέτηση, 
το ξεκάθαρο ενώπιος ενωπίω, το συμ
βόλαιό τιμής που με ειλικρίνια επανέ- 
λαβε πως θα τηρήσει. Αυτό δίνει την 
απαραίτητη εμπιστοσύνη στο λαό. Και 
μια παρατήρηση που νομίζω είναι κάτι 
μοναδικό. Ό τ ι ανώ τερα κυβερνητικά 
στελέχη συναδελφω μένα με το λαό πα
ρακολούθησαν από το  πεζοδρόμιο ίο  
λόγο και συμμετείχαν έμπρακτα και 
γνήσια στη μεγάλη αυτή γιορτή».
•  Αριστείδης Μακρής, πολιτικός μηχα
νικός: «Το ότι δεν  υπαναχώρησε σε κα
μιά από τις θέσεις του προγράμματος 
του αν και πέρασαν δυο  χρόνια κυβερ
νητικής εμπειρίας.
•  Μάρκος Κουτσουράκης, βιομηχανι
κός εργάτης: «Η αναφορά του πρω θυ
πουργού στην απόδοση ολόκληρης της 
ΑΤΑ για το 1984. Ή ταν αυτό που περ ί
μενα να ακούσω από το στόμα του, δ ε 
δομένου ότι πέρα  από τα χέρια μου δεν 
έχω τίποτα άλλο. Αυτή την αναφορά 
νομίζω πως την περίμεναν χιλιάδες βιο
μηχανικοί εργάτες» .
•  Αλέκα Σαριδάκη, δημόσιος υπάλλη
λος: «Η αναφορά του Πρωθυπουργού 
στην ανεξάρτητη και περήφανη εξω τε
ρική πολιτική που μ ’ έκανε να νιώσω 
απόψε και εγώ σαν Ελληνίδα εθνικά 
υπερήφανη.
•  Δήμος Κατσαούνης, παντοπώλης: 
«Ό τι μίλησε σταθερά, αποφασιστικά 
και με τέτοιο τόνο που ανταποκρίνεται 
στα αιτήματα του ελληνικού λαού.
•  Κωνσταντίνος Ματαλιωτάκης, αυτο
κινητιστής: «Η πίστη που ξεπηδούσε

μέσα από το λόγο του για τα όσα είχε 
υποσχεθεί προεκλογικά. Αυτή η πίστη 
του μας κάνει και μας να τον ακολου
θούμε.
•  Χριστόφορος Φραγκάκης, αντιπρό
σωπος φαρμάκων; « Ό λ ο ς  ο  λόγος με 
εντυπώσιασε. Αλλά ξέχωρα η ειλικρί
νεια του Πρωθυπουργού, μπροστά σ ’ 
αυτή τη λαοθάλασσα.
•  Στέλιος Δροθατζής, δικηγόρος: 
«Εκτός των άλλων σημείων του απολο
γισμού, που έγιναν με παρησία, με εν 
τυπώσιασε, κυρίως, η ειλικρίνεια σε ό,τι
αφορούσε την παραδοχή των λαθών.
•  Γκόλφω Σολωμού, νοικοκυρά; «Το 
ότι αναγνώρισε ότι τη σημερινή του θ έ 
ση ως Πρωθυπουργού την οφείλει 
στους αγώ νες του ελληνικού λαού, αρ
χής γενομένης από την Εθνική Αντί
σταση. Ακόμη, η ειλικρίνεια και η παρα
δοχή ότι δεν  ολοκληρώθηκε το  πρό
γραμμά του
•  Γιάννης Ματάλας, πρόεδρος 
ελαιουργικού συνεταιρισμού Σπάρτης: 
«Πέρα από τα θετικά σημεία του λόγου 
του, μου έκανε εντύπωση ότι απέφ υγε 
να μιλήσει για το αγροτικό θέμα, τη 
στιγμή που οι χαβούζες συγκινούν το 
λαό. Από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά 
απολογήθηκε και επανέλαβε τις ίδιες 
θέσεις».
•  Φυτούση Μίτσα, οικοκυρά: «Ήταν 
μια ομιλία που ενώ ήξερα τι θα πει, 
πάνω στον απολογισμό, με καθήλωσε.
•  Γιάννης Κομιανός, υπάλληλος OTE: 
«Εκείνο που με εντυπώσιασε ήταν η 
αναφορά στο μεγάλο θέμα που χρόνια 
τώρα ταλαιπωρούσε τον ελληνικό λαό: 
την υγεία».
•  Γιάννης Φιλίππου, ιδιωτικός υπάλλη
λος: «Τι να πρω τοεπιοημάνει κανείς... 
Ή ταν μια μεστή ομιλία. Αυτό που κυ
ρίως με άγγιξε ήταν η αναφορά του 
Πρωθυπουργού στα θέματα ειρήνης και 
αφοπλισμού.
•  Παναγιώτης Σηφάκης, Χημικός: «Αν 
κάτι μένει απ’ τη συγκέντρωση είναι η 
μαζικότητά της και η μεστότητα του 
τόσο σωστά διαρθρω μένου λόγου του 
Πρωθυπουργού. Κι όχι μόνο αυτό. 
Ή ταν και η θερμή συμμετοχή του κό
σμου με τα συνθήματα. Από το λόγο, η 
ανάλυση του Προέδρου στο θέμα της 
ειρήνης και του αφοπλισμού ήταν το

κυριότερο, πιστεύω, σημείο».
•  Παναγιώτης Γαργέτας, έμπορος: 
«Ήταν ένας μεστός λόγος. Ή ταν ένας 
λόγος -  συμβόλαιο. Η αναφορά  του 
Προέδρου στα προβλήματα στέγης του 
λαού και την πολιτική γύρω  από αυτά 
ήταν για μένα πολύ σπουδαία. Ακόμη, 
αξίζει να σημειώσω ότι εντυπωσιακό 
ήταν η αναφορά του στα «επιδόματα 
εργασίας».
•  Χίτος Γιώργος, ιδιωτικός υπάλληλος: 
«Αν και λόγος απολογισμού, ήταν λό
γος που ενέπνεε . Το κυριότερο σημείο,
γ τ γ μ  ι π ι γ γ τ ο ι Ί / λ  Λ τ ι  Λ  η  η η  ν ι ι  7 ο  τ λ π  ι/ Λ α κ λ  ι / / ΐ ι  ιΐ'-'υ  ι ι ι ν ι υ υ ν ν  ν ι ι  ν ν ν ια ν ιν ,ο  ι υ ν  ι\ υ υ μ υ  Γ\\αι

ιδίως του μισθωτούς ήταν η αναγγελία 
αυξήσεων το 1984. Αυτό πρέπει να γίνει 
για να ανακουφιστεί ο κόσμος».
•  Ντίνος Παναγιωτακόπουλος, υπομη
χανικός: «Η ουσία βρίσκεται σ ’ αυτό 
που διάλεξε ο Π ρωθυπουργός για να 
κλείσει την ομιλία του: «Αυτή σήμερα 
είναι νίκη. Η άλλη νίκη, που έρχεται, 
είναι τον Οκτώβρη του 1985».
•  Σταυρόπουλος Νίκος, γεω ργός: 
«Εμείς οι αγρότες υποφέραμε από τα 
θέματα υγείας και περίθαλψης. Αυτά, 
λοιπόν, που είπε ο πρω θυπουργός μας 
για τους τομείς αυτούς είναι το σοβα
ρότερο σημείο.
•  Μανόλης Πολίτης, ναυτικός: «Μ’ εν 
τυπώσιασε η ειλικρίνεια του Πρωθυ
πουργού. Η αμεσότητα των λόγων του. 
Ιδιαίτερα ό,τι είπε για την παιδεία (πα
νεπιστήμια, μεταλυκειακά) ήταν λόγια 
που ενδιαφ έρουν όλους τους οικογε
νειάρχες».
•  Νίκος Χατζηρόδης, υπάλληλος ΕΥ- 
ΔΑΠ: «Σαν μισθωτός, το κυριότερο που 
είπε ο Π ρωθυπουργός ήταν η καθιέρω
ση του ενιαίου μισθολογίου για τους 
δημόσιους υπαλλήλους και η καθιέρω
ση της ΑΤΑ».
•  Γιώργος Παπαγεωργίου, υδραυλι
κός: «Εκείνο που πρέπει να προσέξει η 
κυβέρνηση είναι το θέμα της ανεργίας. 
Η αναγγελία, λοιπόν, νέων θέσεω ν ερ 
γασίας ήταν κάτι πολύ θετικό. Ακόμη, 
εκείνο που ο κόσμος το δέχτηκε με 
ενθουσιασμό, ήταν η αναφορά του 
Πρωθυπουργού στους υπονομευτές 
της εθνικής μας οικονομίας. Εκεί π ρ έ
πει να προσανατολιστούν οι προσπά
θειες της κυβέρνησης. Και ο λαός θα 
είναι πάντα στο πλευρό της».

Μ
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ΑΛΛΑΓΗΣ

□ Κατασκευάζονται 
10.000 δημόσια 
έργα σ’ όλη τη 
χώρα.

□ Το μήνυμα μιας 
νέας ηθικής σα
ρώνει τις αμαρ
τίες του παρελ
θόντος.

□ Επιδότηση ανερ
γίας αντί επιδό
ματα ανεργίας. 
Εθνικό σύστημα 
προστασίας από 
την ανεργία.

0 J

παραγωγικών τάξεων, διαχειρίζονται με 
απόλυτη εξουσία, χωρίς καμία παρέμ
βαση. το μεγαλύτερο μέρος το>ν δημο
σίων επενδύσεων και τα Βγάζουν πέρα.

Αύριο ο τομέας Κοινωνικού Πειραμα
τισμού από επιχειρηματικούς, αμιγείς ή 
μεικτούς φορείς της Τ.Α.. των Συνεται
ρισμών και Λαϊκής Βάσης, αξιοποιώ- 
ντας τα ισχυρό κίνητρα που ήδη θεσμο
θετήσαμε με το Ν. ΙΙ62 θα δώσει μια 
νέα πνοή και δυναμισμό στην Ανάπτι»-
ξη·

Για να υξιοποιήσουμε πλουχοπαρα- 
γωγικές πηγές που ςεχάστηκαν επί πολ
λά χρόνια, για να προσφέρουμε υπηρε
σίες στο Λαό της υπαίθρου που αγνοή
θηκε.

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η επανάσταση που γίνεται με το 
χτίσιμο του Εθνικού Συστήμα
τος Υγείας, με τα κέντρα 

υγείας, την αποκέντρωση στην περίθαλ
ψη. το νοσοκομειακό γιατρό πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, τον 
Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, την πλή
ρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
στους αγρότες, δεν είναι μικρό 6ήμα. 
Γνωρίζουμε ότι έχουν πολλά να γίνουν 
στον τομέας της βελτίωσης της καθημε
ρινής περίθαλψης. Χρειάζονται και πό
ροι και προσπάθειες. Αλλά θα βρεθούν. 
Είναι χρέος τιμής για μας να προσφέ
ρουμε επιτέλους το ίδιο υψηλό επίπεδο 
υγείας σε όλους τους Έλληνες.

Οι νέοι θεσμοί στην Εκπαίδευση με 
το Νόμο Πλαίσιο για τα Α Ε Ι .  και το 
νόμο για τα Τ.Ε.Ι.. η λειτουργία των 
μαθητικών κοινοτήτων ανοίγουν νέους 
δρόμους για την Παιδεία, βάζουν τα 
θεμέλια για την ανάπτυξη και ταυτό
χρονα αναγορεύουν το σπουδαστή σε 
υπεύθυνο συμμέτοχο από παθητικό δέ
κτη.

Με το νέο σύστημα εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια εκπαίδευση μειώνεται το 
άγχος της νεολαίας μας. ενώ τα μεταλυ- 
κειακά κέντρα, με όλες τις αρχικές αδυ
ναμίες, αποτελούν τη σίγουρη προοπτι
κή για το χτύπημα της παραπαιδείας.

Η συνεχής προσπάθεια για προώθη
ση και την κατοχύρωση της ισότητας 
των δύο φύλων, αποτελεί στοιχειώδες 
χρέος για την εξάλειψη των διακρί
σεων. ενώ ο πολιτικός γάμος αποτελεί 
μιαν αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού, 
καθιερωμένη από δεκαετίες σ' όλη την 
Ευρώπη.

ΑΝΕΡΓΙΑ -  ΠΡΟΝΟΙΑ

Η νέα γενιά μας μπορεί τώρα να 
βρει διεξόδους όχι στη φυγή 
και σε ξενόφερτες ή επικίνδυ

νες εκδηλώσεις, αλλά σε μια μεστή δη
μιουργίας και πολιτιστικής όρασης κα

τεύθυνση, που καθημερινά εμπλουτίζε
ται. Έχουμε βάλει ως έναν από τους 
πρώτους στόχους για το 1984 την κατα
πολέμηση της ανεργίας των νέων επι
στημόνων αλλά και των αποφοίτων των 
λυκείων.

Θα ενισχύσουμε αποφασιστικά παρα
γωγικές συνεταιριστικές πρωτοβουλίες 
νέων.

Ο πολιτισμός θα αποτελέσει την αιχ
μή μας για το 1984. Η υπόσχεσή μας ότι 
η μουσική, το θέατρο, η τέχνη, το βι
βλίο θα φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελ
ληνικής γης. θα υλοποιηθεί.

Η πρόνοια για τις ευπαθείς ομάδες 
του πληθυσμού και η στοργή μας για τα 
γηρατειά, μέσα από τις συντάξεις βελ
τιώνουν σιγά αλλά σταθερά την απαρά
δεκτη προηγούμενη κατάσταση.

Σε οχυρό της Δημοκρατίας μεταβάλ
λεται η Δικαιοσύνη, ενώ οι αναχρονι
στικοί ή καταπιεστικοί νόμοι κα- 
ταρ/ούνται.

Τα Σώματα Ασφαλείας προσπαθούν 
να βρουν το δρόμο τους, που είναι η 
προστασία του πολίτη και η διασφάλι
ση της γαλήνης του τύπου. Η δράση 
των ροπαλοφόρων και των ΜΑΤ ή αντί
θετα των κουκουλοφόρων τείνουν να γί
νουν μια θλιβερή ανάμνηση.

Με το χωροταξικό σχεδίασμά, με το 
νέο οικιστικό νόμο και με το Ρι-θμιστυ 
κό της Αθήνας προσπαθούμε να σώσου
με τις πόλεις μας από την ασφυξία και 
να ξαναζωντανέψουμε τα χωριά μας.

Τώρα ο Λαός γνωρίζει ότι δεν υπάρ
χουν αντίπαλες πόλεις αλλά αντίπαλες 
πολιτικές. Η Αποκέντρωση και ο σω
στός χωροταξικός σχεδιασμός δίνει 
ιϊιθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη 
ενώ ταυτόχρονα είναι η μόνη δυνατότη
τα για να σωθεί η Αθήνα και τα άλλα 
μεγάλα αστικά κέντρα.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Σ τα δυο χρόνια που πέρασαν 
υπήρξε έν<ις οργασμός δημόσιων 
έργων στις πόλεις, στα χωριά, σ' 

ολόκληρη τη χώρα. Δημιουργούμε την 
απαραίτητη υποδομή για την ισόρροπη 
ανάπτυξη της χώρας, βελτιώνουμε την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων, ικανοποι
ούμε κοινωνικές ανάγκες που για δεκαε
τίες αγνοήθηκαν.

Κι αυτό γίνεται όχι αποσπασματικά 
και ευκαιριακά, αλλά με ενιαίο προ
γραμματισμό, με επιλογές που ιεραρ
χούνται από τον ίδιο το Λαό και τους 
φορείς του.

Σήμερα κατασκευάζονται σ' όλη τη 
χώρα πάνω από 10.000 δημόσια έργα. 
Μόνο το 1983 όημοπρατήθηκαν νέα έρ
γα αξίας περίπου 100 δισεκατομ. δρχ. 
Στη διετία που πέρασε, διαθέσαμε για 
δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, εγγειο
βελτιωτικά έργα, υδρεύσεις, αποχετεύ
σεις και βιολογικούς καθαρισμούς 120 
όισεκαιομ. δρχ. ποσό διπλάσιο από το

αντίστοιχο της προηγούμενης 5ετίας.
Δώσαμε προτεραιότητα στην κατα

σκευή σημαντικδιν συγκοινωνιακών έρ
γων, για ένα σύγχρονο και ασφαλές 
εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Δώσαμε προτεραιότητα στα έργα για 
ύδρευση, αποχέτευση, καθαρισμό και 
απορρύπανση στις πόλεις και στα χω
ριά.

Κατασκευάζουμε εγγειοβελτιωτικά 
έργα στην ύπαιθρο, με στόχο 1.0 δισ 
στρέμματα στην πενταετία, λιμάνια στα 
νησιά

Στο λεκανοπέδιο για πρώτη φορά κα
τασκευάζονται προγραμματισμένα έργα 
στα πλαίσια του Ρυθμιστικού, για την 
επίλυση τοιν κυκλοφοριακών και περι- 
βαλλοντολογικών προβλημάτων.

Με έργα πράγματι θεμελιώνουμε την 
Αλλαγή.

Παράλληλα, ύμω; το ύψος - ρεκόρ 
των δημόσιων επενδύσεων, κύρια σε δη
μόσια έργα στηρίζει αποφασιστικά την 
προς τα εμπρός πορεία της Εθνικής Οι
κονομίας.

Η δυνατότητα του δημόσιου τομέα 
εξαρτάται κατά βάση από την Κρατική 
Μηχανή.

Ιίαρά τις μεγάλες επαναστατικές αλ
λαγές στη Δημόσια Διοίκηση, δεν έγινε 
ακόμη ορατή μια ριζική βελτίωση στον 
τομέα αυτό.

Δεν είναι οι δημόσιοι λειτουργοί που 
ευθύνονται κατά βάση αλλά οι απο- 
στεωμένες δομές, η νοοτροπία και το 
κλίμα.

Πιστεύουμε, ότι οι δημόσιοι υπάλλη
λοι. θα συμπαραταχθούν για την αύξη
ση της αποδοτικότητας του δημόσιου 
τομέα, που θα στηριχτεί στην αλλαγή 
των δομών, στην πάταξη της γραφειο
κρατίας. Εμείς από τη μεριά μας οφεί
λουμε το ενιαίο μισθολόγιο, και θα το 
πράξουμε ξεκινώντας από το 1984. Εκεί
νοι οφείλουν υπεύθυνη δουλειά, συλλο
γική προσπάθεια και ατομική πρωτο
βουλία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α φησα προς το τέλος, πριν ανα
φερθώ στην Οικονομική πολιτι
κή. το μεγάλο θέμα του μαζικού 

κινήματος στις πόλεις και στα χωριά, 
αλλά και τις μεγάλες θεσμικές και δομι
κές αλλαγές που άμεσα το αφορούν.

Στο εργατικό κίνημα, στους αγροτι
κούς συλλόγους, στο συνεταιριστικό κί
νημα έγιναν ήδη οι πρώτες μεγάλες θε
σμικές αλλαγές για τον εκδημοκρατι
σμό του κινήματος και την πλήρη 
άσκηση των συνδικαλιστικών ελευθε
ριών. Παράλληλα, προωθήθηκε ριζική 
βελτίωση στις συνθήκες δουλειάς (ωρά
ριο, άδειες, αντί-330. κτλ.).

Ακολούθησαν τα άλματα που αινούν 
στους εργαζόμενους τον πρώτο λόγο για 
την ανάπτυξη αλλά και εκείνες οι δομι
κές αλλαγές που θα δώσουν αναπτυξια
κό νεύρο στην οικονομία.

Οι κοινωνικοποιήσεις του Δημόσιου 
Τομέα, τα Εποπτικά Συμβούλια, η εξυ
γίανση των προβληματικών επιχειρή
σεων. τα μεγάλα πειράματα, όπως της 
ΠΥΡΚΑΛ. ανα υποστηριχθούν από το 
μαζικό κίνημα, που το πιστεύουμε, θα 
αποτελόσουν το μοχλό της ανάπτυξης 
τφν παραγωγικών δυνάμεων μέσα από 
μια νέα εξέλιξη των παραγωγικών σχέ
σεων.

ΝΕΑ ΗΘΙΚΗ

Τ ο οικονομικό πρόγραμμα της Κυ
βέρνησης στηρίχτηκε σε δυο

άξονες:
Ο ένας ήταν να πάρουμε άμεσα μέτρα 

για να σταματήσουμε το κατρακύλισμα 
της οικονομίας που προκλήθηκε από 
την αλλοπρόσαλλη διακυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας. Σ' αυτόν τον τομέα 
δράσαμε αποφασιστικά, με συνέπεια και 
με επιτυχία. Έτσι, όχι μόνο κατορθώ
σαμε να σταθεροποιήσουμε την οικονο
μία. να μειώσουμε το ρυθμό πληθωρι
σμού. να μειώσουμε τα ελλείμματα στις 
εξωτερικές μας πληρωμές, να μειώσου
με το έλλειμμα του δημόσιου τομέα σε 
σχέση με το εθνικό προϊόν, αλλά θέσα
με και τις βάσεις για τη συμμετοχή της 
χώρας μας στην ανάκαμψη της διεθνούς 
οικονομίας που αναμένεται το 1984.

Αλλά με τη σταθεροποίηση της οικο
νομίας δεν κλείνει το κεφάλαιο της Αλ
λαγής σ' αυτόν τον τομέα. Τουναντίον, 
η σταθεροποίηση της οικονομίας με τα 
σκληρά μέτρα που καμιά φορά την συ
νοδεύουν είναι μόνο ένα αναγκαίο βήμα 
για να δημιουργηθούν τα απαραίτητα 
χρονικά περιθώρια για να αρχίσει η 
πορεία της Αλλαγής, για να προχωρή
σουμε στις διαρθρωτικές και θεσμικές 
αλλαγές που θα μας επιτρέψουν μιαν 
αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Γι" 
αυτό, ο δεύτερος άξονας της οικονομι
κής μας πολιτικής, ο άξονας που μας 
διαφοροποιεί από τα αστικό προγράμ
ματα σταθεροποίησης και ανάπτυξης 
περιέχει το πρόγραμμα των διαρθρωτι
κών και θεσμικών αλλαγών στην οικο
νομία.

Οι γενικές κατευθύνσεις των διαρθρω
τικών και θεσμικών αλλαγών που χαρα
κτήρισαν τη διετία μας είναι:

Πρώτο: Η αναβάθμιση των υπηρε
σιών του Δημόσιου Τομέα. Μοχλοί για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι το 
πρόγραμμα κοινωνικοποίησης των Δη
μόσιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, 
καθώς και το πρόγραμμα της αποκέ
ντρωσης των υπηρεσιών του Δημοσίου.

Δεύτερο: Η εξυγίανση του ιδιωτικού 
τομέα και η δημιουργία των απαραίτη

των αντικειμενικών συνθηκών για τη 
θετική του συμβολή στην οικονομική 
και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου. Το 
τρίπτυχο της εξυγίανσης και ανάπτυξης 
του ιδιωτικού τομέα είναι:

Λειτουργία των προβληματικών 
επιχειρήσεων με ανταγωνιστικούς 

όρους και ύστερα από μια κοινωνικά 
δίκαιη επίλυση των υπερχρεωσεών 
τους. Σκοπός μας είναι να λειτουργή
σουν πάλι τα εγκαταλειμμένα εργοστά
σια και να αξαναβρούν τη δουλειά τους 
οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό το σκοπό θα 
συνεργαστούμε με όλους τους εργαζόμε
νους, τους πιστωτές και τους επιχειρη
ματίες, αλλά δε θα καλύψουμε τις ατα
σθαλίες που οδήγησαν τις επιχειρήσεις 
στο σημερινό τους κατάντημα.
• ζτ» —*

Στήριξη της ανάπτυξης της ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας και οργανική 

διασύνδεσή της με τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες του 5ετούς προγράμμα
τος.

θεμελίωση ενός νέου κώδικα ηθι
κής συμπεριφοράς. Οι ατασθαλίες 

που σκίασαν στο παρελθόν το ήθος του 
ιδιωτικού τομέα πρέπει να εκλείψουν. 
Ένας νέος άνεμος πνέει, που σαρώνει 
τις αμαρτίες του παρελθόντος και φέρ
νει μαζί του το μήνυμα μιας νέας ηθι
κής, που επιβραβεύει κάθε προσπάθεια 
και πρωτοβουλία ανάπτυξης και προκο
πής, μέσα στα νόμιμα πλαίσια που κα
θορίζει η πολιτεία.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ

Η περίοδος που περνάμε είναι πε
ρίοδος μεταβατική. Βάζουμε 
σιγά - σιγά αλλά σταθερά τις 

βάσεις για μια αντπυξιακή διαδικασία 
που να είναι ταυτόχρονα κοινωνική, οι
κονομική. τεχνολογική και πολιτιστι
κή.

Στηρίζεται στο δημοκρατικό προ
γραμματισμό, ένα προγραμματισμό που 
είναι άρρηκτα συνδεόεμένος με τη λαϊ
κή βάση και έτσι δεν καταλήγει σε γρα
φειοκρατία και αναποτελεσματικότητα. 
Το Πενταετές Πρόγραμμα της Κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ ξεπήδησε μέσα από 
μια τέτοια διαδικασία.

Μέσα από τις διαδικασίες του δημο
κρατικού προγραμματισμού εντοπίστη
κε άμεσα η ανάγκη να λυθούν τα βασι
κά διαρθρωτικό προβλήματα που κλη
ρονομήσαμε:
•  την ευκαιριακή και ολιγοπωλιακή 
ανάπτυξη των περισσότερων παραγωγι
κών κλάδων.

01 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Δήλωση - 
απάντηση 

του κ. Αθέρωφ
□  0  πρόεδρος της «Νέας Δημοκρα
τίας» κ. Ευάγγ. Αβέρωφ έκανε την 
ακόλουθη δήλωση, απαντώντας στο 
λόγο του Πρωθυπουργού:

«Ο κομματικός πρωθυπουργικός 
λόγος στην Πλατεία Συντάγματος 
υπήρξε ένας από τους χειρότερους 
προεκλογικούς λόγους του κ. Παπαν- 
δρέου. Ούτε τα πολλά και πανάκριβα 
φώτα, ούτε τα μυθικά έξοδα για την 
οργάνωση της φιέστας, ούτε η αποτυ
χημένη πανελλαδική συσπείρωση 
των δύο κομμάτων της Αριστεράς. 
μπόρεσαν να ωραιοποιήσουν τα μο
νότονα και πάντα ίδια συνθήματα που 
εκφράξουν το μεγάλο τίποτε του κ. 
Παπανδρέου.

»Κάποτε πρέπει να αντιληφθεί ο 
Πρωθυπουργός ότι τα συνθήματα δεν 
είναι προγράμματα.

»Αποφεύγοντας το παραμικρό φι
λολαϊκό μέτρο, γεμάτος αγωνία και 
πανικό, ικέτευσε τους συγκεντρωθέ- 
ντες να στηρίξουν την Αλλαγή. Την 
απάντηση όμως την πήρε από τον 
ελληνικό λαό.

»Δεν πρόκειται να σχολιάσω τη 
συνθηματολογία του κ. Πρωθυπουρ
γού. Επισημαίνω μόνο ότι χρειάζεται 
απροσμέτρητο θράσος να μιλάς για 
πατριδοκαπηλεία άλλων και πατριω
τισμό δικό σου. όταν έχεις απουσιά
σει από εθνικούς αγώνες και γνώρι

σες την αξία της ειρήνης και της 
ελευθερίας από τους αγώνες εκείνων 
που τολμάς να κατηγορείς.

»Το μόνο θετικό στοιχείο της απο
ψινής φιέστας είναι ότι απέδειξε πως 
ο λαός αντελήφθη ότι το ΠΑΣΟΚ τα 
έχει κάνει θάλασσα σε όλους τους 
τομείς και ότι όσο πιο γρήγορα απο
χωρήσει από την εξουσία τόσο πιο 
λίγες θυσίες θα χρειαστούν για να 
σωθεί το σκάφος που κινδυνεύει».

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ

« Πανίοχυρη 
λαϊκή 

ενότητα »

ΑΠΟ ΤΟ Γραφείο Τύπου της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ εκόόθηκε το ακόλουθο σχόλιο - 
απάντηση στην ομιλία του Πρωθυπουρ
γού στο Σύνταγμα:

«Το βασικό συμπέρασμα από την ομι
λία του κ. Πρωθυπουργού, παρά ορισμέ
νες θετικές διαπιστώσεις στα ζητήματα 
της διεθνούς πολιτικής, είναι ότι η κυ
βέρνηση δε βγάζει τα αναγκαία συμπε
ράσματα από τη δίχρονη πολιτική της. 
Δε δίνει ένα καινούριο προσανατολισμό 
αντιμετώπισης των μεγάλων θεμάτων 
της εθνικής ανεξαρτησίας, της δημο
κρατίας και της οικονομίας στο δρόμο 
m u; πραγματική; αλλαγή;. -

Πρώτο: Είναι θετικές οι θέσεις του κ. 
Πρωθυπουργού στα ζητήματα της διε
θνούς ειρήνης και οι διακηρύξεις για 
εθνική ανεξαρτησία. Όμως οι θέσεις 
αυτές αδυνατίζουν στην πράξη από την

παραμονή των βάσεων στη χώρα μας.
Η συμφωνία που υπόγραψε η κυβέρ

νηση δεν είναι συμφωνία απομάκρυν
σης, αλλά παραμονή; των βάσεων για 5 
χρόνια και ουσιαστικά για 7 χρόνια. Η 
λήξη της συμφωνίας δε σημαίνει αυτό
ματα και απομάκρυνση των βάσεων. Συ
νεπώς η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί 
βήμα ανάκτηση; της εθνικής ανεξαρτη
σίας. Αντίθετα η παραμονή των βάσεων 
όχι μόνο απειλεί το ειρηνικό μέλλον 
του λαού μας και υπονομεύει την εθνική 
μας ανεξαρτησία, αλλά αποτελεί και 
ένα μοχλό επέμβασης στις εσωτερικές 
μας εξελίξεις.

Ο ελληνικός λαός, ιδιαίτερα μετά τις 
πρόσφατες προσβολές της εθνικής μας 
κυριαρχίας από τους Αμερικανούς, ανέ
μενε από τον κ. Πρωθυπουργό να εξαγ
γείλει σήμερα την απόσυρση από τη 
Βουλή του νομοσχεδίου για την επικύ
ρωση της συμφωνίας παραμονή; των 
βάσεων, την απομάκρυνση των πυρηνι
κών όπλων, καθώς και την αποχώρηση 
από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ.

Δεύτερο: Η κυβέρνηση δεν αναθεωρεί 
οι-σΛιστικά την οικονομική πολιτική 
που ακολούθησε τα δύο αυτά χρόνια, η 
οποία όχι μόνο μείωσε το εισόδημα των 
εργαζομένων, αλλά και αποόείχτηκε 
ανίσχυρη να βγάλει την οικονομία από 
την κρίση. Οι ορισμένες αποσπασματι
κές θετικές διαπισποσεις που υπάρχουν 
στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού δεν 
,αρκούν για την έξοδο από ιην κρίση 
και την αντιμετώπιση των οξυμένων 
προβλημάτων του λαού. Στη σημερινή 
κατάσταση η έξοδο; από την κρίση 
προ; όφελος του λαού απαιτεί να εφαρ
μοστεί με συνέπεια και συνέχεια μια 
άλλη οικονομική πολιτική ουσιαστικών 
περιορισμών της ασυδοσία; των μονο
πωλίων. αυστηρού ελέγχου στη χορή
γηση και αξιοποίηση των δανείων, 
ελέγχου τιμών - κερδών, διαχειριστικού

ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων με 
συμμετοχή των εργαζομένων, εθνικο
ποίησης των επιχειρήσεων που ελέγ
χουν οι τράπεζες, καθώς και άλλων μο
νοπωλιακών επιχειρήσεων κρίσιμων για 
την εθνική μας οικονομία, ριζικού εκ
δημοκρατισμού και ανιιμονοπωλιακή; 
λειτουργίας του δημόσιου τομέα, προώ
θησης συγκεκριμένων όημόσιοιν επεν
δύσεων σε παραγοηακούς τομείς και 
εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμά
των αύξησης της απασχόλησης. Επίσης 
πρέπει να εφαρμοστεί μια άλλη εισοδη
ματική πολιτική γνήσιας τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής και ανύψωσης των 
κλιμακίων της. καθώς και παροχής 
διορθωτικού ποσού για την κάλυψη της 
μείωσης του εισοδήματος των εργαζο
μένων.

Χωρίς αυτή την άλλη οικονομική πο
λιτική. οι δηλώσεις για αναβάθμιση και 
εξυγίανση του δημόσιου τομέα και για 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών δεν 
πρόκειται να έχουν ουσιαστικό αποτέ
λεσμα προς όφελος του λαού και της 
εθνικής οικονομίας.

Τρίτο: Το είδος των θεσμικών αλλα
γών που πραγματοποιεί και επικαλείται 
η κυβέρνηση δεν απαντά στο μεγάλο 
πρόβλημα του εκδημοκρατισμού και 
της συμμετοχής του λαού, ιδιαίτερα 
στους κρίσιμους τομείς του κρατικού 
μηχανισμού και της εθνικής οικονο
μίας.

Τέταρτο: Το ΚΚΕ συμφωνεί με τη 
θέση "ένας λαός ενωμένος δε νικιέται 
ποτέ“ . Αυτό αντιστοιχεί στην πάγια 
ενωτική του πολιτική. Όμως η θέση 
αυτή για να πάρει ουσιαστική υπόστα
ση απαιτεί να ξεπεράσει η κυβέρνηση 
τη λογική της αυτοδυναμίας και τη μο
νοκομματική της πρακτική, να στηρι
χτεί στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα, να 
ακολουθήσει μια σταθερή πορεία συ
νεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων

και να εφαρμόσει μια πολιτική αντιμε
τώπισης των οξυμένων λαϊκών προβλη
μάτων. απόκρουση; των ιμπεριαλιστι
κών εκβιασμών, προώθησης της εθνι
κής ανεξαρτησίας και υλοποίησης των 
στόχων της αλλαγής.

Σ' αυτό το δρόμο η λαϊκή ενότητα 
μπορεί να γίνει μια πανίσχυρη δύναμη, 
ικανή να εξουδετερώσει τα σχέδια του 
κατεστημένου και της δεξιάς και ν' 
ανοίξει το δρόμο για προοδευτικές εξε
λίξεις στην κατεύθυνση της αλλαγής».

Γ. Μπανιάς: 
Συνθήματα 

αντί για λύσεις
□  Ο γραμματέας του ΚΚΕ εσωτερικού 
κ. Γιάννης Μπανιάς έκανε την παρακά
τω δήλωση: ’

«Δύο χρόνια μετά την ήττα της Δε
ξιάς τα συνθήματα και οι εντυπώσεις 
προσπαθούν να καλύψουν τις παραλεί
ψεις και τα λάθη. Ό ταν οι εντυπώσεις 
περάσουν, Οα μείνουν για μια ακόμη 
φορά τα άλυτα προβλήματα. Η αλλαγή 
και ο σοσιαλισμός δεν υπηρετούνται με 
εςωραϊσμούς. Για να υπάρξει διέξοδος 
στα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά 
προβλήματα του τόπου χρειάζονται νέες 
λύσεις. Μια ριζικά διαφορετική πολιτι
κή με πρωταγωνιστή τον ίδιο το λαό.
Χρειάζεται οι εργαζόμενοι να αποκτή
σουν μια νέα θέση στην κοινωνία. Η 
λαϊκή ενότητα δεν οικοόομείται με ηγε
μονισμού; και μονοκομματικές αντιλή
ψεις. προϋποθέτει πραγματική πολυφω
νία και πλουραλισμό, ειλικρινή σεβα
σμό όλων των τάσεων και ρευμάτων της 
ελληνικής κοινωνίας. Ο κίνδυνος της 
Δεξιάς δεν αντιμετωπίζεται με αφορε
σμούς και πολωτικά διλήμματα που

•  την ανυπαρςια ουσιαστικής τεχνολο
γικής και ερευνητικής υποδομής.

•  το γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό 
της Δημόσιας Διοίκησης,

•  τη χαμη/.ή παραγωγικότητα του τρα
πεζικού συστήματος που οδήγησε συ
χνό στη δημιουργία κυκλωμάτων προ
νομιακής χρηματοδότησης.

•  την ερήμωση της υπαίθρου και τον 
υδροκεφαλισμό των πόλεων.

1 α προβλήματα αυτά δεν είανι ασύν
δετα και ανεξάρτητα το ένα από ίο άλ
λο. Αποτελούν αναπόσταστα στοιχεία 
μιας πολιτικής τοποθέτησης που ήθελε 
το δημόσιο τομέα υποχείριο διαχειρι
στή μεμονωμένων ιδιωτικών συμφερό
ντων και όχι συνεπή υπόλογο στο ευρύ
τερο κοινωνικό σύνολο.

Παρ' όλα τα λάθη που μπορεί να έγι
ναν στα δυο χρόνια διακυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ. η τοποθέτηση αυτή έχει ριζι
κά αλλάξει. Υπάρχει για πρώτη φορά η 
πολιτική βούληση για μια βαθιά τομή 
στον τρόπο δράση; του δημόσιου τομέα 
που εκφράστηκε τόσο με τις πολύπλευ
ρες προσπάθειες για αποκέντρωση της 
Δημόσιας Διοίκησης και εδραίωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αλλά οι θε
σμικές αλλαγές που συντελέστηκαν και 
συντελούνται καθημερινά πρέπει να γί
νουν βίωμα του κάθε πολίτη και γΓ 
αυτό θα χρειαστεί πρωταρχικά η 
ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίη- 
ση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελ- 
ληνίδας στο χώρο δουλειάς και στο χώ
ρο κατοικίας, για την αύξηση τη; παρα
γωγικότητας και τη δυναμική διασφάλι
ση και προώθηση των κεκτημένων δι
καιωμάτων του.

Θα χρειαστούν ακόμα επενδύσεις:
•  στην υγεία, παιδεία, κοινωνική πρό
νοια και το περιβάλλον, για τη βελτίω
ση των συνθηκών διαβίωσης,

•  στις μεταφορές και επικοινωνίες για 
τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής 
υποδομής της χώρας μας,

•  επενδύσεις τέλος τοσο σε παραμελη- 
μένους όσο και νέους παραγωγικούς το
μείς. στην κτηνοτροφία, στην ιχθυοτρο
φία. στην αγροτοβιομηχανία. για την 
εκμετάλλευση του ορυκτού μας πλού
του. αλλά και για την προώθηση νέων 
δυναμικών κλάδων όπως η βιοτεχνολο
γία. η πληροφορική και μικροηλεκτρο- 
νική.

Είναι η μόνη λύση για ν' αλλάξουμε 
τις παραγωγικές δομές της ελληνικής 
οικονομίας, να αυξήσουμε το βιοτικό

μας επίπεδο και να θεμελιώσουμε μια 
αυτοδύναμη ανάπτυξη.

ΔΕΞΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Α πό την αρχή της διακυβέρνησης 
τη; χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ. 
η Δεξιά έχει εξαπολύσει μια 

σιντονισμένη προσπάθεια αποπροσανα
τολισμού και αποσταθεροποίησης. Στον 
οικονομικό τομέα γίνεται mu λυσσαλέα 
επίθεση εναντίον μας, όχι δήθεν επιδιώ
κουμε τον αφανισμό του ιδιωτικού το
μέα. τον αδίστακτο κομματικοποιημένο 
κρατικό παρεμβατισμό, σ' όλα ία επίπε
δα, την πάταξη της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας και ότι οδηγούμε τη χώρα μας 
στην υπερχρέωση, την αποδυνάμωση 
και τέλος τη χρεοκοπία.

Πρέπει να καταλάβει η Δεξιά ότι η 
κινδυνολογία αυτής της μορφής δεν την 
τιμά, δεν την οφελεί και δεν αποδίδει.

Ο κάθε Έλληνας εργαζόμενος, μι
σθωτός ή επιχειρηματίας, ξέρει να όια- 
χωρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, το 
επιχειρηματικό ρίσκο και το λογικό 
κέρδος από την ασυδοσία, τη φοροδια
φυγή και την εξαπάτηση.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη 
να στηρίξει το πρώτο και να χτυπήσει
το δεύτερο.

Είναι καιρός όλοι να καταλάβουν ότι 
πέρα από ιδεολογικές τοποθετήσεις, η 
πορεία της χώρας μας είναι στα χέρια 
ολόκληρου του Λαού και η υπόθεση 
της Αλλαγής αφορά όλου:.

Οι διαρθρωτικές και θεσμικές αλλα
γές που προγραμματίζουμε με το 5ετές 
πρόγραμμα θα αποδώσουν βέβαια με 
χρονική υστέρηση. Μέχρι; όχου η οι
κονομική μας ανάπτυξη γίνει αυτοδύνα
μη. η οικονομία μας θα εξακολουθήσει 
να επηρεάζεται υπέρμετρα από τις εξω
τερικές οικονομικές συνθήκες και από 
άλλους εξωγενείς παράγοντες. Έτσι φέ
τος το εθνικό μας προϊόν θα παρουσίαζε 
αισθητά πιο έντονη αύξηση απ’ ότι προ- 
βλέπαμε. αν δεν είχαμε τις αρνητικές 
επιδράσεις της συνέχισης της διεθνούς 
ύφεση; -  παρά τις αντίθετες προβλέψεις 
-  και της μείωση; της αγροτικής παρα
γωγής. που οφείλεται στις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.

Παρ' όλα αυτά όμως, στα δυο χρόνια 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. λάβαμε μέ
τρα για τη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των εργαζομένων. Έτσι, από το 
Δεκέμβρη του '81 μέχρι σήμερα, η αγο
ραστική δύναμη των κατώτατων ημερο

μισθίων αυξήθηκε κατά 32,2%, ενώ η 
αγοραστική δύναμη των κατώτατων μι
σθών αυξήθηκε κατά 36,8%.

Και θα πρέπει να τονίσω και πάλι ότι 
στο 1984 θα ισχύσει η ΑΤΑ χωρίς ετερο
χρονισμό.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Α λλά το μέγα θέμα για μάς είναι η 
ανεργία και ιδιαίτερα η ανεργία 
των νέων. Δε συμβιβάζεται η 

ανεργία με τη σοσιαλιστική προοπτική. 
Στο 1984 και το 1985, θα προχωρήσουμε 
σε αποφασιστική, ενεργό παρέμβαση 
στον τομέα της απασχόλησης -  με γενι
κά και ειδικά μέτρα.

Βασική μας αρχή είναι:
Επιδότηση εργασίας αντί για επιδό

ματα ανεργίας. Μακροπρόθεσμα προσ
βλέπουμε στην καθιέρωση Εθνικού Συ
στήματος Προστασίας από την ανεργία.

Αλλά υπάρχει και μια κατηγορία πο
λιτών που απαιτεί κοινωνική στοργή. 
Οι άστεγοι, ανάπηροι, άποροι και ανα
ξιοπαθού ντες. Στα δυο χρόνια μέσα, 
στεγάσαμε 35.000 εργατοϋπαλλήλους.

Η Ν.Δ. σε 28 χρόνια λειτουργίας του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στέ
γασε 92.000.

Με ειδική διάταξη του Ν. 1320 83 κα
θιερώθηκε η υποχρεωτική πρόσληψη 
αναπήρων σε ποσοστό 5% των προσ
λαμβανόμενων. Και για τους άπορους 
γέροντες καθιερώσαμε σύνταξη στους 
ανασφάλιστους άνω των 70 ετών.

ΠΑΤΑΜΕ ΓΕΡΑ

Λ αέ της Αθήνας,
Σήμερα, στην πιο αποφασιστική 
καμπή της Αλλαγής, μπορώ να 

διαβεβαιώσω τον Ελληνικό Λαό ότι:
■ Πρώτο: Πατάμε γερά. Οι υπονομειπές 
δε θα περάσουν. Ο Λαός και η Κυβέρ
νηση, με τη συμπαράταξή τους και κα
θημερινό αγώνα, χτυπούν τα πλοκάμια 
του ντόπιου και ξένου κατεστημένου.
■ Δεύτερο: Προχωρούμε χωρίς καμιά 
ταλέντευση.
■ Τρίτο: Κανείς, μα κανείς δεν μπορεί 
να πάρει πίσω ποτέ από το Λαό τις 
κατακτήσεις του.

Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω.
Μαζί θα χτίσουμε μια Ελλάδα, όπου 

οι αποφάσεις θα παίρνονται από τον 
ίδιο το Λαό της. χωρίς ξένες εξαρτή
σεις. επιρροές και επεμβάσεις, μια κοι
νωνία δίκαιη, όπου θα σταματήσει η 
εκμετάλλευση του ανθρώπου από άν
θρωπο.

Μια Ελλάδα Ανεξάρτητη, Ειρηνική, 
Δημοκρατική

Μια Ελλάδα Σοσιαλιστική.

αποπροσανατολίζουν. Απαιτεί τη συνε
χή διεύρυνση της δημοκρατίας. Απαιτεί 
την καθιέρωση της απλής αναλογικής 
και την κοινή πάλη όλων των δημοκρα
τικών δυνάμεων για ένα καλύτερο μέλ
λον.

Το ΚΚΕ εσωτερικού θα αναπτύξει τις 
απόψεις του σε δημόσια συγκέντρωση 
στην Αθήνα. Τώρα που σβήνουν τα φώ
τα της γιορτής, ζητάμε από την κυβέρ
νηση να αποδεχτεί το διάλογο από την 
τηλεόραση ανάμεσα σε όλα τα κόμμα
τα.

Το ΚΟΔΗΣΟ
Ο πρόεδρο; του ΚΟΔΗΣΟ κ. ίΐεσμα- 

ζόγλου σε δηλώσεις του υποστηρίζει 
ότι «η ομιλία είχε έντονο προεκλογικό 
χαρακτήρα, πράγμα που υποδηλώνει ότι 
ο κ. Πρωθυπουργός έχει επίγνωση του 
ότι αποδυναμώνονται τα ερείσματά του 
στο λαό».

☆

☆

Απάντηση Μαρούδα
Ο υφυπουργός Τύπου κ. Δημήτρης 

Μαρούδας, απαντώντας στον κ. Αβέ
ρωφ. δήλωσε.

«Αν σήμερα ο κ. Αβέρωφ δεν αντελή
φθη τίποτε απ' ό,τι συνέβη στην Αθήνα, 
τότε ποτέ δε θα μπορέσει να καταλάβει 
την πικρή γΓ αυτόν πραγματικότητα.

»Δε θα μπορέσει να καταλάβει πως ο 
λαός προχωρεί στην οικοδόμηση μιας 
νέας Ελλάδας και ότι τόσο αυτός, όσο 
και το κόμμα του αποτελούν ένα εφιαλ
τικό αμαρτον.ό και ξεχασμένο παρελ
θόν.

»Δυστυχώς, για τον κ. Αβέρωφ απόψε 
έληξε η σταδιοδρομία του ίδιου και τον 
κόμματός του».

Καθυστερημένος (9 μ.μ.) 
έφτασε απ’ τη Θεσσαλονίκη 

ο γενικός γραμματέας του 
υπουργείου Παιδείας κ. 
Δημήτρης Ράκος. «Πρόφτασα 
όμως και τριγύρισα όλη τη 
συγκέντρωση. Έχω 
συγκλονιστεί από το μέγεθος 
και τον παλμό της».

«Κάνω το σκίτσο σας με 
100 δραχμές»: Το ’γράφε η 

μικρή ταμπελίτσα της φιλόδοξης 
καλλιτέχνιδας, που έστησε το 
πρόχειρο «ατελιέ» της στη μέση 
της Πλατείας Συντάγματος...
Αυτά νωρίς, λίγο πριν τις επτά. 
Γιατί μετά «μέγα πλήθος και 
μέγα πάθος» κυριάρχησαν σ’ 
όλη την πλατεία και μόνο για 
σκίτσο δεν προσφερόταν ο 
χώρος.

Ανάμεσα στον κόσμο, 
μπροστά από την κεντρική 

εξέδρα, είδαμε και τον πρόεδρο 
του Εθνικού Ιδρύματος 
Νεολαίας και μέλος της Κ.Ε. του 
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Φούρα, που μαζί 
με φίλους του συμμετείχε, 
φωνάζοντας συνθήματα και 
χειροκροτώντας.

/ ί ν ’ν.·και σκίτσα 
από την λαο

θάλασσα της Πλατείας

☆
Η παρουσία των Κυπρίων 
συγκλόνισε το βουλευτή κ. 

Στέφανο Τζουμάκα, που είχε να 
το λέει συνέχεια: «Ήταν κάτι 
πρωτοφανές το πάθος τους. Το 
σύνθημά τους “Στην Κύπρο θα 
γίνει αλλαγή”, δίνει όλη τη 
διάσταση του εθνικού μας 
θέματος».

☆

☆

Κι αυτή τη φορά οι φωνές 
που εκφωνούσαν τα 

συνθήματα απ’ τα μεγάφωνα 
ήταν οι ίδιες. Ήταν αυτές που 
τα τελευταία χρόνια (και στις 
προεκλογικές συγκεντρώσεις) 
πυρπολούσαν τα πλήθη με τα 
συνθήματα. Ήταν η εκφωνήτρια 
της ΕΡΤ2 Συλθάνα Ράπτη και ο 
φοιτητής της Νομικής Φώτης 
Χατζημιχάλης, μέλη και οι δυο 
της Επιτροπής Νεολαίας του 
ΠΑΣΟΚ.

☆

☆
Ήταν δυο άνθρωποι που 
έτρεξαν περισσότερο, 

ανεβοκατέβηκαν τις 
περισσότερες φορές τις σκάλες 
του υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας: ο νυν και πρώην 
Γραμματέας της Επιτροπής 
Κινητοποιήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο 
Τάκης Γιαμπουράνης και ο 
Κίμωνας Κουλούρης.

«Κάνω το σκίτσο σας με 
100 δραχμές»: Το ’γράφε η 

μικρή ταμπελίτσα της φιλόδοξης 
καλλιτέχνιδας, που έστησε το 
πρόχειρο «ατελιέ» της στη μέση 
της Πλατείας Συντάγματος...
Αυτά νωρίς, λίγο πριν τις επτά. 
Γιατί μετά «μέγα πλήθος και 
μέγα πάθος» κυριάρχησαν σ’ 
όλη την πλατεία και μόνο για 
σκίτσο δεν προσφερόταν ο 
χώρος.


