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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΛΠΑΡΕΟΥ 
ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑ,ΣΟ.Κ.

22 του Οκτώβρη 1984

Κάθε χρονιά, σ'αυτή τη Γιορτή, έσμιγαν οι μνήμες που ζωντάνευαν 
από τις γενιές, που πάλαιψαν αλλά προόόθηχαν, μαζί με τις 
ελπίδες που έφερναν οι καινούργιοι αγώνες για μια νέα Ελλάδα.

Σήμερα κυριαοχεί το μήνυμα που ανάβλυσε πηγαία από την καταξίωση 
αυτής της 'εκδήλωσης. ιΜιας εκδήλωσης που έχει πια τη δική της 
ιστορία, τη δική της προσφορά, τη δική της συμβολή στον αγώνα
για την Αλλαγή.

. 9 <1'(3
*

* *

Ο αγώνας για την Αλλαγή είναι δίκιά σου υπόθεση, νέα και νέε 
της Ελλάδας.

Στους πόθους και τις επιθυμίες σας, στις αγωνίες και τη λαχτάρα 
σας για την αναγέννηση της Πατρίδας, για ένα καλύτερο ειρηνικό 
δημοκρατικό αύριο σάς συντροφεύει ολόκληρος ο δημοκρατικός λαός 
της Ελλάδας.

♦
Λαός και Νεολαία πράγματι παλεύουν για μια Ελλάδα νέα.
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Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι μέσα από τις
Λ

προοπτικές της νέας γενιάς διαγράφονται οι στόχοι της νέας 
Ελλάδας.

Γι αυτό σήμερα δεν είναι μαζί μας μόνο οι νέοι.
Είναι κι αυτοί που σκέφτονται τους νέους.
Είναι κι αυτοί που πονούν αυτόν τον τόπο.

*

* *

Η γενιά της Εθνικής Αντίστασης, της εποποιίας του αντιφασιστικού 
αγώνα για Λευτεριά, η γενιά του πρώτου ανένδοτου αγώνα για 
Δημοκρατία και του δεύτερου ανένδοτου για την προστασία της 
Δημοκρατίας από τους εφιάλτες, η γενιά του Πολυτεχνείου με 
τον αγώνα ενάντια στην ζενοκίνητη δικτατορία, σμίγουν για μια 
ακόμη φορά σ'αυτόν τον τόπο.

*

* *

Οι νέες αζίες της γενιάς της Αλλαγής δεν είναι παρά το δέντρο 
που μεγάλωσε από τους σπόρους και τις ρίζες, τις καταβολάδες 
που έπιασαν στο γόνιμο έδαφος των αγώνων των προηγούμενων 
γενιών και ποτίστηκαν με τον ιδρώτα και το αίμα της θυσίας 
των αγωνιστών.

*

* *

Δεν θάταν άσκοπο να αποτίσουμε φόρο τιμής ο'αυτούς που έπεσαν 
για νάμαστε εμείς σήμερα λεύτεροι. Σ'όλους αυτούς, που λάτρεψαν 
την Ελευθερία και τη Δημοκρατία και αγωνίστηκαν ενάντια στην
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Μπορούμε σήμερα να πούμε ότι α\Ζβ-το νήμα της ζωής κόπηκε για 
• τόσους και τόσους αγωνιστές σε διαφορετικές εποχές, το νήμα

των ιδεών και των αξιών συνδέει όλους αυτούς τους πάντα νέους 
ανθρώπους, όπως την Ηρώ Κωνσταντοπούλου της Αντίστασης, τον 
Σωτήρη Πετρούλα του Ανένδοτου η τον Κομνηνό του Πολυτεχνείου, 
στον κοινό δρόμο,στους αγώνες για Εθνική Ανεξαρτησία, ΛαΙ'κή 
Κυριαρχία, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Απελευθέρωση. Δηλαδή 
στις πολλές πλευρές ενός και του αυτού αγώνα.

Του ανθρώπου για τον άνθρωπο.
$

&
* *

Και είμαστε ευτυχείς εμείς οι παλιότεροι να βλέπουμε σήμερα 
στα χαρακτηριστικά της γενιάς της Αλλαγής να συνδυάζονται :
Ο πατριωτισμός που αναδεικνύει τους αγωνιστές της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας.
Η αγάπη για τη Λευτεριά και τη Δημοκρατία και η εμπιστοσύνη 
στις ΛαΙ'κές Δυνάμεις που οδηγεί τους νέους στην πρωτοπορία 

’ του αγώνα για την Κυριαρχία του Λαού.
Η ανθρωπιά που δίνει ώθηση στους μαχητές της Κοινωνικής 
Απελευθέρωσης και της Ειρήνης.
Η αμφισβήτηση και η καθημερινή -αγωνία και πάλη προς κάθε τι 
το αναχρονιστικό, ο αγώνας που γκρεμίζει τους φραγμούς από 
το παρελθόν και που ανοίγει τις προοπτικές για τη δημιουργία, 
την πρόοδο, την πολιτιστική αναγέννηση.
Η κριτική τοποθέτηση που δεν απορρίπτει δογματικά, ούτε 
αποδέχεται μοιρολατρικά, που δεν σιωπά μπροστά στα κοινωνικά 
αδιέξοδα των νέων ανθρώπων, ούτε συμβιβάζεται με τη φυγή.

V-
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\Που αναλύει τα αδιέξοδα, αναζη^τά τα αίτια, και εντάσσει το 
άτομο στην κοινωνία* χωρίς να παοαβιάζει την ιδιαιτερότητα 
του προσώπου.

*
* *

Από δω και πέρα αρχίζουν οι ευθύνες όλων μας, της Πολιτείας, 
της Κυβέρνησης, των πολιτικιάν φορέων, των κοινωνικών φορέων, 
των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, των ανθρώπων του 
μόχθου, της νεολαίάς.

Να σταθμίσουμε με υπευθυνότητα τη συγκυρία, την αντιστοίχιση
με τα ιδανικά, τον έλεγχο της πορείας της Αλλαγής.

«

·' »

Εμείς δεν ζητούμε τη στράτευση για τις ιδέες, επιδιώκουμε τη 
συμμετοχή με τις ιδέες στην υπηρεσία της δράσης για το κοινωνικό 
σύνολο.

*
* *

Σήμερα μπορούμε να περάσουμε το μήνυμα της δημιουργίας και της 
αισιοδοξίας.

Αισιοδοξία δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε αγωνίες.I
IIΑντίθετα, σημαίνει επίγνωση των δυσκολιών, αλλά εμπιστοσύνη στις 

αρχές μας μα κυρίως στις λαϊκές δυνάμεις, που άρχισαν σιγά-σιγά 
να καθοδηγούν την πορεία.

·/
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Ξέρουμε ότι τη νίκη την φέρνει ο, αγώνας. Και αυτόν τον αγώνα 
είμαστε αποφασισμένοι να κορυρώσουμε.

Ανένδοτα, ασυμβίβαστα, με τον δυναμισμό που αντλούμε από τη 
στήριξή του Λαού, μα και την υπευθυνότητα που πηγάζει από την 
ανεξάντλητη λαϊκή σοφία και τη μελέτη της ιστορίας αυτού του 
τόπου.



Οί-λ. ο

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Τρία χρόνια μετά το θρίαμβο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και της Αλλαγής
της 18 Οκτώβρη του 1981, μετά τη νίκη στις δημοτικό^εχλογές
του 1982 και την καταξίωση της Λαϊκής συμμετοχής, ήρθε η
επιβεβαίωση της στήριξης της Αλλαγής στις Ευρωεκλογές, όπως
θα ξανάρθει τον Οκτώβρη του 1985 η νέα νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
ο θρίαμβος της Αλλαγής.#

Τρία χρόνια σκληρής προσπάθειας της Κυβέρνησης της Αλλαγής 
δεν άλλαξαν ως δια μαγείας τα πράγμα,τα στην Ελλάδα, άλλαξαν 
όμως δομές και κυρίως κλίμα. Εμπέδοχταν τις νέες αξίες που 
δένουν την παράδοση με τη σημερινή συγκυρία και το αύριο της χώρας

■φ

Ο πολιτικός, κοινωνικός, οικονομικός και πολιτιστικός χάρτης 
δεν είναι πια ο ίδιος με το Σεπτέμβρη του 1981 και δεν θα είναι 
ο ίδιος τον Οκτώβρη του 1985 και πολύ περισσότερο στο τέλος 
της δεύτερης τετραετίας.

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι παρά την εντεινόμενη σύγκρουση 
ανάμεσα στον πόλο της εξάρτησης και στις δυνάμεις της Ανεξαρτησίας 
ανάμεσα στο κατεστημένο και στις κοινωνικές δυνάμεις της Αλλαγής, 
η χώρα γνωρίζει τη δημοκρατική σταθερότητα. Την εγγυάται 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με μια Κυβέρνηση που επιδίδεται με ήρεμη δύναμη 
στο δημιουργικό έργο της πραγματοποίησης του οράματος της Αλλαγής.

*/.



κ/ V, 7
Αν επιχειρήθηκε η επιστροφή σε φ&ντάσματα του παρελθόντος, 
αν τα λεγάμενα "πρωταγωνιστικά’' πρόσωπα μοιάζουν περίπου τα ίδια 
με την προ 20ετίας πολιτική σκηνή, αν ο πόλος της εξάρτησης
παραμένει ο ίδιος, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται.

Η ΔΙΙΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΩΤΗ

Γιατί υπάρχει ένας Λαός με μνήμες και εμπειρίες από την ιστορία.

Γιατί υπάρχει το μαχόμενο μαζικό κίνημα στο χώρο μόρφωσης, 
δουλειάς και κατοικίας και ιδιαίτερα η Νεολαία που παρά 
τη φαινομενική νηνεμία είναι σε θέση να κυριαρχήσει κάθε στιγμή
που θα κινδύνευαν οι δημοκρατικές και κοινωνικές κατακτήσεις.

«6

Γιατί υπάρχει το μεγάλο λαογέννητο Πατριωτικό Κίνημα, 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ., οργανωμένο σε κάθε γωνιά της Ελληνικής γης, 
σε κάθε χώρο - που δεν παλεύει απλά για το Λαό ή εν ονόματι 
του Λαού αλλά αντάμα με το Λαό.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας αδελφωμένες με το Λαό είναι
αφοσιωμένες αποκλειστικά στο υπέρτατο χρέος τους:
στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας μας.

Γιατί τώρα δεν υπάρχουν χαλκευμένα για το Λαό δεσμά αλλά 
πρωτόγνωροι δημοκρατικοί θεσμοί που στηρίζονται στη Λαϊκή 
συναίνεση, επιτρέπουν και προτρέπουν τις Λαϊκές πρωτοβουλίες 
και εγγυώνται τη Λαϊκή συμμετοχή και κυριαρχία.
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Δεν υπάρχουν τώρα δήθεν θεμα'ϊ-οφύλακες, στην ουσία δεσμοφύλακες 
της Λαϊκής έκφρασης και πρωτοβουλίας. Τώρα θεματοψύλακας 
είναι ο ίδιος ο Λαός και τα δεσμά έχουν οριστικά και 
αμετάκλητα χτυπηθεί.

Οι μόνοι δεσμοί που σφυρηλατούνται καθημερινά είναι οι δεσμοί 
ανάμεσα στις Λαϊκές Δυνάμεις, που εξασφαλίζουν την Εθνική 
Ομοψυχία στη βάση για την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας 
και προωθούν την Εθνική Λαϊκή Ενότητα για την Κοινωνική Αλλαγή.

Τώρα τα τότε "πρωταγωνιστικά" πρόσωπα είναι φιγούρες μπροστά 
στον πρωταγωνιστή των εξελίξεων, το Λαό, που γίνεται κάθε μέρα 
και πιο ισχυρός.

Η ντόπιακαι ξένη ολιγαρχία δεν μπορεί καν να σκηνοθετήσει 
τραγωδίες. Εμφανίζεται σαν ένας κακόγουστος σκηνογράφος χάοτινων 
πύργων, που στεγάζουν τα φρούδα όνειρα της επανόδου, της 
απαλλαγής, της εκδίκησης, της αντεπανάστασης, της καταπίεσης.

Κανείς δεν είπε ότι το κατεστημένο δεν έχει σχέδια. Έχει 
όμως κρίση στρατηγικής.

Κι όταν οι Λαϊκές δυνάμεις της Αλλαγής θίγουν αποτελεσματικά
τις δομές του κατεστημένου οι δυνάμεις της αντίδρασης αναζητούν
στην πορεία της παρακμής τους ηγήτορες που εκφράζουν αυτή την παρακμή.

■/-
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ΤΙ ΠΡΑ5ΑΜΕ ΕΜΕΙΣ, ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο«ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ,
ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ.

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ.'

Τρία χρόνια πασχίσαμε να ξαναόώσουμε στην Πατρίδα μας
την Εθνική της περήφανεια και να αντιμετωπίσουμε τις απειλές.

Σταματήσαμε τον κατήφορο της οικονομίας.

Τρία χρόνια προωθήσαμε τις νέες αξίες, χτίζοντας τους νέους 
θεσμούς, αλλάζοντας ριζικά το κλίμα. Γκρεμίσαμε φραγμούς 
της αντίδρασης ή σύνορα που χώριζαν το Λαό από τις αποφάσεις, 
τους πολίτες ανάμεσά τους, τους παραγωγούς από το έργο τους.

Από την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης έως την ψήφο 
στα 18 χρόνια.

Από το Νόμο πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. μέχρι 
τα Νομαρχιακά Συμβούλια και τις Λαϊκές Συνελεύσεις.

Από τα εποπτικά συμβούλιά μέχρι το νόμο για το Ε.Σ.Υ. ή 
το νέο Στρατιωτικό Κανονισμό (20 - 1).

Δίνουμε τη μάχη ενάντια στην ενσωμάτωση στο σύστημα που πάντα 
καραδοκε ί.

Προετοιμάζουμε το έδαωος για να βγούμε αύριο με σταθερό βήμα 
από τον κόσμο της αλλοτρίωσης και της αποξένωσης.

Ά
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η προτεραιότητες είναι:

Η υλοποίηση, η πραγματοποίηση, η απόδοση όσων θεσμοθετήσαμε, 
με έμψαση στην επίλυση των καθημερινών λαϊκών προβλημάτων. Για 
να γίνουν οι θεσμικές αλλαγές κτήμα του Λαού. Για να μην
υπάρξει πισιογύρισμα. Για να φτάσουμε στην επόμενη τετραετία,

··>

στο νέο ποιοτικό άλμα που θα δεσμεύει την πορεία μας προς 
το Σοσιαλιστικό Μετασχηματισμό της Κοινωνίας.

Στην περυσινή γιορτή Νεολαίας είχα την ευκαιρία να δώσω 
το πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης και των μέτρων σε 
μια σειρά από κοινωνικά προβλήματα των νέων: Για την απασχόληση, 
την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη στρατιωτική θητεία, 
την περίθαλψη, τις παραγωγικές πρωτοβουλίες των νέων, τον 
ελεύθερο χρόνο, τον κοινωνικό τουρισμό κ.λ.π.

Στον ένα χρόνο που απόμεινε για τη λήξη της πρώτης τετραετίας 
βασική μας επιλογή είναι η ένταση της προσπάθειας για 
την καλύτερη απόδοση αυτής της πολιτικής.

Μιας πολιτικής που είναι η απάντηση στα σύγχρονα προβλήματα,
*

τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της νέας γενιάς.

*

*



Το 1985
μήνυμα

καθιερώθηκε από τον ΟΗΒ·'·
το τρίπτυχο "ΕΙΡΗΝΗ -- ΣΥΝ

ως διεθνές έτος νεότη
ΥΙΕΤΟΧΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

τας με 
Η Κυβέρνηση

του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με διάλογο με τους νέους, με συνεργασία με τους 
φορείς θα διαμορφώσει τον καταστατικό χάρτη της νεολαίας ιτου θα 
κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις ευθύνες των νέων. Ποτέ 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στην πρόκληση του 2000 
όπου ένας πολυτάραχος αιώνας τελειώνει και η χαραυγή του 
καινούργιου πρέπει να αρχίσει με ελπίδες.

Ο *

* *

Γι'αυτό πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι δέκτες της έμπνευσης, 
της κριτικής και της αμφισβήτησης της νέας γενιάς.

ο

★

Λ *

Για φέτος προτίμησα να προσεγγίσουμε τα μεγάλα προβλήματα 
της χώρας μέσα από τις προοπτικές της Νέας Γενιάς.

*

*

Το πρώτο μέλημα όλων μας είναι - πρέπει να είναι - η ολόπλευρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας γενιάς.



Τώρα που είναι, πια σαφές πως άλ'̂ ο ο πραγματικός πατριωτισμός
κι άλλο η κίβδηλη πατριδοκαπηλεία της "εθνικοφρσσύνης"

#- γνωρίζουμε όλοι, ότι η υπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι 
και προϋπόθεση γ^α όλους τους άλλους στόχους. Ευθύνη της 
Κυβέρνησης είναι να συνεχίσει αταλάντευτα να προβάλλει την περήφανη 
φωνή του Έθνους πέρα από εξαρτήσεις ή ξένες επιρροές.

Όμως, όση ευθύνη ανήκει στην Κυβέρνηση για σταθερότητα στον 
αγώνα για την Εθνική Ανεξαρτησία άλλο τόσο υπάρχει ευθύνη 
σε κάθε πολίτη κι ιδιαίτερα στους νέους για τη συγκρότηση ενός 
πατριωτικού κινήματος Ανεξαρτησίας και Ειρήνης που θα στηρίξει 
τις μεγάλες πολιτικές και εθνικές επιλογές στις αποφασιστικές στιγμές.

Ο πατριωτισμός όμως και η υπόθεση της Εθνικής Ανεξαρτησίας 
δεν εξαντλείται στον ήρωϊσμό ούτε στην αποφασιστικότητα της 
πολιτικής ηγεσίας και το δυναμισμό του Λαϊκού Κινήματος.

Απαιτείται ταυτόχρονα η κατοχύρωση της αυτοδύναμης Οικονομικής 
Ανάπτυξης της χώρας καθώς και η προστασία και ανάδειξη της 
πολιτιστικής μας ταυτότητας.Είναι το βασικό όπλο απέναντι στον 
πολιτιστικό ιμπεριαλισμό. Απέναντι στην ξενόφερτη διείσδυση που 
αποδυναμώνει και φθείρει την αντίσταση της νέας γενιάς.

Η αμφισβήτηση και η κριτική τοποθέτηση - βασικό χαρακτηριστικό 
της νέας γενιάς - αποτελεί το σίγουρα εφόδιο για την απόρριψη 
της υποκουλτούρας και το μπόλιαομα της παράδοσης με τα σύγχρονα 
ρεύματα.



ο π α  ι η σ ηΗ αυτοδύναμη Οικονομική Ανάπτυξη, μέσα από την oJji 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώοας, τον εκσυγ' τον ιπ· 

της παραγωγικής βάσης kcu τη δημιουργία νέων σχέσεων παραγωγόc. 
δίνει ταυτόχρονα λύση στο βασανιστικό πρόδλημα της ανεργίας 
των νέων ανθρώπων 1

Αυτή η μάστιγα των μεταβιομηχανικών κοινωνιών, υπεύθυνη άλλωστε 
ηαζί με την αλλοτρίωση για τα εντονότερα κοινωνικά αδιέξοδα 
της νεολαίας, πρέπει να ξερριζωθεί από τη χώρα μας.

Η αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη απαιτεί γενναίες 
αποφάσεις όλων μας. Πάνω απ'όλα απαιτεί το ανέβασμα της στάθμης 
της εκπαίδευσης - σε κάθε βαθμίδα - της μετεκπαίδευσης, της έρευνας 
αλλά και την ολόπλευρη προσπάθεια στο χώρο του συνολικού 
πνευματικού πλούτου του Λαού μας: στην Παιδεία.

Γ»
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εισαγόμενη τεχνολογία έτσι ώστε 
να συγκροτήσουμε βήμα με βήμα την αυτοδύναμη ελληνική τεχνολογία 
το βασικότερο ίσως όπλο για την ανεξαρτησία μας.

Στα σχολεία, στα Α,Ε.Ι. και ιδιαίτερα στα Τ.Ε.Ι. πρέπει τώρα 
όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη της ποιότητας της Παιδείας.

Οπως πληρορορήθηκα, σε ένα πίνακα της Γιορτής Νεολαίας από 
τη σπουδάζουσα των Τ.Ε.Ι., υπάρχει στη σκακιέρα της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας η κίνηση ΜΑΤ με την αυτοδύναμη τεχνολογία. Σοφή 
η σκέψη. Πρέπει όμως να υλοποιηθεί.

Κατοχυρώθηκε η συμμετοχή. Από την συμμετοχή στις μαθητικές *
κοινότητες μέχρι την επαναστατική ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών



και σπουδαστών στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. πρέπει μαζί με τον
άνεμο της Δημοκρατίας να ξεκινήσει το ρεύμα της Δήμιο υο γ ί α ο 
και της Ανάπτυξης.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας ή της Τεχνικής Εκπαίδευσης 
δεν έγιναν για να αποτελέσουν κάποιες νησίδες διαλόγου 
ή εκτόνωση ή στείρα αντιπαράθεση.

Πρέπει μέσα από αυτούς τους πρωτόγνωρους θεσμούς εδώ και τώρα 
να ξεπηδήσει το νέο περιεχόμενο σπουδών. Ένα περιεχόμενο 
μπολιασμένο με την αγάπη για την Ελευθερία και με την ανθρωπιά, 
την ουμανιστική παιδεία αλλά ταυτόχρονα προσαρμοσμένο στις 
τεχνολογικές απαιτήσεις των καιρών.

Πρέπει να κατανοηθεί ότι η υλοποίηση των νέων μεγάλοιν θεσμών 
στην κοινωνία ή την οικονομία απαιτεί στελέχη.

ο ο
α

Η Ελληνική Πολεμική βιομηχανία, οι κοινωνικοποιήσεις, το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, η πρόνοια, οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι 
συνεταιρισμοί, ο εκσυγχρονισμός της τεχνολογίας μας, τα ολοκληρωμένα 
συμπλέγματα ανάπτυξης, τα μεγάλα έργα όπως ο Αμβρακικός, ή 
ο Αχελώος και τόσα άλλα απαιτούν τόσο την υπεύθυνη συμμετοχή 
των φορέων όσο και την τεχνική υποστήριξη από στελέχη πρώτης 
γραμμής, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Νέοι και Νέες,

Η άνοδος της ποιότητας της Παιδείας είναι συνυφασμένη με
την Ανεξαρτησία μας και με την προκοπή.*

Είναι το θεμέλιο της ανάπτυξης, ο ακρογωνιαίος λίθος της Αλλαγής.



ϋ(·Λ . ίΝέοι και Νέες, ^

Εσεΰς τχου μοχθείτε σήμερα στα μαθητικά θρανία, στα Πανεπιστημιακά 
αμφιθέατρα,
Εσείς που ποτίζετε με τον ιδρώτα σας το χωράφι, το εργοτάξιο, 
το εργοστάσιο, το μαγαζί, αναζητώντας καλύτερες συνχθήκες 
δουλειάς, εσείς που ασφυκτιάτε γιατί θεωρείτε ότι κλείσατε 
τα όνειρά σας σ'ένα γραφείο ή εσείς που αντίθετα ζητάτε με αγωνία 
μια θέση σ'ένα γραφείο,

ί
Εσείς που βρίσκεστε εντός των τειχών και νοιώθετε πολιορκημένοι 
ή ακόμα χειρότερα εκτός των τειχών,
Θέλω να ξέρετε:

Ότι εμείς στην Κυβέρνηση της Αλλαγής ζούμε τα προβλήματα σας,
ο

αφουγκραζόμαστε τους πόθους και τις επιθυμίες σας.

Πασχίζουμε μέσα από την καθημερινή μικρή επανάσταση μας να 
αλλάξουμε κάθε αναχρονιστική, καταπιεστική και εκμεταλλευτική δομή.

Δεν θα έχουμε νικήσει ούτε εμείς ούτε ο Λαός αν δεν δώσουμε 
στη νέα γενιά τη σιγουριά, την αυτοπεποίθηση, τα εφόδια αλλά 
και το χαμόγελο και την αισιοδοξία.

Μαζί με το Λαό και τη Νεολαία θα συνεχίσουμε τη μάχη στο δρόμο 
της δικαίωσης των αγώνων γενιών και γενιών του Ελληνικού Λαού.

·/■



οελ  . 1 6

Πρέπει να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος.

Αυτό, τα περήφανα νειάτα της Πατρίδας πιστεύουν σ'αυτό τον αγώνα 
και θα τον δώσουν με σιγουριά και δυναμισμό.

Η έκβαση αυτού του αγώνα είναι το μέλλον της Πατρίδας μας.
Η μάχη είναι νικηφόρα.

Το ποτάμι δεν θα γυρίσει ποτέ πια πίσω.
ν>

Το όραμα θα γίνει πράξη. Η ελπίδα γίνεται Ζωή.


