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’Οποιος τολμήσει να επιτεθεί κατά της Ελλάδας οχο Αιγαίο, θα πληρώσει 
πάρα πολύ μεγάλο τίμημα”, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου, 
μιλώντας σήμερα το πρωί στο Καρλόβασι Σάμου, προς τα Νομαρχιακά Συμβού
λια του Αιγαίου. Και πρόσδεσε ότι: "έχουμε ένα σχέδιο εξοπλισμού μακρο
πρόθεσμο, που θα εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας”'.
Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έθεσε εκ νέου, τις γνωστές προϋποθέσεις για την 
έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου, μέσα απο μια συνάντηση κορυφής, κα
τά την ομιλία του, στην πλατεία της Σάμου.
" Μας καλεΐ ο όζάλ",- είπε ο κ. Παπανδρέου,- σε μια συνάντηση. ΙΤοιός 
θα είχε αντίρρηση , αν ήταν γνωστό τι θα περιλάμβανε η συνάντηση και 
π.οιό η θα ήταν ο διάλογος. Πλήν όμως μόνο η Τουρκία, προβάλλει διεκδική
σεις. Εμείς δεν προβάλλουμε καμμιά. _Το νόμιμο καθεστώς του Αιγαίου", πρό- 
σθεσε ο κ. Παπανδρέου - "έχει καθοριστεί όχι μόνο μέσα απο τους σκληρούς 
εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες του λαού, αλλά κατοχυρώνεται διεθνώς και 
απο τις συνθήκες της Δωζάνης, του Μονχραί κα«, του Παρισιού. Τα κυριαρχι
κά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν μπορούν να „εθούν υπο αμφισβήτη
ση, απο όποια δύναμη, μικρή ή μεγάλη", κατέληξε ο κ. Πρωθυπουργός.

· · · ) · .
Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού Ανδρέα Γ. Παπανδρέου σχη 
συνέλευση των Νομαρχιακών Συμβουλίων, στο κλειστό γυμναστήριο του Καρλο- 
βασίου της Σάμου, έχει ως εξής:

"Κύριε , δήμαρχε, σεβασμιώτατε, κύριοι νομάρχες, μέλη των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων, κύριοι δήμαρχοι: Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη συγκίνηση , και, 
είναι κυριολεκτικό αυτό που λέω, για τη θερμή υποδοχή, την οποία μας 
επεφυλάξατε και γιαχτόσο θερμά λόγια του δημάρχου σας.
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Είμαι ειλικρινά περήφανος για το μετάλλιο που μου άπονείματε,καθώς 
και για την ιδιότητα του επίτιμου πολίτη της ωραίας σας πόλης.'Ηταν 
για μένα, απο τη στιγμή που φθάσαμε στη Σάμο μέχρι τώρα, μια σειρά 
απο συγκινήσεις. 'Οπως είπατε κ. δήμαριχε, είμαστε στην καρδιά του 
Αιγαίου ... Και η καρδιά του Αιγαίου, είναι σήμερα η καρδιά της πα
τρίδας .Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και με τις 'Ενοπλες Δυνάμεις 
που είναι εδώ στη Σάμο, με την ηγεσία τους και πρέπει να τιώ ότι η 
εκτίμηση την οποία έχουν γιο. το ηθικό, την αγωνιστικότητα, για την 
ευγένεια, τη συμμετοχή των Σαμιωτών στη μεγάλη υπόθεση, αυτό είναι 
πράγματι, εντυπωσιακό και θέλω να σας συγχαρώ.

Όπως ξέρετε η εθνική μας πολιτική, η αμυντική μας πολιτική, η 
εξωτερική μας πολιτική, σε έναν μεγάλο βαθμό, καθορίζονται απο το 
Αιγαίο, την απειλή την οποία έχει απευθύνει χρόνια τώρα η γείτονας 
και σύμμαχος Τουρκία. Πρέπει να πώ ότι απο την μεγάλη συμφωνία του 
Ελευθέριου Βενιζέλου και του Iνονού για κάποιες δεκαετίες πράγματι, 
οι σχέσεις των δύο λαών, των δύο χωρών, προχώρησαν ομαλά. Αλλά ξεκι- 
νάμε στο μέσο της δεκαετίας του *50 με την απαράδεκτη μεταχείριση 
των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και τη συρρίκνωση του Ελληνισμού, 
που ακολούθησε απο 110 περίπου χιλιάδες, σε πέντε χιλιάδες σήμερα. 
Και ύστερα, ξεκινώντας απο τα τέλη του '63, άρχισε και διογκώθηκε 
με την πάροδο του χρόνου, η απειλή της Τουρκίας ενάντια στην Κύπρο'. 
Ξεκίνησε ακριβώς την ώρα των εκλογών του Νοέμβρη του 1963. Και αυτή 
η απειλή αντιμετωπίστηκε στην πρώτη φάση απο την κυβέρνηση του Γεωρ
γίου Παπανδρέου, ο οποίος έστειλε περίπου 20 χιλιάδες στρατό στην 
Κύπρο, κάτι που βεβαίως σήμαινε, ότι μια οποιαδήποτε εισβολή στο νη
σί, θα πληρωνόταν πάρα-πάρα πολύ ακριβά απο την Τουρκία. Και ήρθε 
δυστυχώς η στρατιωτική δικτατορία. Και τον Δεκέμβρη του 1967, πριν 
δηλαδή κάν κλείσουν χρόνο στην εξουσία, απέσυραν τον ελληνικό στρατό 
- με εξαίρεση την ΕΛΔΥΚ, φυσικά, που προβλεπόταν απο την συμφωνία 
της Ζυρίχης - και δημιούργησαν τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για 
μια εισβολή στην Κύπρο. Και ήρθε η εισβολή,όταν ήδη το στρατιωτικό 
καθεστώς είχε τόσο αποδυναμώσει τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, 
ώστε πράγματι να είναι σχετικά περίπατος η βάναυση και βίαιη εκείνη 
εισβολή, ο Αττίλας 1 και ο Αττίλας 2.



Τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο, ξεκινούν το Νοέμβρη του 1973 . 
Ξεκινούν με το πρόβλημα της ·υφαλοκρηπίδας και τη γνωστή θέση της 
Τουρκίας ότι η υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, που ανήκει και στην Τουρ
κία και στην Ελλάδα, με την έννοια ότι το δυτικό της τμήμα είναι 
ελληνικό και το ανατολικό της τμήμα(του Αιγαίου) είναι Τουρκικό.
Και αυτό βεβαίως, μοιάζει ή έμοιαζε τότε, να αφορά μόνο οικονομικές 
επιδιώξεις:το πετρέλαιο. Αλλά με την πάροδο του χρόνου και με την 
πλήρη αποκάλυψη, των σχεδίων, των επιδιώξεων, των διεκδικήσεων της 
τουρκικής ηγέτιδας τάξης - της πολιτικής, στρατιωτικής και οικονο
μικής ηγεσίας - κατέστη φανερό ότι το νόημα είναι περισσότερο 
εθνικό, απ'ότι είναι οικονομικό. Γιατί να μην ξεχνούμε, ότι αν ανα
γνωρίζαμε κάτι που αποκλείεται,με βάση την υπάρχούρα διεθνή νομο
θεσία - Γενεύη 58 πρόσφατη Διεθνής Διάσκεψη για το Δίκαιο της Θά
λασσας, που αναγνωρίζει ότι κάθε νησί έχει δίκιά του υφαλοκρηπίδα - 
άν επρόκειτο να γίνει δεκτή η τουρκική πρόταση, αυτό θα σήμαινε, 
ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα καθόντουσαν επάνω σε μια 
προέκταση της Μικράς Ασίας. Θα ήταν δηλαδή,περίπου ενοικιαστές 
του χώρου,ο οποίος στη βάση του θα ήταν τουρκικός.

Υπάρχει επομένως, πίσω απο την υφαλοκρηπίδα, διεκδίκηση κυ
ριαρχικών δικαιωμάτων. Και ήρθε αργότερα το θέμα της επιχειρησια
κής ευθύνης στον εναέριο χώρο του Αιγαίου.

Με την επάνοδο στο ΝΑΤΟ το 1980, μπήκε το ερώτημα: Ποιά είναι, 
η επιχειρησιακή ευθύνη της ελληνικής αεροπορίας στο Αιγαίο; Προ 
του * 4 , ήταν ολόκληρος ο χώρος του Αιγαίου. Η αμυντική, δηλαδή, 
προστασία στον εναέριο χώρο ολόκληρου του Αιγαίου. Και αυτό μπήκε 
υπο αμφισβήτηση. Υπάρχουν ατίο τότε, δύο ερμηνείες. Και βέβαια 
γνωρίζετε ποιά είναι η δική μας. Και ούτε μπορούσε να είναι αλλιώς. 
Γιατί για σκεφθείτε για μια στιγμή, τι θα σήμαινε εάν δεχόμαστε να 
μετακινηθούν τα ανατολικά όρια της επιχειρησιακής μας ευθύνης_δυτικά, 
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε μίλα, πόσα θέλετε; Θα σήμαινε ότι η 
εναέρια άμυνα, η αεράμυνα των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου δεν θα 
ήταν πια ελληνική, αλλά θα ήταν τουρκική. Και θα είχαμε τα μεγάλα 
μας νησιά του Ανατ-ολικού Αιγαίου, να κάθονται επάνω σε τουρκική 
υφαλοκρηπίδα, για να προστατεύονται απο την τουρκική αεροπορία.
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Και ερωτώ: Για .πόσο καιρό τα νησιά αυτά θα παρέμεναν ελληνικά; 
Αλλά υπάρχει ' και κάτι το εξωφρενικό και παράλογο. Καμμία
χώρα, είτε είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, είτε εκτός του ΝΑΤΟ, δεν θα παρέδι- 
δε σε κάποια άλλη χώρα την άμυνα δικρύ της εδάφους. Η πρώτη ευθύνη 
κάθε χώρας είναι η προάσπιση του δικού της εδάφους.

Αγαπητοί φίλοι, αυτό είναι ακριβώς που μας ζητούν να κάνουμε. 
Αλλά δεν υπάρχει ελληνική κυβέρνηση, που εκφράζει αυτό το λαό και 
σέβεται το έθνος, που θα μπορούσε ούτε για μια στιγμή, να επιτρέψει 
κάν τη σκέψη, πως αυτό θα αποτελούσε λύση. Και δεν υπάρχει αμφιβο
λία, ότι η Τουρκία και το κλίμα διαμορφώνει εσωτερικά και στρατιω
τικές δυνάμεις έχει ειδικά εκπαιδεύσει - την στρατιά του Αιγαίου 
με τα 130-140 αποβατικά σκάφη με ειδικά ελικόπτερα-και πράγματι συ
ν ιστά μια απειλή στο Αιγαίο.

Θα ήθελα όμως να σας δηλώσω υπέθυνα, ότι πρώτα απ’όλα οι 'Ενο
πλες Δυνάμεις της χώρας νιας, τόσο το έμψυχο υλικό που μπορώ να πώ 
είναι πρώτης κατηγορίας, όσο και ο εξοπλισμός και η υλική και τεχνι
κή υποδομή του στρατού μας είναι τέτοια, ώστε πραγματικά, όποιος 
τολμήσει επίθεση εναντίον της Ελλάδας στο Αιγαίο, θα πληρώσει πάρα 
πολύ μεγάλο τίμημα.

Μπορώ να σας πώ σαν υπέυθυνος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ότι 
έχουμε ένα σχέδιο εξοπλισμού μακροπρόθεσμο, που θα εγγυάται την 
εδαφική ακεραιότητα αυτής της χώρας. Σ'αυτά τα πλαίσια έχουμε και 
την "Αγορά του αιώνα" όπως λέγεται. Πραγματικά λυπούμαι βαθιά, ότι 
υπάρχει πολιτική ηγεσία, κάποια πολίτική ηγεσία, πολιτικός σχημα
τισμός, κόμμα, που μπορεί να θεωρεί την αγορά αυτή ως σπατάλη.

Γνωρίζουμε όλοι, ότι ούτε την λαϊκή κυριαρχία, ούτε την δη
μοκρατία, ούτε την κοινωνική αλλαγή μπορούμε να πετύχουμε, αν δεν 
έχουμε ακέραιο το έθνος μας. Και ταυτόχρονα, στα πλαίσια μιας τόσο 
αναγκαίας εθνικής ομοψυχίας, ευχόμαστε να αποσυρθεί αυτή η πρόταση 
και να ξεχαστεί απο όλους, ακόμη και απο εκείνους που την πρόβαλαν.,

Αλλά, η εθνική άμυνα δεν εξαρτάται μόνο απο τις 'Ενοπλες Δυνά
μεις της χώρας. Αυτή είναι η αιχμή του δόρατος. Εξαρτάται πάνω απο 
όλα και καίρια, απο το ηθικό, το κλίμα., τις συνθήκες διαβίωσης, τους 
οραματισμούς του ίδιου του 'Ελληνα πολίτη, του λαού, του λαού που ζεί
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στο Αιγαίο. Δεν μπορεί να φέρει στους ώμους του αυτό το βάρος του 
να ζεί σε παραμεθόρια περιοχή, σε ακριτική περιοχή και να είναι 
ταυτόχρονα κομμάτι της ξεχασμένης Ελλάδας. Αυτό είναι αντίφαση που 
θίγει βαθειά τα θεμέλια της εθνικής μας κυριαρχίας. Και είναι γι' 
αυτό υποχρέωση της όποιας κυβέρνησης, υποχρέωση την οποία αισθανό
μαστε βαθειά όλοιμας στην κυβέρνηση. Υποχρέωση, οι αναπτυξιακοί 
πόροι της χώρας να οδηγήσουν τουλάχιστον σε μια ισόρροπη ανάπτυξη, 
να δώσουν τη δυνατότητα ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, όχι μόνο 
να είναι ισοδύναμα, αλλά να ξεπεράσουν στο ρυθμό οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί εδώ κρίνεται το μέλ
λον του Ελληνισμού.

Στα πλαίσια των ερωτήσεων και παρατηρήσεων που καταθέσατε, 
είναι έτοιμοι οι συνεργάτες μου να αναφέρουν τις προσπάθειες.που 
γίνονται. Ενδεικτικά, ξεκινώ με το θέμα των συγκοικωνιών, το θέμα 
της υγείας, το θέμα του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου, το θέμα των 
επενδύσεων και της υποδομής για τα νησιά του Αιγαίου.

Θα ήθελα, αν και δε μ'αρέσουν σ ’αυτό το πλαίσιο,να αναφέρω 
νούμερα, να κάνω δύο συγκρίσεις. Να πάρουμε πρώτα τα Νομαρχιακά 
Προγράμματα και να συγκρίνουμε το 1981 με το 198.5. Για τα νησιά του 
Αιγαίου, η αύξηση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων είναι 402% σε σύγ
κριση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, δηλαδή' όλων των Νομών, που είναι 
320%. Σε ό,τι αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Πιστώσεων, συγκρίνοντας τώ
ρα το 1981 με το 1984,’έχουμε για μεν το Αιγαίο, τα. νησιά του Αι
γαίου 310% και ο μέσος όρος για ολόκληρη τη χώρα είναι μόνο 120%.
Θα ήθελα πράγματι να σας παράσχω ■ τη διαβεβαίωση, ότι η πολιτεία 
θα συνεχίσει να δίνει πρώτη θέση σ'αυτούς που δικαιούνται να έχουν 
την πρώτη θέση στο Αιγαίο. Μέσα στα πλαίσια,άλλωστε,της γενικότερης 
πολιτικής της κυβέρνησής μας για ισόρροπη ανάπτυξη,για να πάψει αυτή 
η διαφοροποίηση ανάμεσα .στη σύγχρονη Ελλάδα και την ξεχασμένη Ελλάδα 
του παρελθόντος.

Θα ήθελα να τονίσου και την τρίτη διάσταση. Η πρώτη είναι η 
εθνική μας ανεξαρτησία, η εδαφική μας ακεραιότητα και κατα συνέπεια, 
η εθνική μας άμυνα. Δεύτερο είναι το θέμά: της κοινωνικής και οικονο
μικής πολιτικής, και γνωρίζετε ότι γύρω απο αυτό το θέμα κυρίως, θα 
αναπτυχθεί η συζήτηση σήμερα. Αλλά, θα ήθελα να τονίσω ότι πρώτη 
προτεραιότητα, γενικά,για τη χώρα στο σύνολό της, είναι η υγεία.



Και η πολιτκή μας acpopà Βέβαια στα πλαίσια του εθνικού συστήματος 
υγείας, και το νέο θεσμό του νοσοκομειακού γιατρού, πλήρους και απο~ 
κλειστικής απασχόλησης.

Προχωρούμε στη δημιουργία μεγάλων νοσοκομειακών μονάδων σε 
ορισμένες περιπτώσεις σε συσχετισμό με τα Πανεπιστήμια. Προχωρούμε 
στον εκσυγχρονισμό και εξωραϊσμό στην ουσία, των εξωτερικών ιατρείων, 
στη δημιουργία Κέντρων Υγείας με γρήγορους και ικανοποιητικούς ρυθ
μούς, όπως με διαβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας. Θα ήθελα 
δε να πω ότι για μάς το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου - υπάρχουν και άλ
λα δύο νέα που έχουμε στα σκαριά: της Θεσσαλίας και του Ιονίου ~ το 
Πανεπιστήμιο του Αιγαίου θέλουμε να έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, 
'εναν ιδιαίτερο δυναμισμό για τον οποίο θα σας μιλήσει ο υπουργός 
11α ι δε ίας.

Στο τέλος, η τρίτη διάσταση, είναι αυτό που συμβαίνει εδώ 
σήμερα. Η δημοκρατία - έχουμε τονίσει πολλές φορές ~ δεν εξαντλεί
ται στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. 0 πολυκομματισμός και το Κοινο
βούλιο, είναι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις ενός δημοκρατικού πο- 
λ ιτεύματος, όπως εμείς το εννοούμε. Αλλά ταυτόχρονα, θα πρέπει να 
πάψει ο πολίτης να*είναι πολίτης μόνον κάθε τέσσερα χρόνια, όταν 
πηγαίνει στις κάλπες και ύστερα να γίνει παθητικός ακροατής των πε
πραγμένων των κυβερνήσεων.

Στο μέτρο που είναι ανθρώπινα δυνατό, στη σημερινή πολύπλοκη 
κοινωνία και οικονομία*, η γνήσια δημοκρατία απαιτεί την άμεση συμ
μετοχή του πολίτη στις αποφάσεις που τον αφορούν και αυτό σημαίνει, 
ότι-στη τοπική Αυτοδιοίκηση στα διάφορα επίπεδά της - στο χωριό, στη 
πόλη, στην επαρχία, στο νομό, αύριο κτίζουμε το διαμέρισμα" θα 
πρέπει αιρετά όργανα του λαού να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση 
του εθνικού προγράμματος, αλλά και στην αμεσότερη λύση τοιν δικών τους 
προβλημάτων.

Και πράγματι νομίζουμε, ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες που 
έχει η πλήρης υλοποίηση αυτών των θεσμών λαϊκής συμμετοχής, ηοή 
οτη χώρα μας υπάρχει και αρχίζει να εδραιώνεται, ένα νέο κλίμα των
λαϊκών συνελεύσεων της ενεργού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που δεν»ασχολείται πιά μόνο με σκουπίδια ή ή,ε απλές άλλες εξυπηρετήσεις του 
πολίτη,0 vouôg } ο δημοκρατικός προγραμματισμός που ξεκίνησε για 
πρώτη φορά απο το 1981 και ύστερα, ένα προγραμματισμός, στον οποίο 
στο μέτρο του δυνατού και με τους υπάρχοντες σήμερα όχι πλήρως
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αναπτυγμένους θεσμούς αποκέντρωσης* Πάντως, είναι ένα μοναδικό 
επίτευγμα, γιατί σε τρία χρόνια μέσα-, κατορθώσαμε να περάσουμε απο

για τα επόμενα τρισήμισυ χρόνια.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για. κάτι, το-οποίο είπε .προηγου- 

μένως ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κουτσόγιωργας, ότι κάθε άλλο παρά 
.έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια της‘αποκέντρωσης. Η δ#ικιά μας από
φαση και ελπίζουμε γρήγορα να είμαστε σε θέση να την υλοποιήσουμε, 
είναι να περάσουμε την ευθύνη όλων των δημοσίων -υπηρεσιών σε ένα 
Νομό, στο Νομάρχη και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Αυτή θα είναι η 
μεγάλη αλλαγή.

Αλλά, για να λειτουργήσει ο Νομάρχης και να είναι σωστά ενη
μερωμένο το Νομαρχιακό Συμβούλιο - και αυτό ισχύει βεβαίως και στο 
επίπεδο των Δήμων - χρειάζονται και τεχνοκράτες. Χρειάζεται ένα 
προσωπικό που να πλαισιώνει το Νομάρχη, να είναι σε θέση.να ενημε
ρώσει σε συγκεκριμένα θέματα τα μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 
έτσι ώστε, να μπορεί να λειτουργήσει άνετα με βάση τους δικούς του 
μηχανισμούς ο Νομάρχης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Θα ήθελα λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω, ότι πιστεύουμε πώς μόλις 
ξεκινήσαμε την πορεία για την αποκέντρωση των διαφόρων βαθμών, του 
ρόλου που δικαιωματικά της ανήκει, στα πλαίσια μιας γνήσια δημοκρα
τικής πολιτείας. Δεν θα ήθελα να κάνω παραπέρα κατάχρηση του χρόνου 
των συνεργατών μου..

Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά θερμά, να σας δηλώσω 
ειλικρινά ότι είμαι βαθειά συγκινημένος γιατί με την προσωπική μου 
παρουσία στη Σάμο, που για πρώτη φορά - λυπάμαι που το λέω - επισκέ 
πτομαι, αλλά που πολλές φορές, ελπίζω να την επισκεφθώ και πάλι στο

τη Βουλή για πρώτη φορά, πενταετές πρόγραμμα., που είναι δεσμευτικό

μέλλον "

/
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Προηγουμένως μίλησαν ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αγαμέμνων 
Κουτσόγιωργας και ο δήμαρχος της πόλης του Καρλόβασίου κ. Βαγγέλης 
Σιδηρουργός.

0 κ. Κουτσόγι,ωργας, ανοίγοντας με σύντομη εισήγηση την σύσκε
ψη των Νομαρχιακών Συμβουλίων Αποκέντρωσης και της λαϊκής συμμετοχής, 
υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

" Τα Νομαρχιακά Συμβούλια, είναι ένας θεσμός δημοκρατικού 
προγραμματισμού, που'έχει πλέον καθιερωθεί με τη γενική λαϊκή υπο
δοχή, αλλά και λόγω την αποτελεσματικής συμμετοχής του σε όλα τα 
στάδια εκπόνησης και υλοποίησης του προγράμματος οικονομικής'και 
κοινωνικής ανάπτυξης. Η κυβέρνηση απο τη αρχή διακήρυξε ότι η δια
δικασία του προγραμματισμού, συνδέεται με την δημοκρατία, την κοι
νωνική δικαιοσύνη και την αυτοδύναμη οικονομική,κοινωνική και. πολι
τιστική ανάπτυξη. Όμως, η' διαδικασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει 
μόνο όταν στηρίζεται στην πλατεία συμμετοχή και στο δημοκρατικό 
διάλογο".

0 κ. Κουτσόγιωργας συνεχίζοντας, τόνισε ότι με την αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων απο τις κεντρικές, στις περιφερειακές υπηρεσίες και 
τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο πολίτης σ,ισθάνεται ότι 
συναλλάσεται με μια υπηρεσία που βρίσκεται κοντά του και όπου η αντι
μετώπιση του προβλήματός του δεν γίνεται απο κάποιο απρόσωπο και 
δυσπρόσιτο διοικητικό όργανο, αλλά απο κάποια υπηρεσία που έχει 
άμεση επίγνωση των συνθηκών.

Κατόπιν, ο δήμαρχος Καρλοβασίο.υ κ. Βαγγέλης Σιδηρουργός, απηΰθυ- 
νε σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του λαού της πόλης, προς τον Πρωθυ
πουργό, στον οποίο και απένειμε το αναμνηστικό μετάλλιο της πόλης του 
Καρλοβασιου και ανακοίνωσε την απόφαση του δήμου να ανακηρύξει τον . 
κ. Παπανδρέου επίτιμο δημότη της.


