
ΑΛθΜ)Γ|ίΜο2- (_ * rt Μ  t U Λ

Tt καναμε

Etil 5,1/2 χρόνια παλαίψαμε να υλοποιήσουμε το συμβόλαιο τιμής 
που είχαμε συνάψει με το Λαό.
Αγωνιστήκαμε να πραγματώσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις με 
τις οποίες δεσμευτήκαμε απέναντι στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.
Οι δυσκολίες δεν έλειψαν, ούτα τα λάθη, οι αδυναμίες υπήρξαν 
αλλά τόσο η γενική κατεύθυνση όσο και οι επιμέρους στόχοι του 
δρόμου που διανύσαμε βρίσκονται πάντα σε αντιστοιχία της πορείας 
που προδιαγράφαμε.
Πολλοί από τους στόχους μας αποτελούν σήμερα κατοχυρωμένες Λαϊκές 
και δημοκρατικές κατακτήσεις.
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Υπαρχε ι~ μια αναντίρρητη αλήθεια

που πολλές φορές δεν γίνεται τόσο εμφανής.
;

Εμείς δεν ήλθαμε να γκρεμίσουμε ή να διαχειριστούμε.
Δεν παλεύουμε γενικά και αόριστα για την Αλλαγή με ή χωρίς επίθετο: 
Πασχίζουμε για μια σειρά από θεσμικές αλλαγές.

*

Αυτές οι Αλλαγές πρέπει να υπηρετούν λιγότερο ή περισσότερο τρεις 
μεγάλες αναγκαιότητες:
α) να παραμερίζουν τους φραγμούς του παρελθόντος
β) να αίρουν τόυς περιοριστικούς παράγοντες που παραμένουν από το 

παρελθόν για να διευκολυνθούν οι μελλοντικές προοπτικές 
γ) να παίρνουν υπόψη και να λύνουν λαϊκά προβλήματα του σήμερα.

Τα καθημερινά καυτά προβλήματα του Λαού.
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Αυτές οι τρεις αναγκαιότητες δεν είναι πάντα εναρμονισμένες ενώ
μερικές φορές συγκρούονται.

/'Ετσι η τριβή ανάμεσά τους ανάλογα πού πέφτει το βάρος περισσό
τερο ή λιγότερο., δημιουργεί πικρίες, αμφιβολίες η και δυσαρέ
σκειες. 'Ετσι σηκώνεται η σκόνη που καμμιά φορά σκιάζει τα επι
τεύγματα ή ακόμα και το ίδιο το όραμα της Αλλαγής.

*

..Η εναρμόνιση λοιπόν των τριών αναγκαιοτήτων απαιτεί δύσκολη προσπά
θεια και πάνω απ'όλα συστηματική ενημέρωση. Και που αρκετές φορές 
υποβαθμίζεται.
Οι δυσκολίες της εναρμόνισης αυτής, που οφείλονται είτε σε αντι
κειμενικές δυσκολίες, είτε σε υποκειμενικές αδυναμίες δεν αναιρούν 
ούτε για μια στιγμή τις μεγάλες λαΓκές κατακτήσεις των αλλαγών.

'Εχει τεθεί οριστικά και αμετάκλητα μία διαχωριστική γραμμή 
ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.

* *
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0 αγώνας για την Εθνική Ανεξαρτησία γίνεται χωρίς πσ.ζαρέμαια . _ 
των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Την πατριδοκαπηλεία και ιο χωρι 
•¿σμό εθνικόφρονες και μιάσματα έχει αντικαταστήσει ένα πατριωτικό



προσκλητήριο χωρίς αποκλεισμούς.
Η προάσπιση της Εδαφικής Ακεραιότητας γίνεται με υπεύθυνους 
και αποτελεσματικούς χειρισμούς που υποστηρίζονται από θωράκιση 
των Ενόπλων Δυχάμεων και συμφιλίωσή τους με το Λαό.
Η κατοχύρωση της Δημοκρατίας γίνεται χωρίς- φακελλοόματα και της 
Ελευθερίας χωρίς διώξεις.
Η αναγνώριση της .Εθνικής Αντίστασης έθεσε τέρμα στο διχασμό χωρίς 
καινούργιους νικητές ή ηττημένους.
Το συγκεντρωτικό αυταρχικό Κράτος έχει αρχίσει σιγά - σιγά να 
μετατρέπεται σε μια αποκεντρωμένη δημοκρατική πολιτεία.
Μπορεί να μην ολοκληρώθηκε ακόμα η αποσυγκέντρώση ή η γνήσια απο
κέντρωση ή να μην πατάχθηκε η γράφειοκρατία,. αλλά το θεσμικό πλαί
σιο υπάρχει, η θέληση δεν έλειψε. Απαιτείται ο έλεγχος της υλοποί
ησης.
Η λαϊκή σοφία σε πολλές περιπτώσεις απελευθέρωσε σταδιακά μέσα 
από τους θεσμούς της Λαϊκής Συμμετοχής.

ι

Είναι φυσικά απαραίτητο να υπάρξει η απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση 
και η επιστημονική υποστήριξη των νέων θεσμοόν.
Η οικονομία μπορεί να μην άνθισέ ακόμα, σταμάτησε όμως ο οικονομι-
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κός κατήφορος. Οι δύσκολες και αποφασιστικές επιλογές για τη στα
θεροποίηση φαίνεται να δικαιώνονται.
Η προσπάθεια για την ανάπτυξη μπορεί να μην αντιστόιχισθηκε πλήρως 
προς τους στόχους του πενταετούς και του δημοκρατικού προγραμμα
τισμού .
Δεν μπορεί όμως κανείς να αμφισβητήσει ότι υπήρξε, μια πρωτόγνωρη 
διαδικασία συμμετοχής και προγραμματισμού, που μπορεί ριζικά να 
βελτιωθεί· με το δεύτερο πενταετές.
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Είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι περνούν δύσκολες στιγμές λόγω 
της λιτότητας από χχ\ σταθεροποίηση. <
'Επρεπε όμως να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και της αποβιομηχάνισης που προκλήθηκε ιδιαί
τερα την τελευταία δεκαετία.
Λεν μπορεί όμως να αγνοηθεί ότι από το '82 ριζικά αναβαθμίστηκε 
το εισόδημα των εργαζομένων και είμαστε η μόνη χώρα που κατοχύρωσε 
την ΑΤΑ και τη συνεχίζει έστω και σημαντικά μειωμένη.
Ας μας πουν^ποιά χώρα της Ευρώπης στη Δύση ή στην Ανατολή ισχύει 

- η ΑΤΑ. : - - -
Καμμιά αύξηση δεν δόθηκε το 84, 85, 86 σε καμμιά χώρα.
Κατοχυρώσαμε παράλληλα το πιο προοδευτικό πλαίσιο συνδικαλιστικών

«Γ,
·/ελευθεριών στην Ευρώπη με το Ν. 1264 και την κατάργηση του Ν. 330.

*

Η πρότασή.μας για μια Κοινωνία δίκαιη άρχισε να υλοποιείται σε 
μεγάλο βαθμό.
Το Κράτος Πρόνοιας χωρίς εισαγωγικά, θεμελιώθηκε στην Ελλάδα, 
η Χχε ία, η Πρόνοια της Πολιτείας, οι συντάξεις βρίσκονται στην 
πρό>τή προτεραιέ>τητα.
Το Ε.Σ.Υ. που καταργεί την εμπορευματοποίηση και εκσυγχρονίζει■e
τις υγειονομικές μονάδες, προχωρεί αταλάντευτα παρά την υπονόμευση 
τη δυσφήμιση ή τις αδυναμίες.
Κέντρα Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία, νέες μονάδες, βιοιατρική τεχνολο 
γία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη.
Οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων βρίσκονται ακόμη σε χαμηλό 
επίπεδο. Δεν έχουν όμως καμμιά σχέση με τις συντάξεις πείνας του

' \ * rπαρελ-θόντος. 'Εχουν γίνει ριζικές βελτιώσεις.
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β φροντίδα ιδιαίτερα γ ια· τ ις ευπαθε ί ς ομάδες του πληθυσμού καθιερώ
θηκε μόνο επί ημερών μας.
Δεν μπορεί να γίνει σύγκριση με το χθες. Γιατί το χθες ήταν μηδενικό

*

$ Παιδεία και η Εκπαίδευση, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο 
και της Δημοκρατίας και της Ανάπτυξης/ έπαψαν να είναι οι φτωχοί 
συγγενείς του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της ανάγκης εκσυγχρονισμού 
μαι εκδημοκρατισμού.
Πολλά μένει να γίνουν ακόμα αλλά δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς 
-την κατοχύρωση της δημοκρατίας και της συμμετοχής στα ΑΕΙ, την 
ίδρυση των ΤΕΙ, τα νέα σχολικά βιβλία, τα συγγράμματα, τις προσπά
θειες για τη φοιτητική εστία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
των φοιτητών και σπουδαστών ή το νέο Στρατιωτικό Κανονισμό για 
φη Νεολαία.
Η μροσπάθειά μας’για το χτύπημα τ.ων ναρκωτικών και η νέα πρόταση

. <
ζωής για τους νέους βρίσκεται ακόμα στα πρώτα βήματα αλλά στη 
-ροαστή κατεύθυνση.

*  *

'Εγινε η Ελλάδα ένα εργοτάξιο. Σε πρώτη φάση δώσαμε το βάρος
σε έργα τεχνικής υποδομής και κοινωνικού εξοπλισμού.
Τα έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, τα μικρά έργα αλλάζουν καθημερινά
-την όψη της Ελληνικής Υπαίθρου.

. »

Τώρα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που προωθούνται θα αποκαταστήσουν 
την έλλειψη βασικής υποδομής και θα δώσουν νέα ώθηση στην Ελληνική 
Αγροτική Οικονομία.

ί* *
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Ανατράπηκε ' υπέρ των αγροτών η σχέση αστικού - αγροτικού εισο
δήματος .
Μεταψέρεται δηλαδή ένα σημαντικό τμήμα της συσσόιρευσης από την 
ολιγαρχία του πλούτου ή την παραοικονομία προς τον μαχόμενο 
αγρότη. ^
Η Ελληνίδα Αγρότισσα έπαφε να είναι ο ξεχασμένος άνθρωπος μέσα 
οε μια ξεχασμένη Ελλάδα.

*

Ιδιαίτερα το πακέττο των μέτρων που εξαγγέλθηκε στο ΚΙΛΕΛΕΡ 
και π ενίσχυση των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και της Τ.Α. θ' 
α\>οίξουν νέες προοπτικές για τη δυναμική γεωργία μας και το 
Εαναζωντάνεμα της υπαίθρου. Τώρα πάντως δεν υπάρχει ξεχασμένη ' 
Ελλάδα.

*

Οι μικρομεσαίοι δεν είναι πια οι παρίες της Εθνικής Οικονομίας.
Η ανάπτυξη του ΕΟΜΜΕΧ και η τεχνολογική υποστήριξη δίνουν προοπτι
κές σ 'αυτούς.
Τώρα ενισχύοντα,ι με κάθε τρόπο. Ο δα,νεισμός από το πιστωτικό σύστημ; 
δεν οδηγέίτα,ι στις παγωμένες πιστώσεις και στην Ελβετία αλλά στις 
αναπτυξιακές προσπάθειες των μικρομεσαίων αλλα, και των 'σοβαρών 
επιχειρηματιών.

1 ϊ *

*
*
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Γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν τριβάς με τον επιστημονικό κόομο. 
Οφείλεται σε ούγχιση και χειρισμούς που μπορούσαν να λείψουν 
είτε έτσι είτε αλλοιώς.
Μπορούμε όμως να πούμε ότι με τον προγραμματισμό, την ανάπτυξη 
της έρευνας και της τεχνολογίας και ιδιαίτερα με την αναβάθμιση 
των ρόλων τους που επιδιώκουμε θα δώσουμε νέες δυνατότητες σ'αυ
τούς, .που με τη σειρά τους θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος, 
για την αυτοδύναμη οικονομική Ανάπτυξη.

δεν είναι πια αντικείμενο εκμετάλλευσης στην οικονομία και στην

Αφήσαμε τελευταίους τους Μετανάστες που. όμως βρίσκονται στην 
πρωτοπορία της Εθνικής προσπάθειας.
Αγωνιστήκαμε τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και μόρφω
σής τους όσο και για να δημιουργήσουμε συνθήκες παλιννόστησης. 
Δεν τους βλέπουμε σαν την αγελάδα συναλλάγματος αλλά ως έμπειρα 
στελέχη και φλογισμένους πατριοίτες που μπορεί να συμβάλουν στην 
πανεθνική προσπάθεια.

'Εχουμε προσπαθήσει επίσης να κινητοποιήσουμε τους 'Ελληνες της 
Διασποράς που με τις γνώσεις τους και το πάθος τους για την Πατρίδα 
μπορεί να συμβάλουν σημαντικά.

*

V

Ο νέος άνθρωπος δεν είναι στο περιθώριο της ζωής ενώ η γυναίκα

κοινωνία ή καταπίεσης στην οικογένεια.

Λ
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Δυό λόγια για την ΕΙΡΗΝΗ■
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