Κυριακή, 19' Καΐου 1985

Η ΠΡΩΤΗ 15ΑΕΠΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΤΙΛΑΤίΟΥΡΓΌΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ-1.

Φίλη και Φίλε,
Απευθύνομαι σε σας προσωπικά, όπως και σε κάθε Έλληνα πολίτη,
ανεξάρτητα από τις πολιτικές σας πεποιθήσεις και τις κομματικές
. σας προτιμήσεις.
Ίσως να συμφωνείτε απόλυτα μαζί μας.
επιφυλάξεις ή διαφορές.

Ίσως να έχετε κάποιες

Ίσως να έχετε διαφωνίες για ορισμένες θέσεις και επιλογές μας.
Ίσως και να διαφωνείτε ριζικά μαζί μας.
Ανεξάρτητα, όμως, από τις συμφωνίες, τις διαφορές και τις δια
φωνίες μας έχουμε την υποχρέωση όλοι οι Έλληνες που πονάμε αυτό
τον τόπο, μπροστά στις εκλογές που έρχονται να συζητήσουμε ειλικρινά
και δημοκρατικά. Να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζει η πατρίδα μας.
Κάθε Έλληνας πολίτης, με τη δική του τη μνήμη, τη γνώση, την
εμπειρία και την ευαισθησία, έχει τη δυνατότητα και την ωριμότητα
να διαπιστώνει και να κρίνει.
διεκδικεί και να κατακτά.

Να συγκρίνει και να ελέγχει.

Να

Να συμμετέχει καί/ να οραματίζεται.

Φίλη και Φίλε,
Μέσα σε 15 μέρες περίπου θα κληθείτε να εκιρράσετε ελεύθερα
και αβίαστα την κυρίαρχη γνώμη σας για τα εθνικά, πολιτικά, κοινω
νικά και οικονομικά θέματα της χώρας μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε νά συνεχΐσουμε μαζί τη δύσκολη
αλλά καρποφόρα και δημιουργική προσπάθεια για την αναγέννηση της
πατρίδας μας, την ευημερία κάθε ελληνικής οικογένειας και την ατο
μική ευτυχία κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα.
Είμαστε αισιόδοξοι ότι, με τη συμφιλίωση, την ομοψυχία, και την
ενότητα του λαού μας μπορούμε μαζί να εγγυηθούμε την ομαλότητσ. και
το ήπιο κλίμα.

'Αλλωστε, ας μην ξεχνάμε ποτέ, ότι αυτός ο τόπος έχει ταλαιπω
ρηθεί αφάνταστα από το διχασμό.

Χρειάστηκε να περάσουν

40 ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε την επο
ποιία της Ενιαίας Εθνικής Αντίστασης ενάντια στους φασίστες κατακτητές.
Οι ξένοι "προστάτες" και η ολιγαρχία, με τους πολιτικούς της
εκφραστές, διαιρούσαν το λαό για-να πολλαπλασιάζουν και να διαιωνίζουν τις δυνατότητες επιβολής τους πάνω σ'αυτόν.
Ο διχασμός επιστρατεύεται κάθε φορά από εκείνη την ελάχιστη
μειοψηφία της ντόπιας και ξένης ολιγαρχίας, που θέλει να διατηρήσει
με κάθε τρόπο σε βάροςτου λαού και των μη προνομιούχα^ πολιτών τα
μεγάλα οικονομικά της συμφέροντα, την πολιτική εξουσία και τα κοι
νωνικά της προνόμια.
Φίλη και Φίλε,
Εσείς που αγωνίζεστε για να διασφαλίσετε τις δημοκρατικές
κατακτήσεις και να περιφρουρήσετε τις θεσμικές και τις κοινωνικές
αλλαγές, είμαστε βέβαιοι ότι θα αγωνιστείτε και πάλι.
Ο απαραίτητος δυναμισμός, ο ενθουσιασμός και η έμπνευσή σας
είναι οι βασικές προϋποθέσεις για το νικηφόρο αγώνα μας.
Όμως,
δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση οι πολιτικές διαφορές
να. φτάνουν τα όρια του τυφλού φανατισμού, που τραυματίζει τις ανθρώ
πίνες, κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις.
Και άν ακόμα ο φίλος, ο συνάδελφος και .ο συμπολίτης μας δεν
έχει τις ίδιες με μας πολιτικές προτιμήσεις, σε καμμιά περίπτωση:
Δεν είναι αντίπαλος. Δεν είναι εχθρός.

Ασφαλώς και πρέπει να

συζητήσουμε για να τον πείσουμε. Ο δημοκρατικός διάλογος, που είνα
για μας πάντα η καλύτερη λύση, είναι και το πιο αποτελεσματικό δικό
μας όπλο.

Υπάρχουν, άλλωστε, τόσα συγκεκριμένα και αξιόπιστα επι

χειρήματα από τη χειροπιαστή πράξη της Αλλαγής.
Φίλη και Φίλε,
Εσείς, που δεν αποφασίσατε ακόμα, γιατί έχετε ορισμένες επι
φυλάξεις για τις θέσεις μας, μην ξεχνάτε τις κοινές αφετηρίες και
τις συγκλίνουσες πορείες μας.

Μην ξεχνάτε τις παραπλήσιες αναζητή-

σεις μας και τις κοινές μας προσπάθειες για πρόοδο και προκοπή.
Να είστε βέβαιοι ότι, η κριτική σας υποστήριξη και η στάση αλληλεγ
γύης διατηρεί ανοιχτούς τους ορίζοντες για θετικές και ευνοϊκές
εξελίξεις . Θα δοθεί νέα ώθηση και προοπτική στο αίτημα για διορθω
τική πορεία και για
ανανέωση της ίδιας της Αλλαγής.
Φίλη και Φίλε,
Εσείς, που δυσκολεύεστε να ξεπεράσετε διαμορφωμένες από
χρόνια προκαταλήψεις, καταστάσεις και αναστολές:
είστε αντίθετοί μας γιατί μας ενώνουν πολλά.

Δεν μπορεί να

Εσείς, που ψηφίσατε άλλο κόμμα, εσείς που ψηφίσατε τη Νέα
Δημοκρατία πρέπει να γνωρίζετε ότι μιας και δεν ανήκετε στην ολι
γαρχία του πλούτου ,

δεν μας χωρίζει τίποτα.

Φίλη και Φίλε μας,
Σίγουρα υπάρχουν πολλά που μας ΕΝΩΝΟΥΝ.
Μας ΕΝΩΝΟΥΝ:

··

- Ο πατριωτισμός και ο αγώνας για την Εθνική Ανεξαρτησία.
- Η κοινή αγωνία για το δικαίωμα στη ζωή και η κοινή προσπάθεια
για την εδραίωση της ειρήνης, χωρίς να διακρίνουμε τους πυραύλους
σε καλούς και κακούς.
Μας ΕΝΩΝΟΥΝ οι αγώνες:
- Για την κατοχύρωση της Δημοκρατίας,
της Ελευθερίας

χωρίς διώξεις.

χωρίς φακελώματα και

Για τα ατομικά δικαιώματα.

-Για την καθιέρωση της ισονομίας και της ισοπολιτείας.
Μας ΕΝΩΝΟΥΝ οι αγώνες:
- Για την ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας..
- Για την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας.
- Για την κατοχύρωση της κοινοβουλευτικής μας Δημοκρατίας και του πλουραλισμού.
Για μα είναι ο Πρόεδρος .της Δημοκρατίας ως θεσμός,ανεξάρτητα απο πρόσωπα,το σύμβολο
της .Ενότητας του 'Εθνους και της ομοψυχίας του λαού μας.
- Για τη θέληση και την απόφαση για ένα Κοινοβούλιο που θα
ενισχύεται συνεχώς η πλουραλιστική του δύναμη και δεν

θα κηλιδώ

νεται από γνωστές ανίερες πράξεις αποστασίας, όπως εκείνη του 1965.

Μας ΕΝΩΝΟΥΝ:
- Το δικαίωμα όλων των πολιτών και 'κύρια τω\·> νέων και των
γυναικών, στη δουλειά,
και στον αθλητισμό.

στη μόρφωση, στη συμμετοχή, στον πολιτισμό

- Η απαίτηση των εργαζομένων

για δίκαιη ανταμοιβή του μόχθου

τους, οι ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και για θεσμοθετημένη συμμετο
χή.
- Το δίκαιο:»μα

όλων των πολιτιόν για ασφάλιση και για ικανοποιη

τικές συντάξεις και ανθρώπινη ζωή.
- Η απαίτηση και η ελπίδα για μια κοινωνία δίκαιη, δίχως άγχος
και δίχως εκμετάλλευση.
Μας ΕΝΩΝΟΥΝ:
- Η απαίτηση για την ύπαρξη ενός κράτους δικαίου και ισότητας,
ενός Κράτους-Πρόνοιας.

Όλοι μας

συμφωνούμε και λέμε ΝΑΙ στο

Κράτος που εξασφαλίζει την πρόνοια, υπηρετεί τον πολίτη, προωθεί
την οικονομική ανάπτυξη.
Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε ΟΧΙ
σπατάλες του κράτους.
- Η ειλικρινής προσπάθεια

στη

γραφειοκρατία και τις

για γόνιμη συνεργασία και συνύπαρξη

ανάμεσα στο κράτος και τον ιδιώτη.

Για αμοιβαία εμπιστοσύνη ανά

μεσα στην κοινωνία και το άτομο.
- Το αναφαίρετο δικαίωμα του ατόμου και της οικογένείας του να
έχουν κατοχυρωμένη την ιδιοκτησία τους και τον αγροτικό τους κλήρο.
Να αξιοποιούν παραγωγικά την περιουσία τους και να απολαμβάνουν το
μόχθο τους.

Όλοι μας συμφωνούμε και λέμε ΝΑΙ

τοβουλία και την προοπτική της.

στην ιδιωτική πρω

Ταυτόχρονα, όμως, όλοι μας συμφω

νούμε και λέμε ΟΧΙ στην ασυδοσία των ξένων μονοπωλίων και της
ντόπιας ολιγαρχίας.
Μας ΕΝΩΝΟΥΝ :
- Η απαίτηση . για τη λειτουργία μιας δημόσιας διοίκησης, σύγχρο
νης και αποτελεσματικής.
- 0 αγώνας για να καταξιωθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε φορέα
αποκέντρωσης, ανάπτυξης, λαϊκής συμμετοχής και κοινοτικής εξουσίας.

- Η αγάπη γι,α τον άνθρωπο και η πίστη στις πανανθροόπινες αξίες,
που είναι άλλωστε και οι ακατάλυτες αρχές του Σοσιαλισμού που μας
εμπνέουν.
Φίλη και Φίλε,
Ακριβώς αυτά τα ιδανικά, αυτές τις ανάγκες, αυτές τις επιθυμίες
που μας ενώνουν, υπηρετεί και προωθεί με την πολίτικη του το ΠΑΣΟΚ.
Γι'αυτό πρέπει να κρίνουμε ψύχραιμα.

Να συγκρίνουμε το χθες

με το σήμερα ώστε να προδιαγράφουμε το αύριο.

Δηλαδή πώς, και με

ποιές προσπάθειες θα δει ο τόπος και όλοι μας καλύτερες μέρες.
Ας σκεφτούμε και ας διαπιστώσουμε μαζί κάποιες αλήθειες:
- Στην υγεία, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στην Πρόνοια και
στις συντάξεις, η δική μας πολιτική καταργεί την εμπορευματοποίηση.
Σήμερα, στον χάρτη της Ελλάδας, χτίζονται αρκετά νέα Νοσοκομεία,
200 πρότυπα Κέντρα Υγείας και λειτουργούν δεκάδες σύγχρονα Εξωτερικά
Ιατρεία.

Σήμερα, υπάρχει

δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για

όλους τους 'Ελληνες.
- Στην ΠΑΙΔΕΙΑ, σε όλες τις βαθμίδες, η δική μας πολιτική δημιουρ
γεί υποδομή και ελπίδες για τα παιδιά μας.

Δημιουργεί στέρεες

προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της Ελλάδας.
Σήμερα,

ο εκδημοκρατισμός, η συμμετοχή, ο εκσυγχρονισμός και

η ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων και των σπουδών είναι μια πραγμα
τικότητα στα Α.Ε.Ι., στα Τ.Ε.Ι. και.'.©τη, Μέση και Στοιχειώδη Εκπαίδευση.
Σήμερα,

σε κάθε γωνιόχ της Ελλάδας ιδρύ.ονται και λειτουργούν

νέα Πανεπιστήμια και νέες Σχολές, χτίζονται νέα σύγχρονα σχολεία.
- Στην Ανάπτυξη, η δική νιας πολιτική

διαμόρφωσε και προωθεί απο

τελεσματικά, με το δημοκρατικό προγραμματισμό και τη συμμετοχή όλων
των παραγωγικών δυνάμεων, το πρώτο πενταετές πρόγραμμα 1983-1937.
Σήμερα, για πρώτη φορά, υπάρχει πενταετές πρόγραμμα που υλοποιε
μια συγκεκριμένη στρατηγική και εγγυάται την αυτοδύναμη οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και την ισόρ
ροπη ανάπτυξη των γεωγραφικών περιφερειών και των τομέων της οικο
νομίας.

- Στην οικονομία, η δική μας πολιτική σταμάτησε τον ολισθηρό
κατήφορο. Πέτυχε τη σταθερότητα, και την ανάκαμψη. Μεία^σε και^
μειώνει αργά, αλλά σταθερά τον πληθωρισμό.
Σήμερα,

η δική μας πολιτική είναι η μοναδική εγγύηση για τη

διασφάλιση της απαραίτητης κοινωνικής ειρήνης, της ανταγωνιστικότη
τας, του εκσυγχρονισμού και της αύξησης της παραγωγής και της παραγωγ ικότητα,ς.
Σήμερα, κατοχυρώνουμε την Α.Τ.Α., καθιερώνουμε δίκαιο σύστημα
φορολογικών απαλλαγών για τους εργαζόμενους.
Σήμερα, πατάσσουμε τη φοροδιαφυγή.
Σήμερα, δίνουμε τη μάχη για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης
των πολιτών, καταπολεμώντας την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.
- Στην απασχόληση έχουμε βάλει νέες βάσεις για την αναβάθμιση
της παραγωγής, για νέες επενδύσεις, για νέες θέσεις εργασίας.
Σήμερα, υπάρχει ένα εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία.
Σήμερα, προσπαθούμε, πασχίζουμε, τολμούμε, αισιοδοξούμε.

Η

ριζική και αποτελεσματική καταπολέμηση, της ανεργίας αποτελεί τη
βασική μας προτεραιότητα.
Σήμερα, προωθούμε νέα μεγάλα επενδυτικά έργα και επιδοτούμε
νέες θέσεις' εργασίας. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα επιδοτούμενης
επιμόρφωσης και απασχόλησης.
Σήμερα, ενισχύονται οικονομικά 100% οι παραγωγικές πρωτοβουλίες
των νέων και των γυναικών.
Στην κοινωνική πολιτική, το δικό μας πρόγραμμα είναι το πιο
ριζοσπαστικό και ανθρώπινο, μιας και εισάγει την έννοια του Κοινωνικού
Μισθού.
Σήμερα, οι συντάξεις είναι ανθρώπινες.
με τις "συντάξεις πείνας" του 1981.

Δεν έχουν καμμία σύγκριση

Σήμερα, για πρώτη φορά, υπάρχουν 250 ΚΑΓΙΗ σε όλη την Ελλάδα.
Σήμερα, για πρώτη φορά υπάρχουν προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού
με δωρεάν διακοπές, για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους, ηλικιωμέ
νους, νέους.

«·//·.
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Σήμερα, για πρώτη φορά λειτουργούν με κρατική μέριμνα 230 μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα, που δίνουν οριστική απάντηση
στην παραπαιδεία των φροντιστηρίων.
Σήμερα, υπάρχουν εκατοντάδες νέα αθλητικά κέντρα και ειδικά
αθλητικά προγράμματα για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά, εφήβους,
νέους, γυναίκες και ηλικιωμένους.
Σήμερα, υπάρχουν πολλές εκατοντα'δες πνευματικά κέντρα, κέντρα'
νεότητας και βιβλιοθήκες που λειτουργούν ως κυψέλες πολιτισμού και
δημιουργ ίας.
Σήμερα, υπάρχουν ειδικά σύγχρονα προγράμματα μόρφωσης, επαγ
γελματικής εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης για ειδικές κατηγο
ρίες πολιτών, για φυλακισμένους, για ανήλικους και τους νέους που
έχουν εξάρτηση από τα ναρκωτικά.
Σήμερα, δίνονται δεκάδες χιλιάδες σπίτια, με αντικειμενικά
κριτήρια σε άστεγους εργαζόμενους.
- Στην ποιότητα ζωής,

η δική μας πολιτική αναγνωρίζει τον

άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του.

Σέβεται τον πολιτισμό και

την παράδοση. Προστατεύει το περιβάλλον, τη φύση και την οικολο
γική ισορροπία.
Σήμερα, υπάρχει χωροταξικός σχεδιασμός.
Σήμερα, "οι τσιμεντουπόλεις" αναμορφώνονται και αποκτούν
ανθρώπινο πρόσωπο.
Σήμερα, οι πόλεις και οι συνοικίες δεν· είναι πια "ανοχύρωτες"
μιας και γίνονται έργα υποδομής για την αποχέτευση, την ύδρευση,
την οδοποιία, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.
Σήμερα, αναβαθμίζονται οι συνθήκες ζωής στις πόλεις και ξανα
ζωντανεύει η ύπαιθρος.
Σήμερα, σε κάθε πόλη, σε κάθε συνοικία και σε κάθε χωριό,
υπάρχει τουλάχιστον και ένα. εργοτάξιο.
Τέσσερα περίπου χρόνια, όλοι μας μοχθήσαμε.

Δουλέψαμε σκληρά

για μια καλύτερη ζωή. Υπήρξαν οπωσδήποτε και αδυναμίες και κάποιες
καθυστερήσεις και ορισμένα λάθη. Αξίζει, όμως, μαζί να συνεχίσουμε
με νέο πρόγραμμα, προτεραιότητες και δεσμεύσεις.

Αξίζει η ΝΕΑ ΝΙΚΗ.

Φίλη και Φίλε,
Μπορεί να ρωτήσει κάποιος αν έγιναν άλα. Εμείς απαντούμε: Ασφα·
λώς όχι.
μαζί
κά.

Έ γ ι ν α ν , όμως, πολλά.

Τώρα, στη νέα τετραετία, μπορούμε

να προχωρήσουμε, πιο σωστά, πιο αποτελεσματικά, πιο δημιουργι

Τώρα, στη νέα τετραετία, μπορούμε μαζί να προχωρήσουμε, πιο ώριμοι,
πιο δυνατοί, ανανεωμένοι.
Φίλη κάι Φίλε,
Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και παλ
λαϊκό.

Δίνουμε το χέρι σε κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί οι επιλογές

είναι κρίσιμες για το παρόν και το μέλλον το δικό σου, το^ν παιδιών
σου, της οικογένειας σου, των συμπολιτών μας, της Δημοκρατίας μας,
της κοινωνίας μας και της Πατρίδας μας.
*
Φίλη και Φίλε,
Απευθύνομαι προσωπικά σε σένα.
Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου.
Απευθύνομαι στη μνήμη και στη διορατικότητά σου.
ΝΑΙ -Αζίζει να κρατήσουμε για πάντα ανοιχτούς τους ορίζοντες της
προόδου και της Αλλαγής.
ΝΑΙ -Αζίζει να διατηρήσουμε ζωντανή τη σίγουρη ελπίδα για ακόμα
καλύτερες μέρες,
ΝΑΙ -Αξίζει πολύ για τη ζωή μας και το μέλλον μας το αισιόδοξο
χαμόγελο της Νέας Νίκης.
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΝΙΚΗ.

