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Ολόκληρο το κείμενο της
βαρυσήμαντης ομιλίας του
πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Γ.
Παπανδρέου, κατά το γεύμα
που παρέθεσαν προς τιμήν
του η ΠΑΣΕΓΕΣ και π Γενική
Συνομοσπονδία Αγροτικών
Συλλόγων Ελλάδας, χτες βρά
δυ στη Λάρισα είναι το εξής:

«Αισθάνομαι πραγματικά noMñ συγ
κίνηση που βρίσκομαι απόψε κοντά 
σας εδώ στο Pío. Δεκαοκτώ χρόνια 
πριν ξεκινήσαμε την πορεία προς τον 
αγρότη και την αγρότισσα της χώρας, 
εδώ, τότε στα πλαίσια μιας κίνησης 
που την ονομάζαμε κεντροαριστερά. 
Τώρα στα πλαίσια ενός Κινήματος που 
το ονομάζουμε Πανελλήνιο Σοσιαλιστι
κό Κίνημα

Πρέπει να πω ότι το σύνθημα αυτό 
<«0 αγώνας τώρα δικαιώνεται»), που 
βγήκε σήμερα το πρωί στο Κιλελέρ απ' 
όλα τα στόματα, απ' όλους τους αγρό
τες και αγρότισσες που ήταν παρόντες 
και παρούσες, ότι ο αγώνας τώρα δι
καιώνεται, είναι εκείνο που μας δίνει το 
θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσου
με στη λεωφόρο που οδηγεί οε μια νέα 
Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, λαϊ
κής κυριαρχίας και γνήσιας ανεξαρτη
σίας.

. Σήμερα το πρωί στη μυσταγωγία του 
Κιλελέρ επαναβεβαιώθηκε η απόφαση 
της αγροτιάς, του εργαζόμενου, του μη 
προνομιούχου λαού μας, να συνεχίσει 
τον αγώνα, όσα, κι αν είναι τα εμπόδια, 
ώς την ώρα, που το όραμα μιας νέας 
Ελλάδας της μεγάλης Αλλαγής γίνει 
χειροπιαστή πραγματικότητα Και θέλω 
να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό για μας, 
για μένα και τους συνεργάτες μου είναι 
ένα αναβάπτισμα μέσα στο λαό, είναι 
μια νέα εμπιστοσύνη του λαού, του α
γρότη, της αγρότισσας, του εργάτη, του 
μικρομεσαίου, για τον αγώνα για μια 
κοινωνία δίκαιη στην πατρίδα μας.

Αυτό είναι το σύνθημα που πρέπει 
να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας 
μας: «Η αγροτιά στηρίζει την Αλλαγή». 
Υπογράψαμε πράγματι συμβόλαιο τι
μής με το λαό τόσο με τη διακήρυξη 
της 3ης Σεπτέμβρη όσο και με τις προ
γραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής 
μας, της κυβέρνησης της 18ης Οκτώ- 
βρη 1981, της κυβέρνησης της Αλλα
γής. Στόχοι μας είναι ο εκσυγχρονι
σμός της οικονομίας της χώρας. Ο σο
σιαλιστικός μετασχηματισμός της κοι
νωνίας μας. Το χτίσιμο μιας Δημοκρα
τίας που τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ 
στο μέλλον να την υπονομεύσει. Η κα
τοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτη-
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γμάτευσης με καμμια δύναμη του κό
σμου.

Η Ελλάδα ανήκει στους Ελληνες. Εί
ναι το κεντρικό το μεγάλο σύνθημα του 
αγώνα του λαού μας.

Το έργο της Αλλαγής δεν είναι έργο 
16 ή 17 μηνών. Το έργο της Αλλαγής 
δεν είναι καν έργο των τεσσάρων χρό
νων, της τετραετίας. Η θεμελιωση της 
Αλλαγής, αγρότες και αγρότισσες, φί
λοι, θα απαιτήσει τουλάχιστον δυο τε
τραετίες. Με την εμπιστοσύνη του 
λαού, με τη συμμετοχή του λαού, με τη 
συμπαράσταση του λαού, με τη συμπα
ράταξή του, θα προχωρήσουμε στην ε
κπλήρωση του μεγάλου οράματος, στη 
θεμελιωση της Αλλαγής στη χώρα μας.

Ηρθαμε σε μιαν ώρα δύσκολη να α
ναλάβουμε τις ευθύνες της διακυβέρ
νησης της χώρας. Βέβαια αυτό δεν εί
ναι παράξενο. Γιατί όταν η θάλασσα εί
ναι δύσκολη, όταν τα κύματα είναι πολύ 
φηλά τότε πρέπει να βρουν άλλο πλή
ρωμα για να βγάλει πέρα το έργο του 
το πλοίο, η πατρίδα μας και ο λαός μας. 
Γνωρίζουμε τη μεγάλη πρόκληση, δεν 
έχουμε γι’ αυτό κανένα παράπονο. Δεν 
υποσχεθήκαμε θαύματα, υποσχεθήκα- 
με πιστή υπηρεσία των συμφερόντων 
του έθνους και του λαού.

«Επάνοδος 
του ψυχρού 

πολέμου»
Γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζουμε μια 

πολυμέτωπη μάχη. Αντιμετωπίζουμε 
μια διεθνή οικονομική κρίση. Κρίση 
του καπιταλιστικού συστήματος. Πολύ 
βαθειά και με μεγάλο μάκρος. Τα λίγα 
σημάδια ανάκαμψης που υπάρχουν σή
μερα είναι μάλλον παροδικά, θα χρεια
στεί χρόνος πολύς και αποφάσεις με
γάλες για να ξαναβρεί η οικονομία την 
ανοδική της πορεία σε παγκόσμια κλί
μακα. Αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα την 
επάνοδο, δυστυχώς, του ψυχρού πολέ
μου, σε μια περίοδο που τα όπλα που 
διαθέτουν οι μεγάλες δυνάμεις, είναι ό
πλα που εξολοθρεύουν όχι μόνο τον 
αντίπαλο αλλά την ανθρωπότητα ολό
κληρη. Και δεν θα πρέπει να ξενίζει κα- 
νέναν το γεγονός ότι και η μικρή Ελλά
δα έχει και δικαίωμα και καθήκον και 
θέληΡή να συμβάλει στην ύφεση, στον 
περιορισμό των εξοπλισμών, τις απο
πυρηνικοποιημένες ζώνες, να συμβάλει 
στην ύφετη και ειρήνη για την ανθρω
πότητα και για τη νεά γενιά.

Δεν έχουμε καμία παρεξήγηση του 
μεγέθους μας. Αλλά γνωρίζουμε ότι έ
χουμε ένα καθήκον απέναντι ο’ αυτό το 
λαό τουλάχιστον. Να μην τον εκθέσου
με στον πυρηνικό όλεθρο. Και θέλω να 
σας διαβεβαιώσω δπ η κυβέρνησή μας 
είτε έτσι με μια διαβαλκανική συμφω
νία είτε αλλιώς, μόνοι μας, θα τερματί
σει την παρουσία στο έδαφος μας πυ
ρηνικών κεφαλών.

Αντιμετωπίζουμε όπως ξέρετε -  χω
ρίς να επιθυμώ καμμια πρόκληση, αλλά 
είμαι υποχρεωμένος να το τονίσω — 
μία πρόκληση από την Τουρκία που ξε
κινά από το 1973. Αμφισβητεί το κα
θεστώς του Αιγαίου. Στη θέση των 
διεθνών συμβάσεων και συνθηκών βά
ζει κάτι που θυμίζει το «ζωτικό χώρο» 
της εποχής του Γ  Ράιχ. Θα ήθελα να 
τονίσω και από δω από τη Λάρισα από
ψε ότι με κάθε τρόπο η κυβέρνησή μας 
επιδιώκει ειρήνη. Γιατί χωρίς την ει
ρήνη ούτε τη Δημοκρατία ούτε το Σο
σιαλισμό θα μπορέσουμε να χτίσουμε. 
Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να πληροφο
ρήσουμε τους γείτονές μας ότι λαός 
και Ενοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται 
ποτέ να παραχωρήσουμε ούτε μια σπι
θαμή εδάφους, θάλασσας, υφαλοκρηπί
δας ή εναέριου χώρου.

Και διαπραγματευόμαστε αυτή την 
περίοδο μια νέα συμφωνία για τις αμε
ρικανικές βάσεις. Είναι και πάλι επανά
ληψη αλλά θα πρέπει να τη συνεχίσου- 
με την επανάληψη: Τόσο για την πολιτι

κή όσο και για τη στρατιωτική ηγεσία 
αυτής της χώρας είναι σαφές ότι οι βά
σεις οι ξένες βάσεις στη χώρα μας δεν 
εξυπηρετούν συμφέροντα της Ελλά
δας. Και η παραμονή τους επομένωο 
μπορεί να είναι μόνον βραχεία και σύμ
φωνη με το Σύνταγμα άρθρο 28, παρά 
γραφος 3, που απαιτεί αμοιβαιότητα.

Οι θέσεις μας είναι πάρα πολύ ξεκά 
θαρες Συμφωνία με συγκεκριμένο χρο 
νοδιάγραμμα που έχει μια ημερομηνκ 
λήξης -  τότε τερματίζεται η παραμονή 
των βάσεων στη χώρα μας. Καμμιά πε 
ρήφανη χώρα, κανένας περήφανο< 
λαός δεν μπορεί να υποθηκεύσει τα κυ 
ριαρχικά του δικαιώματα εις το αέναον 
Γνωρίζουμε τη δύναμη των Ηνωμένω\ 
Πολιτειών. Δεν επιδιώκουμε αναμέτρη
ση. Αλλά τονίζουμε ότι θα πρέπει ve 
σεβαστούν τα κυριαρχικά δικαιώματε 
του ελληνικού λαού. Δεύτερον, καθ' ον 
χρόνον βρίσκονται οι βάσεις στη χώρο 
μας δεν θα μπορούν να αναλαμβάνουν 
δραστηριότητες οι οποίες ή υπονο
μεύουν την εθνική μας ασφάλεια είτε 
θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια χωρών 
με τις οποίες εμείς έχουμε φιλικές όχι 
μόνον διπλωματικές σχέσεις. Και τρί
τον πρέπει να συμβάλλουν στην εθνική 
άμυνα και ασφάλεια αυτής της χώρας 
για να κρατηθεί η ισορροπία στο Αι
γαίο. Γνωρίζετε, αγαπητοί φίλοι, άτι η 
άμυνα της χώρας μας κοστίζει πολλά. 
Είμαστε ίσως στην Ευρώπη η πρώτη 
χώρα σε ό,τι αφορά τις κατά κεφαλήν

Οι ξένες 
βάσεις δεν 
εξυπηρετούν 
εθνικά μας 
συμφέροντα

Οι ξένοι να 
σεβαστούν τα 
κυριαρχικά 
δικαιώματα 
του Ελληνικού 
Λαού!

Παράδοση
τσιφλικιών
στους
ακτήμονες

Ανώτατα
κέντρα
Μεσογειακών
Αγροτικών
Σπουδών

Παλλαϊκό προσκύνημα στον τόπο της θυσίας
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ΚΙΛΕΛΕΡ, 14. (Του απε
σταλμένου μας ΜΙΧΑΛΗ 
ΚΟΥΡΜΟΥΣΗ). Περισσότεροι 
από 35.000 αγρότες του θεσ- 
σαλικού κάμπου και αντιπρο
σωπείες απ’ όλη τη χώρα, α- 
ψήφισαν την κακοκαιρία και 
αποθέωσαν, χτες, τον Πρω
θυπουργό και τα μέλη της 
Κυβέρνησης, που τίμησαν με 
την παρουσία τους την 73η 
επέτειο του Κιλελέρ.

Παρά το δυνατό κρύο, οι αγρό
τες κατέκλυσαν το χώρο του μνη
μείου των ηρωικών νεκρών του 
1910 και διατράνωσαν τη θέλησή 
τους:
•  να γίνει δική τους η γη και
•  να πάρουν στα χέρια τους την 
εμπορία των αγροτικών προϊ
όντων, με τη δημιουργία αγροτο- 
βιομηχανικών συνεταιρισμών.

Από νωρίς το πρωί, οι αγρότες 
του κάμπου άρχισαν να φτάνουν 
στο Κιλελέρ με κάθε μέσο: Τρα

κτέρ, αγροτικά, IX, πούλμαν, μοτο- 
συκλέττες κ.α Αδιέξοδο δημιουρ- 
γήθηκε στο χώρο γύρω από το 
μνημείο, μια ώρα πριν φτάσουν οι 
επίσημοι.

Λίγο πριν τις 11 έφτασε ο πρω
θυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου 
συνοδευόμενος από τη σύζυγό 
του Μαργαρίτα και τη μισή, σχε
δόν, Κυβέρνηση. Ησαν οι υπουρ
γοί κ.κ. Μ. Κουτσόγιωργας, Γ. Γεν- 
νηματάς, Α. Τσοχατζόπουλος, Γ. 
Αρσένης, Γ. Σκουλαρίκης, και Β. Ιν- 
τζές, οι υφυπουργοί κ.κ. Μ. Γικόνο- 
γλου, Π. Κατσάρος, Στ. Γιώτας, Δ. 
Δημοσθενόπουλος, Δ. Μαρούδας, 
Α. Δροσογιάννης, Π. Ζακολίκος, Π. 
Μώραλης, Στ. Παπαθεμελής και Γ. 
Φλώρος.

Τα άλλα κόμματα
Παρών και ο γεν. γραμματέας 

του ΚΚΕ κ. X. Φλωράκης, μαζί με 
τους βουλευτές Μίκη θεοδωράκη, 
Ν. Καλούδη και Κ. Λουλέ και το

·'■ · ·· · '·

Ο πρωθυπουρ
γός κ. Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο 
Γ.Γ. του ΚΚΕ κ. 
Χαρίλαος Φλω
ράκης, υπουργοί, 
βουλευτές, εκ
πρόσωποι όλων  
των κομμάτων 
(πλην της Ν.Δ.) 
και η ηγεσία των 
αγροτικών ορ
γανώσεων (ΠΑ
ΣΕΓΕΣ και ΓΕΣΑ- 
ΣΕ) στην εκδήλω
ση του Κιλελέρ.

γραμματέα της ΚΝΕ Σπ. Χαλβατζή.
Από το ΚΚΕ εσωτ. ήσαν ο γραμ

ματέας κ. Γ. Μπανιάς, από το Κ 0 - 
ΔΗ ΣΟ  ο κ. Πρωτοπαπάς, από το 
Κόμμα των Φιλελευθέρων ο κ. Νικ. 
Βενιζέλος και από την ΕΔΑ ο κ. 
Μ αν. Γλέζος.

Παραβρέθηκαν ακόμα πολλοί 
βουλευτές, νομάρχες, δήμαρχοι 
και κοινοτάρχες της περιοχής και 
οι εκπρόσωποι συνεταιριστικών 
συλλόγων, αγροτικών συλλόγων 
κΑπ.

Τον πανηγυρικό εκφώνησε ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλό
γου Τρικάλων κ. Γιάννης Ρίτσιος, ο 
οποίος ζήτησε από τον παριστά- 
μενο Πρωθυπουργό να υλοποιήσει 
τις υποσχέσεις του και να ικανο
ποιήσει τα αιτήματα του αγροτι
κού κόσμου.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόε
δρος της Π ΑΣΕΓΕΣ κ. Βαγγ. Σκου- 
λάς, η παρουσία του οποίου χαιρε
τίστηκε ιδιαίτερα, γιατί πρώτη φο
ρά εκπρόσωπος των συνεται

ρισμών μετείχε στην εκδήλωση.
Αστεγη Βουλή

Στη συνέχεια μίλησε ο πρόε
δρος της Γενικής Συνομοσπον
δίας Αγροτικών Συλλόγων κ. Στ. 
Μπαζιάνας, ο οποίος τόνισε.

«Από το ελεύθερο τούτο βή
μα της άστεγης Βουλής των α
γροτών ανοίγουμε τον ετήσιο 
διάλογο με την Κυβέρνηση και 
την πολιτική ηγεσία της χώρας 
μας και θέτουμε υπόψη τους 
τα προβλήματά μας και τους 
προβληματισμούς μας».
Αφού έκανε αναδρομή στους 

αγώνες των αγροτών, επισήμανε 
τα αιτήματα που ζητούν λύσεις.

Τα συνθήματα που διέκοπταν 
τους ομιλητές:
•  «Στην αγροτική τη γη θα στεριώ
σει η Αλλαγή»,
•  «Κιλελέρ και Αλλαγή του αγρότη 
η πυγμή»,
•  «Η  αγροτιά στηρίζει την Αλλα
γή».

Συνθημάτα
Στα εκατοντάδες πανώ διακρί- 

ναμε συνθήματα όπως: «Ειρήνη 
και δουλειά — έργα αρδευτικά», 
«Κάρλα — ο αγώνας δικαιώνεται», 
«Αμεση διανομή των τσιφλικιών», 
«Τέρμα ο αγροτοπατερισμός -  έ
γινε εκδημοκρατισμός», «Μ ε ενω
μένη αγροτιά θα πάει μπροστά η 
Αλλαγή», «Σύλλογοι αγροτικοί, 
πρωτοπόροι μαζικοί», «Φτηνό ρεύ
μα και πετρέλαιο στους αγρότες».

Στο χώρο των εκδηλώσεων ένα 
μεγάλο πανώ καλωσόριζε τον 
Πρωθυπουργό.

Ψήφισμα 
κατά της ΕΟΚ

Σε ψήφισμα που εκδόθηκε και εγ- 
κρίθηκε ομόφωνα από τους παριστα- 
μένους στο Κιλελέρ, μεταξύ άλλων, 
αναφέρονται:

Καταδικάζουμε και θεωρούμε εν
τελώς απαράδεκτες τις «αυξήσεις» 
4,4% κατά μέσο όρο που πρότεινε η

επιτροπή της ΕΟΚ στις τιμές των 
προϊόντων μας για την φετινή σο
δειά, γιατί είναι ασυμβίβαστες με τον 
υψηλό πληθωρισμό της χώρας μας 
και την μεγάλη αύξηση του κόστους 
παραγωγής των ελληνικών αγρο
τικών προϊόντων και οδηγούν στην 
μείωση του εισοδήματος και στο πα
ραπέρα ξεκλήρισμα της φτωχής ερ
γαζόμενης ελληνικής αγροτιάς.

Καλούμε την αγροτιά της χώρας 
μας να συνεχίσει ενωμένη τον αγώνα 
της για τιμές ασφάλειας με βάση το 
κόστος και ένα λογικό κέρδος για 
την διάθεση της παραγωγής και τα 
άλλα ζωτικά προβλήματά της ενάντια 
στα μονοπώλια, τους βιομήχανους, 
μεγαλομεσάζοντες και εξαγωγείς, 
για την απόκρουση των βαριών συνε
πειών της ένταξης και παραμονής 
στην ΕΟΚ, για βαθιές θεσμικές αλλα
γές, για την ανάπτυξη του ρόλου των 
συνεταιρισμών σ’ όλο το κύκλωμα 
της παραγωγής, για το ξαναζωντάνε
μα του χωριού, το ξεπέρασμα της κα
θυστέρησης και την ανεξάρτητη α
νάπτυξη της αγροτικής μας οικο
νομίας.

δαπάνες για την εθνική άμυνα. Αλλά ό
λοι γνωρίζουμε, σε κάθε γωνιά της γης, 
σε κάθε επάγγελμα, γνωρίζουμε ότι, μό
νο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μπορούν 
ταυτόχρονα να υπερασπίσουν την εδα
φική μας ακεραιότητα και να εγγυη- 
θοίιν την ειρήνη στην περιοχή. Για να 
χτίσουμε τη Δημοκρατία και το Σοσια
λισμό θα πρέπει να έχουμε ασφαλή σύ
νορα Και σήμερα τα στρατευμένα παι
διά του λαού μας, δίπλα στο λαό μας, 
προασπίζουν τα σύνορα της πατρίδας 
μας.

Είναι πράγματι μια μεγίστη συμβολή 
στη χώρα μας η αδελφοσύνη ανάμεσα 
στο λαό και στις Ενοπλες Δυνάμεις.

«Σέβομαι 
το Δημόσιο 
Υπάλληλο»

Αλλά πέρα από τα πολύπλοκα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουμε θα πρέ
πει να θυμίσουμε, όσο κι αν αυτό ενο- 
χλεί, το τι κληρονομήσαμε. Κληρονομή
σαμε ένα συγκεντρωτικό κράτος στηρι
γμένο στο ρουσφέτι. Κληρονομήσαμε 
μια αμετακίνητη γραφειοκρατία, θα 
πρέπει να τονίσω απόψε, ότι δεν καταγ
γέλλω το δημόσιο υπάλληλο, ούτε δίνω 
μάχη ενάντια στο δημόσιο υπάλληλο. 
Αντίθετα, τον σέβομαι και τον τιμώ. Εί
ναι η δομή της πολιτείας η γραφειο
κρατική δομή της πολιτείας, η οποία 
ευθύνεται για την αδυναμία του κρά
τους να πα*ξει το ρόλο του, ώρες όπως 
αυτές, δύσκολες για την οικονομία της 
^ώρας μας Εμείς όταν μιλάμε για με

ταρρύθμιση διοικητική βλέπουμε το 
δημόσιο υπάλληλο να έχει ο ίδιος πρω
τοβουλίες και ευθύνες, όχι να είναι 
απλώς ενεργούμενο των ανωτέρων του. 
Η Αλλαγή βέβαια στη διοίκηση είναι κά
τι που παίρνει χρόνο. Δεν έχουμε ψευ
δαισθήσεις. Αλλά θέλω να ξέρει ο δη
μόσιος υπάλληλος ότι θα στηριχτούμε 
σ’ αυτόν, στην συμμετοχή του και τη 
συμπαράταξή του για να φέρουμε τη 
μεγάλη αλλαγή στη νοοτροπία του συ
στήματος που μπολιάζει κάθε νέο παιδί 
που μπαίνει στη δημόσια υπηρεσία 
Κληρονομήσαμε την κυριαρχία της Α
θήνας. Ενα παράδειγμα αξίζει να το ε
παναλάβω: Ενας δήμαρχος ζήτησε πό
ρους για να γραφομηχανηθούν 100 σε
λίδες. Το αίτημα ήρθε στην Αθήνα πέ
ρασε από υπουργείο σε υπουργείο, 
γραφομηχανήθηκαν 180 σελίδες για να 
δοθεί η άδεια να γραφομηχανηθούν 
100. Και αυτό επί των ημερών μας Για 
να ξέρουμε πόσο δύσκολος είναι ο α
γώνας και πόσο ανηφορικός ο δρόμος

Κληρονομήσαμε μια ύπαιθρο ξερι
ζωμένη. Τα νιάτα στα σκλαβοπάζαρα 
του κόσμου ή στα μεγάλα αστικά κέν
τρα Κληρονομήσαμε ένα τεράστιο έλ
λειμμα του δημόσιου τομέα Κληρονο
μήσαμε δημόσιες επιχειρήσεις όπως η 
Ολυμπιακή, όπως o 0TE, η ΔΕΗ και άλ
λες με τεράστια ελλείμματα, με τερά
στια γραφειοκρατία με μια νοοτροπία 
που δεν οδηγεί ανελικτικά προς το μέλ
λον. Κληρονομήσαμε μια απαράδεκτη

ανισότητα τόσο σε ό,τι αφορά τις γεω
γραφικές περιοχές της χώρας, όσο και 
σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές τάξεις και 
επαγγέλματα. Οι πλούσιοι στην Ελλάδα 
είναι πολύ πλουσιότεροι από τους 
πλούσιους αλλού και οι φτωχοί στην 
Ελλάδα είναι πολύ φτωχότεροι απ' τους 
φτωχούς αλλού -  μιλώντας για την ευ
ρωπαϊκή ήπειρο. Και κληρονομήσαμε 
πλήρη έλλειψη προγραμματισμού. Ολα 
στο γόνατο. Παρά το Σύνταγμα, παρά 
το νόμο, ουδέποτε κατατέθηκε πρό
γραμμα πενταετές στη Βουλή των Ελ
λήνων. θα καταθέσουμε τα προκαταρ
κτικά του προγράμματος πιστεύω μέσα 
σ' ένα μήνα. Και θα ακολουθήσει αργό
τερα το πενταετές πρόγραμμα αυ
τούσιο. θα έχουμε πρόγραμμα για 
πρώτη φορά. Αλλά εκείνο που έχει με
γαλύτερη σημασία δεν είναι ότι θα έ
χουμε πρόγραμμα. Γιατί πρόγραμμα 
μπορεί εύκολα να κατασκευάσουν τε- 
χνοκράτες των Αθηνών, ίσως μέσα σ’ 
ένα μήνα ή δυο. Το θέμα δεν είναι να 
υπάρξει πρόγραμμα, αλλά να υπάρξει 
πρόγραμμα που να εξυπηρετεί γνήσια 
τις ανάγκες του λαού μας και του έ
θνους μας. Και για τη διαμόρφωση αυ
τού του προγράμματός που από την 
ώρα που θα ξεκινήσει θα δεσμεύει την 
πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς απαι
τούμε την ενεργό συμμετοχή του ελλη
νικού λαού σε κάθε γωνιά της πατρίδας 
μας. Για πρώτη φορά στο λίγο χρόνο 
που διαθέταμε είχαμε από κάθε νομαρ
χία μια πλήρη πρόταση για την περιοχή 
της.

Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν αρκεί. Οτι 
στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξουν θε
σμοί και διαδικασίες, που να εγγυώνται 
ότι κάθε διαμέρισμα της χώρας, κάθε 
νομός, κάθε πόλη μα και κάθε κοινωνι
κή τάξη και επάγγελμα θα έχει την ευ
καιρία να βάλει τη σφραγίδα της στο 
πρόγραμμα που δεσμεύει την πορεία 
του έθνους προς το μέλλον. Είμαστε 
περήφανοι που χτίζουμε το δημοκρατι
κό προγραμματισμό που είναι ο δικός 
μας δρόμος προς το Σοσιαλισμό, ο ελ
ληνικός δρόμος προς την Αλλαγή. Η 
πεμπτουσία της σκέψης μας είναι αυτή 
η λαϊκή συμμετοχή. Η Δημοκρατία δεν 
είναι μόνο το Κοινοβούλιο. Είναι α
σφαλώς και Κοινοβούλιο. Αλλά δεν αρ
κεί Δημοκρατία είναι επίσης η άμεση 
Δημοκρατία της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης, είναι επίσης η Δημοκρα
τία του συνδικαλισμού, όπου κάθε κοι
νωνική τάξη προασπίζει τα συμφέρον- 
τά της, ακηδεμόνευτα και ακαθοδήγη
τα, είτε από ολιγαρχίες είτε από το κρά
τος. Ενας συνδικαλισμός που είναι ε
λεύθερος να εκφράζει τα συμφέροντα 
των συνδικαλισμένων θα λάβει οπωσ
δήποτε υπόψη του και τα γενικότερα 
συμφέροντα του έθνους και της χώρας.

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχιακά 
Συμβούλια, το Συναιτεριστικό Κίνημα 
που είναι η μεγάλη δημιουργική ιδέα 
του Κινήματός μας, ο αγροτοβιομηχα- 
νικός συνεταιρισμός, που τελικά θα πά
ρει όλο το φάσμα παραγωγής και διακί
νησης, μα που πρέπει κάποτε ν’ αρχίσει 
τουλάχιστον από τη διαδικασία της 
διακίνησης και του εμπορίου. Ετσι για

Επιβεβαίωση στα τσιφλίκια
Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου επιβεβαίωσε κατά τρόπο πανη

γυρικό χτες στη Λάρισα τα αποκλειστικά ρεπορτάζ του συναδέλφου Μιχ. 
Κουρμούση στην «Κυριακάτικη Ε» και στην « Ε »  για τα τσιφλίκια: 

«Επειδή πολλά γράφονται στις εφημερίδες, θέλω να σας διαβεβαιώσω, 
άτι παραμένουμε ακλόνητοι στην πορεία μας για την παράδοση των τσι- 
φλικιών στους ακτήμονες αγρότες».

Δεν μένει, παρά να επιταχυνθεί αυτή η πορεία με συγκεκριμένα μέτρα 
— από τα οποία η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, ενώ έχει σίγουρα 
πολλά να κερδίσει- Οι αγρότες, πάντως, το «έδεσαν κάμπο».

Μια βδομάδα πριν από την πρωθυπουργική διαβεβαίωση, σε μεγάλη 
συγκέντρωση στο Προκόπι της Εύβοιας, γιόρτασαν (το βήμα των ομι
λητών του Σωματείου «9ης Μάίόυ» ήταν διακοσμημένο με την «Κυριακά
τικη Ε») την νίκη των σκληρών αγώνων τους, κατά του μεγαλοτσιφλικά 
Μπαικερ. Δεν άντεχαν άλλη διάψευση...

Γ. Β.

μας το χτίσιμο του Σοσιαλισμού ταυτί
ζεται, συνδυάζεται με την ολοκλήρωση 
της λαϊκής κυριαρχίας και της Δημο
κρατίας. Το βάθεμα και το πλάτεμα της 
Δημοκρατίας σε όλες τις πυχές της εί
ναι η πεμπτουσία του Σοσιαλισμού. Ξέ
ρετε, πολλές φορές έχω έρθει εδώ, έρ
χομαι από το 7 5  και ύστερο στο Κιλε
λέρ, έρχομαι στη Λάρισα που είναι η 
μάνα της αγροτιάς και λέμε πάντοτε 
«θα», όταν είμαστε εδώ. Θα ήθελα να 
πω μερικά μόνο πράγματα που κατορ
θώσαμε να κάνουμε μέχρι τώρα και ύ
στερα θα πάμε και στα «θα». Πάντοτε 
πρέπει να υπάρχουν και μερικά «θα».

Το αγροτικό εισόδημα, μέσος όρος,
αυξήθηκε αυτή την περίοδο, κατά 3% 
το πραγματικό εισόδημα. Το μετράμε 
με σταθερές τιμές, παρόλη βέβαια τη 
μεγάλη κρίση που μαστίζει τη χώρα. 
Ψηφίσαμε, νομοθετήσαμε το νέο νόμο 
για τη δημοκρατική λειτουργία των συ
νεταιριστικών οργανώσεων και για την 
ανανέωση της ηγεσίας του συνεταιρι
στικού κινήματος με ελεύθερες δημο
κρατικές διαδικασίες.

Υπερδιπλασιάσαμε τις αγροτικές 
συντάξεις και χορηγήσαμε ανεξάρτητη, 
αυτόνομη σύνταξη στην αγρότισσα. Σε 
ό,τι αφορά τα τσιφλίκια, επειδή πολύ 
γράφτηκε το θέμα αυτές τις μέρες, θέ
λω να σας πω, πως παραμένουμε ακλό
νητοι στην πορεία μας για την παράδο
ση των τσιφλικιών στους ακτήμονες α
γρότες της πατρίδας μας.

Πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε στη 
Βουλή το νόμο για την Κάρλα Με το 
νόμο αυτό 70 με 80 χιλιάδες στρέμμα
τα δίνονται στους κατοίκους του χω
ριού Βένετου, στους ακτήμονες των γύ
ρω χωριών και στους ψαράδες της 
Κάρλας. Με ειδικά αναδασμό στην πε
ριοχή θα γίνει μεγάλος ταμιευτήρας 
νερών, που θα λύνει το αρδευτικό πρό
βλημα για 200 με 250 χιλιάδες στρέμ
ματα της περιοχής Αυτά δεν ανήκουν 
στο «θα». Ανήκουν στο «εδώ και τώρα». 
0  ογώνας δικαιώνεται κάθε μέρα, γιατί 
κάθε μέρα βάζουμε και ένα πετραδάκι 
στη μεγάλη Αλλαγή.

Με τον ίδιο νόμο επίσης ρυθμίζον
ται εκκρεμότητες 40 χιλιάδων στρεμ

μάτων στο Μεσήνι της Αι
τωλοακαρνανίας. Αυτό, μεγάλο μέρος 
του θα διανεμηθεί σε ακτήμονες αγρό
τες. Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου 
θα περάσει στα χέρια της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης, όπως είχαμε πει. Περνάει, 
άχι θα περάσει.

Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις θα πά
ρουμε εκείνα τα μέτρα που είναι απα
ραίτητα ώστε άυτές να φτάνουν στους 
παραγωγούς και όχι τους εμπόρους και 
εξαγωγείς. Γνωρίζω, ότι η διαδικασία 
της απόδοσης λογαριασμού της πλη
ρωμής, είναι πάρα πολύ μακρά, απαρά
δεκτα μακρά. Ομολογούμε, άτι δεν κα
τορθώσαμε ακόμη να σείσουμε το τέ
ρας της γραφειοκρατίας. Αλλά θέλω να 
ξέρετε, πως το παλεύουμε και πως θα 
το υποτάξουμε..

Δίνει μάχη 
στην ΕΟΚ 
ο Σημίτης

Σε ό,τι αφορά τις θεσμικές τιμές των 
γεωργικών προϊόντων, η αύξηση ήταν 
23% πέρυσι, κατά μέσο όρο, με δύσκο
λες και συνεχείς πάντα μάχες στα πλαί
σια της Κοινότητας. Οπως γνωρίζετε, 
γίνεται καθημερινή μάχη με την Κοινό
τητα, όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μνημό
νιό μας που θα καθιερώσει μια ειδική 
σχέση αλλά και σ’ ότι αφορά τις καθη
μερινές αποφάσεις κι αυτό ακριβώς ε
ξηγεί την απουσία σήμερα από δω του 
υπουργού Γεωργίας (και καλύτερα που 
το είπα, γιατί αύριο θα γράφαν οι εφη
μερίδες ότι παραιτείται ο Σημίτης).

Δίνουμε την ίδια ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη με τους ασφαλισμένους του 
ΙΚΑ για τους αγρότες από την 
1.7.1983. Μικρό βήμα αλλά σημαντικό. 
Και ιδρύσαμε τα μεταλυκειακά κέντρα, 
που θέτουν τέρμα στα πανάκριβα 
φροντιστήρια, που εξηπηρετούν τα παι
διά των πλουσίων και της ολιγαρχίας. 
Θα έχουν ίσες ευκαιρίες σταδιοδρο
μίας τα παιδιά του λαού μας, είτε βρί
σκονται στο χωριό, είτε στην πόλη, είτε 
είναι φτωχά, είτε είναι πλούσια.

Και τώρα στα «θα». Στόχος μας είναι

ο αγροτικός τομέας νο παίξει ρόλο 
πρωταρχικού μοχλού στην οικονουίβΑ 
και κοινωνική ηνΛπτιιξη τηο νώρπτ 
Μας λένε συχνά, μα σε όλες τις ανεπτυ
γμένες χώρες το ποσοστό του πληθυ
σμού, που ασχολείται με τα αγροτικά, 
μικραίνει. Σεις θέλετε να το κρατήσετε 
στο 30%; Η απάντηση είναι όχι. θέλου
με να κρατήσουμε τον Ελληνα της υ
παίθρου στην ύπαιθρο, όχι κατ' ανάγκη 
σε αγροτικές επιχειρήσεις. ΓΓ αυτό μι
λάμε για αγροτοβιομηχανικούς συνε
ταιρισμούς. Θέλουμε να κρατήσουμε 
την ύπαιθρό μας, την επαρχία μας ζων
τανή, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα, η συνέ
χιση και η παράδοση για τον πολιτισμό 
στη χώρα μας.

Για μας, πέρα από τα άμεσα, τιμές, 
επιδοτήσεις, ο στόχος μας είναι να με
ταμορφώσουμε αυτό τον πρωτογενή 

,τόμέα της οικονομίας μας, τη γεωργία 
και την κτηνοτροφία, να την μεταβάλ
λουμε οε κύτταρο αυτοδύναμης, αυ
τόνομης ανάπτυξης. Γνωρίζω, αδέλφια, 
τον τεράστιο κίνδυνο, που διέρχεται 
σήμερα η κτηνοτροφία της χώρας. Εί
ναι πραγματικά απαράδεκτο, το να ξο
δεύουμε συνάλλαγμα για να εισάγουμε 
κτηνοτροφικά προϊόντα σε μια χώρα 
που έχει αγροτικό χαρακτήρα.

Και σας βεβαιώνω και αυτή τη στι
γμή στο υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας γίνεται μια ευρύτατη προετοι
μασία για τη ριζική αντιμετώπιση του 
προβλήματος της διάσωσης, ανόρθω
σης και ανάπτυξης της ελληνικής κτη
νοτροφίας. Αυτό το πρόγραμμα της α
ναζωογόνησης της υπαίθρου με τί μέ
σα θα το επιδιώξουμε; Πρώτα απ' όλα 
με την ενίσχυση των συλλογικών δρα
στηριοτήτων. Κύρια τη συνεταιριστική 
οργάνωση των παραγωγών. Και ιδιαίτε
ρη έμφαση θα δοθεί, όχι μόνο στην πα
ραγωγή αλλά την εμπορία και την μετα
ποίηση των αγροτικών προϊόντων. Ξέ
ρουμε άτι αυτά δεν γίνονται σε μια μέ
ρα Γ ιατί πέρα από τις πιστώσεις που 
ο κ. Καφίρης θα μας δώσει, ασφαλώς 
χρειάζονται και ειδικοί τεχνοκράτες 
που θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον 
αγρότη στα πρώτα βήματα για να ανα- 
λάβει αυτές τις καινούργιες μεγάλες 
ευθύνες, θέλουμε, επίσης να ενισχύ- 
σουμε τη διαπραγματευτική θέση των 
παραγωγών, με τη συμμετοχή του, κάθε 
μέρα και περισσότερο στην ενεργό 
διακίνηση των προϊόντων, μέσω των 
συνεταιρισμών.

Αλλά αποβλέπουμε, επίσης, και σε 
μια ποσοτική και ποιοτική αναδιάρ
θρωση της αγροτικής παραγωγής, που 
να λαμβάνει υπόψη της τις αγορές, ντό
πιες και ξένες και το κόστος της παρα
γωγής. Είναι εκεί ευθύνη του κράτους, 
κατά κύριο λόγο, γιατί μόνο εκείνο έχει 
την εποπτεία της παγκόσμιας οικο
νομίας και εκείνο μπορεί να πάρει το 
ρίσκο να κάνει τις βασικές επιλογές για 
καλλιέργειες. Είναι μια ευθύνη, την ο
ποία πρέπει να επωμισθούμε. Αλλά, πέ
ρα από αυτές τις γενικές κατευθύνσεις, 
είναι σαφές, ότι οι δημόσιες επενδύ
σεις πρέπει να αυξάνονται χρόνο με το

Σειρά έργων 
υποδομής

και το λέμε, πλούσιοι και φτωχοί, ίσοι 
μπροστά στο θάνατο και την αρρώστια. 
Και είναι ένας από τους μεγάλους μας 
στόχους στο τέλος της πενταετίας να 
έχουμε λύσει το νοσηλευτικό πρόβλη
μα, το νοσοκομείο, το κέντρο υγείας, 
την προληπτική ιατρική, τις κοινωνικές 
υπηρεσίες, την πρόνοια, την ψυχιατρι
κή.

Σε όλους τους τομείς οι κοινωνικές 
υπηρεσίες να είναι εύκολες στην πρό
σβαση του κάθε Ελληνα πολίτη. Το 
«φακελλάκι» θα το πολεμήσουμε με 
όλα τα μέσα Δεν υπάρχει αμφοβολία. 
Είναι αμαρτίες ριζωμένες και με το νό
μο δεν θα φύγουνε, χρειάζεται αγώνας 
και αλλαγή νοοτροπίας. Αλλά θα περά
σει το νέο κλίμα. Γ ιατί το θέλει ο λαός. 
Γιατί δεν ανέχεται ο λαός τα «φακελλά- 
κια».

Βοήθεια 
στο μικρό 

επιχειρηματία
Μου είναι δύσκολο να μη πω και δυο 

λέξεις για ένανκάσμο που είναι πολύ 
κοντό στην αγροτιά, που είναι ο μικρός 
και ο μεσαίος επιχειρηματίας. Οπως 
ξέρετε πιστεύουμε στο δημιουργικό 
του ρόλο, στα πλαίσια της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης. Και είμαστε 
αποφασισμένοι να τους στηρίξουμε, με 
πιστώσεις, με πληροφορίες, με συνε
ταιριστικές προσπάθειες, με όλα τα μέ
σα.

Ομολογώ, όπως είπα και στα Γιάννε- 
να  ότι, δυστυχώς, η αδράνεια του τρα
πεζικού συστήματος, οι παλιές κακές 
συνήθειες που έχουν βαθιές ρίζες δεν 
μας επέτρεψαν να κάνουμε το καθήκον 
μας απέναντι στο μικρό και μεσαίο επι
χειρηματία. θέλω να διαβεβαιώσω ότι 
το ‘83 θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα 
χέρι μας να αλλάξει η κατάσταση, να 
αλλάξει το κλίμα και να παίξει το δη
μιουργικό ρόλο τον οποίον επιφυλάσ
σουμε γι’ αυτόν ο μικρός και ο μεσαίος 
επιχειρηματίας της χώρας μας.

Πάνω απ' όλα στο γενικότερο οικο
νομικό μας πρόγραμμα θέλουμε την α
ποκέντρωση και την ισόρροπη οικο
νομική ανάπτυξη των διαμερισμάτων 
και των περιοχών της χώρας μας. Αλ
λοίμονο αν εγκαταλειφθεί η ελληνική 
ύπαιθρος, θα κινδυνεύσει και το έθνος 
Αλλά, μιλώντας για την ποιότητα ζωής 
που πρέπει βέβαια να βελτιωθεί σημαν
τικά στην ύπαιθρο, έτσι ώστε να αρχί
σει η αποσυμφόρηση από το μεγάλο 
αστικό κέντρο της πρωτεύουσας, θα ή
θελα σχετικά μ’ αυτή την ποιότητα της 
ζωής, να σας ανακοινώσω δυο τρία ση-
μαντικά έργα.

θα ιδρυθεί στην Θεσσαλία Διεθνές 
Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεω
πονικών Σπουδών για όλη τη Μεσόγειο.

ιδρυθεί με προσφορά της Αγροτι
κής Τράπεζας ιστορικό αρχείο μουσείο 
με ενθυμήματα των αγροτών στη μάχη 
τους ενάντια στους τσιφλικάδες. 

Γρήγορα θα ανακοινώσω τις λεπτο- 
*’■ μερειες. Αρκούμαι σε τούτο, θα υπάρ

ξει Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολύ 
γρήγορα θα έχω την ευκαιρία να ανα
κοινώσω τις λεπτομέρειες για το Πανε
πιστήμιο του Ιονίου, για το Πανεπιστή
μιο του Αιγαίου, για το Αττικό Πανεπι
στήμιο και για το Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλίας.

Αγαπητοί φίλοι, αδέρφια θέλω να πω, 
γιατί έτσι αισθάνομαι κοντά σας, ίσως 
μίλησα πολύ απόψε, αλλά θέλω να ξέ
ρετε άτι είιιαι ταγμένος και γω και ο ν  
σύντροφοί μου στο δύσκολο αγώνα κογ 
ιιω< είμοστο αποφαοιυμένοι να ς.<ρ·;ν» 
με την Αλλαγή στη χώρα μας, είτε τ\ 
θέλει, είτε δεν το θέλει η αντιπολίτευ
ση. Ο λαός θα είναι κυρίαρχος. Και η 
Ελλάδα θα ανήκει στους Ελληνες.

χρόνο στο χώρο τον αγροτικό με έμφα
ση στην υποδομή, δηλαδή, στα αρδευ
τικά έργα και τα έργα κοινωνικής υπο
δομής.

Η Κυβέρνηση της Αλλαγής αρχίζει 
μέσα στο 1983 από μια σειρά από ση
μαντικά έργα υποδομής. Στοχεύουμε 
μέσα στα πλαίσια του πρώτου πενταε
τούς προγράμματος ξεκινώντας με το 
’83 να προχωρήσουμε σε εγγειοβελτιω
τικά έργα που θα αρδεύσουν 1,5 εκατ. 
στρέμματα. Ειδικά για το 83, όχι για το 
πενταετές, οι πιστώσεις θα είναι σχε
δόν 10 δισ. δραχμές. Και τα κυριότερα 
έργα θα γίνουν στις πεδιάδες της Θεσ
σαλίας, Εβρου, Θεσσαλονίκης, Ηπεί
ρου, Κρήτης και Πελοπόννησου.

Ειδικά στη Θεσσαλία ξεκινάει φέτος 
η κατασκευή του φράγματος του 
Σμώκου με 3,5 δια. δραχμές και έτσι θα 
εξασφαλίσουμε την άρδευση 264 χι
λιάδων στρεμμάτων. Επίσης, μέσα στο 
πενταετές, θα δοθεί οριστικά λύση, 
στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου 
για την άρδευση εκτάσεων της Θεσσα
λίας με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρι
κής ενέργειας. Το 1983 θα δαπανη- 
θούν δημόσιες επενδύσεις στη Θεσσα
λία 6,4 δισ. δρχ. Στον τομέα της οδο
ποιίας, όπως είπα και στα Γιάννενα και 
επαναλαμβάνω και εδώ, προχωρούμε 
με γρήγορο ρυθμό στην ολοκλήρωση 
της οδού που συνδέει την Αρτα και τα 
Τρίκαλα.

Το ξεκίνημα δεν είνιαι εντυπωσιακό 
είναι μισό δισ. δρχ. για το '83, αλλά εί
ναι το ξεκίνημα Και πρόκειται, επίσης 
να προχωρήσουμε στην έναρξη της κα
τασκευής του οδικού δικτύου Ηγουμε
νίτσας -  Βόλου, με την κατασκευή της 
σήραγγας στην Κατάρα, την οποία α- 
κούμε κάθε βράδυ στην τηλεόραση, θα 
ήθελα να ανακοινώσω επίσης κάτι για 
το οποίο είμαστε υπερήφανοι. Ξεκινών
τας με το ‘83 προχωρούμε στην αγορά 
αεροπλάνων όχι 6 ή 7 ούτε είκοσι

Μιλάμε για στόλο αεροπλάνων τα ο
ποία θα αναλόβουν ψεκασμό, σπορά, 
λίπανση από τον αέρα, ενώ παράλληλα 
θα προστατεύσουν τα δάση μας το κα
λοκαίρι από τις πυρκαγιές. Αυτό δεν εί
ναι «θα». Αυτό έχει κλείσει. Και η αγορά 
αυτών των αεροπλάνων θα γίνει με εξα
γωγή αγροτικών προϊόντων.

Δεν θα έχετε ξεχάσει φαντάζομαι ότι 
κάπου είπα, στα Γ ιάννενα νομίζω, ότι το 
’83 θα είναι ο χρόνος της υγείας. Πρά
γματι πέρα από το υπουργείο Υγείας 
που δουλεύει σκληρό, έχω και γω προ
σωπικά αναλάβει ευθύνη μέσα στο 
1983 να γίνουν τα πρώτα μεγάλα βήμα
τα όχι μόνο με το χτίσιμο, με το ξεκίνη
μα νέων νοσοκομείων, αλλά και με κέν
τρα υγείας που θα ξαπλωθούν σ’ όλη 
τη χώρα μας. Η υγεία είναι το ύψιστο 
αγαθό.

Και είναι κάτι που έχουμε υποχρέω
ση να δώσουμε στον Ελληνα και την 
Ελληνίδα άσχετα από τα οικονομικά 
μέσα που διαθέτει Είμαστε, το λέγαμε

Ηλιακό
εργατικό

χωριό
Ενα πρότυπο ηλιακό χωριό, 453 κα

τοικιών, θα δημιουργήσει ο Οργανι
σμός Εργατικής Κατοικίας, σε συνερ
γασία με το αρμόδιο γερμανικό υπουρ
γείο, στη Λυκόβρυση Αττικής, και άλλο 
ένα 45 διαμερισμάτων στον Αγ. Νικό
λαο Κρήτης. Μέρος των κατοικιών των 
χωριών αυτών θα δοθεί σε εργαζόμε
νους -  δικαιούχους του ΟΕΚ και οι υ
πόλοιπες σε τρίτους για λόγους κοινω
νικής διαφοροποίησης των κατοίκων. 
Αυτό ανακοίνωσε ο υπ. Εργασίας 
Ευόγ. Γιαννόπουλος, προσθέτοντας 
πως:
• Η ανέγερση θ’ αρχίσει στο τέλος του 
χρόνου σε οικοπεδική έκταση 90 
στρεμμάτων του ΟΕΚ και υπολογίζεται 
να περατωθεί σε διάστημα 3 χρόνων.

Η δαπάνη κατασκευής του έχει υπο
λογιστεί σε 3,1 δισ. δρχ., από τις οποίες 
το ποσό των 2,2 δια. θα διαθέσει ο 
ΟΕΚ, 300 εκατ. δρχ. το υπουργείο Ε
ρευνας και Τεχνολογίας και 600 εκ. 
δρχ. το αντίστοιχο γερμανικό υπουρ
γείο, που θα προσφέρει επίσης και 
συμβουλές για την εφαρμογή των υ
ψηλών τεχνολογικών συστημάτων δη
μιουργίας του χωριού.'

Το έργο ανέγερσης και διανομής 
των κατοικιών θα αναλάβει η Α.Ε. «Η 
λιακό Χωριό», με δμελές διοικητικό 
συμβούλιο, από τρεις εκπροσώπους 
του υπ. Εργασίας, 2 του υπ. Ερευνας 
και Τεχνολογίας και από γενικό διευ
θυντή, που θα διορίζει ο υπουργός Ερ
γασίας. Στη διοίκηση της εταιρίας θα 
μετέχουν στο μέλλον και οι οικιστές, 
στους οποίους θα μοιραστούν και οι 
μετοχές.

Η απόφαση της δημιουργίας του η
λιακού χωριού πόρθηκε ¿ιστερα από 
σχετικές προτάσεις της γερμανικής κυ
βέρνησης για τη μερική χρηματοδότη
ση του έργου, προς αξιοποίηση των υ
ψηλών τεχνολογικών συστημάτων της 
εταιρίας «Ιντερατόμ» και με σχετικές 
διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυ
βέρνηση.

Η διαδικασία έναρξης των 45 κατοι
κιών του ηλιακού χωριού Κρήτης έχει 
αρχίσει (και θα χρησιμοποιηθούν και ε
κεί οι ίδιες μέθοδοι με το χωριό της 
Λυκόβρυσης, για να μπορέσουν έτσι να 
συγκεντρωθούν τα απαραίτητα συκρπι- 
κά στοιχεία^

Κινητοποίηση 
Νεοδημοκρατών 
στη Β. Ελλάδα

Θ ΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ , 14. Πρωτοφανής 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η κι
νητοποίηση της Νέας Δημοκρατίας 
στη Μακεδονία τις τελευταίες μέρες.

Μόνο το Σαββατοκύριακο, ο κοι
νοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. 
Κ. Μητσοτάκης μίλησε σε ανοιχτές 
συγκεντρώσεις στον Πολύγυρο, στο 
Παλιοχώρι και στην Αρναία Χαλκιδι
κής ο βουλευτής Κ. Μποκοβός μίλη
σε σε κινηματογράφο της Θεσσαλο
νίκης, οι κ.κ. Βαρβιτσιώτης Γκουγ- 
κουρέλας, Σημαιοφορίδης και Τσ ι- 
πλάκος μίλησαν στο Κιλκίς και τη 
Δράμα και οι κ. Σ. Κούβελας στην 
Αξιούπολη Κιλκίς.

Σ'όλες τις περιπτώσεις, οι παρα
πάνω κατέκριναν την πολιτική της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Επισημαί- 
νεται ότι η δραστηριοποίηση της 
Νέας Δημοκρατίας στον χώρο της 
Βόρειας Ελλάδας οριοθετείται, από 
το «Χάρτινο πραξικόπημα» και μετά.


