
Îiw .T e
-  f f t a  u o Q ) t ç u « e r >  uroo t ^ £ i  ό ω ο ο ίίύ ΰ  ta  t o a  o r c t  ¿ t o  μ ω ο ρ α  va  e f u x ^ e ô t T

Haï ¿ûi** — n̂*>ctu-iiur> ( uoiscS pc  uncw}*- fp'ïioc'wnibn atoot^o otcjo(icu*
C ( t i t c a a  o >j o t a p t o j  -  ^  r o o  ^ e | i u o ü ^ c o p o ü  ( t c s . J i r i a n

oa>
E N H Μ E P Ω

Θ έ μ α

ςΤ " % ο'50)
Κ*λ̂ τ>ιο4!( ι&αΛ&ιρυηβ**<ι ίΟοό Όα ω ρο& ^^όυοηΐ
Όα' ώφα( μ& ιοω οιηίίοόν'(_Κίβί>ίρβ£Οθι·7οη-1^©β/Λ^ΐΛηαίί] ¿¡οάβη

Το ατύχημα του Τσερνομπίλ απαιτεί αλλαγή ρυθμών όρασης
σε κομματικό και, κυβερνητικό επίπεδο

Τα μοτίβα ηχούν υπερβολικά, αλλά οι αντιχήσεις τους έχουν επικίνδυ
να υποσκαπτική επίδραση :

- "Η Κυβέρνηση φταίει για την καθυστερημένη προειδοποίηση του
ελληνικού λαού σχετικά με τον κίνδυνο της ραδιενέργειας. 
Αντιφατικές ανακοινώσεις τις πρώτες μέρες,ελλιπείς οδηγίες 
στη συνέχεια".

- "Η Κυβέρνηση πελαγοδρομεί στο θέμα του ΝΑΤΟ, στις συζητήσεις
με τον λόρδο Κάρινγκτον, ενώ η Τουρκία προκαλεί άλλοτε απ’ 
την Άγκυρα και άλλοτε μέσω του Ντεκτάς, ενώ ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 
μας πιέζει με το γνωστό έγγραφό του να συγκατανεύσουμε στο 
θάψιμο του Κυπριακού”.

- "Στην Αθήνα μερικές εκατοντάδες αναρχικών εξευτελίζουν το κρά
τος και ποδοπατούν τη νομιμότητα απειλώντας με "ρήξη” και 
αντίποινα, κάθε φορά που απαλλάσσονται απ’τα δικαστήρια οι 
συλληφθέντες για ένα πλήθος αυταπόδεικτων παράνομο ιών".

Και όσον αφορά στα δυο πρώτα θέματα, χρειάστηκε πάλι να επέμβει 
"πυροσβεστικά" και με παρρησία ο πρωθυπουργός για να αποκαταστα
θεί εν μέρει η αξιοπιστία της Κυβέρνησης, ενώ το τρίτο παραμένει 
ακόμη σε εκρηκτική κατάσταση.

Πόσα κενά όμως κάλυψε η συνετή ομιλία του Πρωθυπουργού στην 
Αλεξανδρούπολη; Ασφαλώς όχι όλα, γιατί στο μεταξύ είχε λει
τουργήσει υπονομευτικά η επίθεση τόσο της Δεξιάς όσο και της 
Αριστερός και η Κοινή Γνώμη είχε ήδη διαμορφωθεί αρνητικά.
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Σκιώδεις παρουσία σε καυτά θέματα - Παγιοποίηση αμυντικής
συμπεριφοράς άνευ λόγου

Όσο και αν κατανοούμε πως δικαιολογείται κάποια αμηχανία στο χειρι
σμό ενός τόσο φοβερού περιστατικού όπως το ατύχημα στο Τσερνομπίλ, 
δεν μπορούμε να βρούμε κανένα πειστικό επιχείρημα για την εικόνα 
παθητικής αντίστασης που δίνει η Κυβέρνηση σε όλα τα φλέγοντα ζητή
ματα το τελευταίο εντεκάμηνο.

Στεκόμαστε συνεχώς στην άμυνα, και "βγαίνουμε" μόνο για να 
απολογηθούμε.

Η στάση αυτή έχει γίνει κανόνας λειτουργίας για την Αντιπολίτευση 
η οποία - και κυρίως η Δεξιά - εξαπολύει καθημερινά λυσσώδεις επι
θέσεις κατά της Κυβέρνησης, ενώ εμείς σαν εξουσία και σαν κόμμα 
εμφανιζόμαστε σχεδόν σε κατάσταση μόνιμης άμυνας.

Είναι εύκολο να σκιαγραφήσουμε πολύ σύντομα το πόσο αληθινά 
είναι τα παραπάνω :

Ποιος μιλάει σήμερα στην Ελλάδα για το κυβερνητικό έργο;
Είναι δυνατόν να μη γίνεται τίποτα σε τόσα υπουργεία και 
οργανισμούς;

Ό χ ι  βέβαια. Μόνο που κανένας δεν αντιλαμβάνεται το παραμικρό.

Πόσο θα κρατήσει ακόμα αυτή η "τακτική"; Καθημερινά επισημαίνουμε, 
ότι η Κυβέρνηση υπάρχει για τον ελληνικό λαό μόνο για να φταίει για 
κάτι. Το έργο της υπονομεύεται απ’το κατεστημένο της Δεξιάς σ’όλο 
τον κρατικό μηχανισμό και οι ολοένα αποθρασυνόμενοι εγκάθετοί της 
μιλάνε για την επικείμενη διάλυση και αποπομπή της απ’την εξουσία.

Και αυτοί μεγ, έτσι ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους. Η δική 
μας φωνή όμως που είναι;

Και όταν σας λέμε για "φωνή" δεν εννοούμε τον αντίλογο, την απολο
γία, αλλά ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τη δημιουργική και πειστική επίθεση.

Επιβάλλεται αστραπιαία αναδίπλωση
Μετά το βαρύτατο πλήγμα του πυρηνικού ατυχήματος,το οποίο μεσοπρόθεσμα και

./
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μακροπρόθεσμα θα έχει, σοβαρές οικονομικές συνέπειες (νέκρωση ολόκληρων κλά
δων της Εθνικής Οικονομίας), πρέπει να σταθούμε στην κρίση και να 
ανασυνταχθούμε πριν χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Η κομματική μας οργάνωση επιβάλλεται ν’αλλάξει ρυθμούς δράσης 
και ν ’ανταποκριθεί στις άμεσες απαιτήσεις των περιστάσεων. Οι 
συνελεύσεις για λήψη αποφάσεων και οι χρονοβόρες συζητήσεις- 
-αναζητήσεις πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε μέτρα συγκεκρι
μένων υλοποιήσεων.

Να παρακολουθείται από μια επιτελική ομάδα ανθρώπων όσο γί
νεται πιο γρήγορα η αντιμετώπιση :

Τ. των οικονομικών συνεπειών
2. των συνεπειών σε θέματα υγείας και
3. των προοπτικών για την επόμενη φάση της γεωργικής - κτη- 

νοτροφικής - βιομηχανικής παραγωγής μετά το πυρηνικό 
ατύχημα.

Επίσης :

α. Το επιτελείο αυτό θα πρέπει να εντοπίσει την έκταση των ά
μεσα ορατών ζημιών και να καθορίσει τη στάση της Κυβέρνη
σης ως προς τις αποζημειώσεις των θεγέντων.

β. Να μην εκδίδονται καθημερινά διάφορες ανακοινώσεις από διάωορες 
πηγές γιατί έτσι προκαλείται σύγχυση και δυσπιστία.

γ. Να δραστηριοποιηθούν σε υψηλότατο βαθμό οι υπηρεσίες ελέγ
χου ειδών διατροφής με θέσπιση αυστηρών ποινών για κερδο- 
σκόπους και νοθευτές, ώστε να μην πανικοβάλλεται το κοινό 
από ειδήσεις όπως η νόθευση του αγελαδινού γάλακτος με γά
λα αιγοπροβάτων και η κατάψυξη φρέσκων λαχανικών.

δ. Να προβλεφθεί πως θα απορροφηθούν οι συγκομιδές των καλο
καιρινών οπωροκηπευτικών. Αν δεν δοθούν στην κατανάλωση, 
να ανακοινωθεί από το αρμόδιο πολιτικο-επιστημονικό όργα
νο ότι μπορούν ακίνδυνα να κονσερβοποιηθούν.

ε. Είναι πολύ απλό να δοθεί τέρμα σε φοβίες και ανεύθυνες 
ή υποβολιμαίες διαδόσεις με μια δημόσια επίδειξη του τι 
σημαίνει ότι μπορούμε να καταναλώσουμε διάφορα προϊόντα
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αφού τα πλύνουμε :
Μέτρηση των επικίνδυνων μορφών ακτινοβολίας πριν το πλύσι
μο και μετά.

Μόνο έτσι θα πεισθεί ο κόσμος ότι του λέμε την αλήθεια, ότι προ
στατεύουμε το εισόδημά του αλλά και την.υγεία του.

Θα θέλαμε να επανέλθουμε στην "αμυντική" συμπεριφορά της Κυβέρνη
σης και να υπογραμμίσουμε την αναγκαιότητα μιας πιο ενεργού στάσης 
σε θέματα μαζικών κινητοποιήσεων. Να μην μένουμε θεατές και ουρα- 
γοί εκεί που πρώτοι εμείς μπορούμε και πρέπει να κάνουμε αισθητή 
την παρουσία μας στη λαϊκή διαμαρτυρία.

Να προλάβουμε τις εξελίξεις

Με βάση και στοιχεία από την παρακολούθηση του συνόλου του αθηναϊ
κού και επαρχιακού ελληνικού Τύπου, αλλά και των συμβαινόντων στις 
άλλες πληγήσες χώρες, σε μια κρίση όπως αυτή του Τσερνομπίλ είναι 
βέβαιο ότι :

Κερδιμένοι θα βγουν μόνο αυτοί που προηγούνται των γεγονότων. Και 
στην περίπτωση του πυρηνικού ατυχήματος, ακόμη και ο κοινός νους, 
μπορεί να "προηγηθεί", να προβλέψει ποιες δυσκολίες θα αντιμετωπί
σουμε τους επόμενους μήνες.

Ας προλάβουμε τις ορατές αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί 
να είναι ακόμη και εκρηκτικές αν τις αφήσουμε να διαφύγουν 
του ελέγχου μας.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη, έδωσε στο κοινό 
μια ανακούφιση γιατί διέκρινε ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και τόλμη 
στα όσα είπε. Με τον ίδιο τρόπο χρειάζεται να λειτουργήσουν αμέ
σως όλοι οι τομείς του κρατικού μηχανισμού. Κάθε μέρα που περνά, 
προσθέτει ένα νέο βάρος στο ήδη πολύπλοκο οικονομικό, κοινωνικό 
και πολιτικό πρόβλημα που μας επισώρευσε το πυρηνικό ατύχημα.

Από τώρα κιόλας μιλά ο λαός, για το πως θα ζήσουμε το καλο
καίρι.

Ας μην τον αφήσουμε με τέτοιες οδυνηρές απορίες, που ανατρέπουν 
όλα τα οικογενειακά προγράμματα, προκαλούν αβεβαιότητα, φόβο, και
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τελικά στρέφονται κατά της Κυβέρνησης.

Η απόπειρα απλούστευσης και υπεκφυγής θα είναι η χειρότερη 
λύση, γιατί θα καταστήσει την Κυβέρνηση ύποπτη αδιαφορίας 
ή και παραπλάνησης του λαού.

Αντίθετα, η "ανοιχτή" τοποθέτησή μας απέναντι στο πρόβλημα, με 
συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες θα συσπειρώσει τον κό
σμο γύρω μας και θα μας "βγάλει" αλώβητους απ’αυτή τη δίνη.


