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Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου μετά το τέλος της 
Σύσκεψης των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ των Νομών της Πελοπόννησου,της Ζα
κύνθου και της Κεψαλλονιάς, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“ Όπως ξέρετε,αύριο έχουμε στην Τρίπολη συνάντηση κυβερνητι
κών στελεχών με Προέδρους Νομαρχιακών Συμβουλίων, δηλ. Νομάρχες 
και με Δημάρχους.

Σ'αυτή τη συνάντηση, την οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική- 
είναι η 2η, ύστερα από αυτήν που είχαμε στα Γιάννενα - θα εξετάσουμε 
όλα τα προβλήματα των νομών που εκπροσωπούνται - όλη η Πελοπόννησος, 
η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά ·1I

Όπο υ  μπορούμε να δώσουμε άμεση λύση, θα τη δώσουμε. 'Οπου 
δεν το μπορούμε, θα μελετήσουμε ακολούθως τα προβλήματα της περιοχής, 
όχι μόνον τα μεγάλα αλλά και τηνκαθημερινότητα την οποία δεν πρέπει 
να ξεχνάμε.

Απόψε είχαμε μια συνάντηση με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που 
αντιπροσωπεύουν αυτούς τους νομούς, επειδή αύριο οι βουλευτές θα εί
ναι παρόντες, αλλά όχι συμμέτοχοι για λόγους τάξης, θα έλεγα.

Και είχαμε την ευκαιρία να περάσουμε ένα-ένα τα μεγάλα προ
βλήματα αυτών των νομών, να τα συζητήσουμε, να διαμορφώσουμε άμεσες 
εντυπώσεις - τα κυβερνητικά στελέχη που έχουν την σχετική ευθύνη - και 
πραγματικά πρέπει να πω ότι αυτή η άμεση επαφή, η ανταλλαγή προβλημα
τισμών και απόψεων είναι κάτι πολύ καινούργιο, πολύ δημιουργικό, άν 
μου επιτρέπετε - θα έλεγα - επαναστατικό."

/·



Τρίπολη

0 Πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. Παπανδρέου σε εισαγωγική του 
ομιλία στην Σύνοδο των Νομαρχιακών Συμβουλίων όλων των νομών της 
Πελοποννήσου,της Ζακύνθου και της Κεφαλλονιάς,που συνήλθε στο 
κλειστό γυμναστήριο της Τρίπολης,ε ίπε τα* εξής:

"Αγαπητοί φίλοι,μέλη των Νομαρχιακών Συμβουλίων,Νομάρχες, 
Δήμαρχοι,αγαπητοί συνάδελφοι,

Πρώτ'απ'όλα θέλω να ευχαριστήσω απο τα βάθη της καρδιάς 
μου γι'αυτή την τόσο συγκινητική υποδοχή που μου επιφυλάξατε.

Τα δύο μηνύματα που κυριαρχούν σ'α'υτή την πορεία πρός την 
Τρίπολη είναι:
- 0 λαός στηρίζει την Αλλαγή και το άλλο ότι ο αγώνας τώρα δικαιώ
νεται .

Αυτή τη συνέλευση που είναι η δεύτερη που γίνεται, πράγματι 
κά,έχει τη σφραγίδα της πολιτικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κι
νήματος , γιατί για μας οι έννοιες Σοσιαλισμός και Δημοκρατία είναι 
ταυτισμένες με την κυριαρχία του Λαού,με την ενεργό συμμετοχή του 
σε όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν.

Υπάρχει βέβαια,το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί το Έθνος 
στο σύνολό του.Αλλά πέρα απο το Κοινοβούλιο,έχουμε σαν βάθρα της 
Δημοκρατίας4την Τ.Α. σε διάφορες βαθμίδες και έχουμε φυσικά και τσι 
συνδικαλιστικά μαζικά κινήματα του λαού μας.

Η συμμετοχή του Λαού δεν περιορίζεται και δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο σε θέματα αυστηρά τυπικά.

Μπορεί και πρέπει σε κάθε διαμέρισμα,σε κάθε Νομό,σε κάθε 
πόλη,σε κάθε Κοινότητα,ο λαός να εκφράζει την άποψή του και πάνω 
στις μεγάλες στρατηγικές επιλογές,που αφορούν ολόκληρο το λαό, 
ολόκληρο το Έθνος.

Αυτή η συνέλευση,αυτή η συνάντηση έχει την εξής ιδιομορφία 
Ότι μέσα απο τους εκπροσώπους στο επίπεδο του νομού,στο επίπεδο τη 
πόλης,εκπροσώπους ενός διαμερίσματος της χώρας,έρχεται σε επαφή 
άμεσα στην ουσία ολόκληρη η Κυβέρνηση. Επωμίζεται τις ευθύνες της 
και έχει μιάν άμεση συνομιλία,έναν διάλογο με το λαό μέσα απο τους 
εκπροσώπους.



Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό,είναι ότι η επαφή γίνεται 
χωρίς τον ενδιάκεσο κοίκο ταυ κρατικού π,πναν ι.σμού. Εδώ είναι το 
μεγάλο και .επαναστατικό ή μα στην άμεση επαφή της Κυβέρνησης,π 
είναι υπεύθυνη για την πορεία του τόπου,με τον κυρίαρχο λαό ο οποί? 
εκοοά.Γει τις απέχεις τ ευ·, ασκεί κριτική και προτείνει λύσε ¡.ε.

Ακριβώς είναι η υλοποίηση του μεγάλου συνθήματος που χα
ρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ και την Κυβέρνησή του.

Ήθελα να σας διαβεβα.ιώσω ότι ο αγώνας για. την πραγμάτωση 
της μεγάλης Αλλαγής,του μεγάλου οράματος του Λαού μας,προχωρεί.'Αλ
λοτε με βήματα γοργά,άλλοτε με βήματα πιό σιγά.Αλλά .ένα είναι βέβαιο: 
Δεν υπάρχει πισωγύρισμα.Μπήκαμε στο δρόμο που οδηγεί σε μιά νέα Ελ
λάδα, ανεξάρτητη ,δημοκρατική,σοσιαλιστική.

Θα μου επιτρέψετε μόνον να κάνω δύο" συγκεκριμένες ανακοινώ
σεις, που νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όχι μόνον για τα διαμερίσματα 
που εκπροσωπούνται εδώ,αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα.

Διατίθενται νέες πιστώσεις 3,5 δις. δρχ. που χορηγούνται απο 
το αποθεματικό του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με στόχο την 
επιτάχυνση και επέκταση προγραμμάτων κατασκευής έργων σε όλη τη 
χώρα. Καί αυτό οφείλεται στο ότι γ-ια πρώτη φορά η απορροφητικότητα 
είναι εκπληκτική.

Έ ν α  απο τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι 
η ανεργία,που είναι κατά κύριο λόγο ανεργία της νέας ηλικίας με 
τεράστιες κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις.

Το πρόβλημα της ανεργίας μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα 
λύνεται μέσα απο την αύξηση των επενδύσεων και την ..ανάκαμψη της οικο
νομίας,για την οποία πασχίζουμε.Όμως,άμεσα αυτά τα μέτρα δεν μπο
ρούν να αποδώσουν αποφασιστικά.Γι'αυτό έχουμε εγκαινιάσει,όπως ξέ
ρετε , προγράμματα άμεσα για την καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει 
κατά κύριο λόγο τη νεολαία.Πέραν του ποσού,των 10.δισεκατομμυρίων, 
το οποίο είχε διατεθεί,απο το αποθεματικό και πάλι του ΥΠΕΘΟ,θα 
χορηγηθούν νέες πιστώσεις ύφους 2 δις.δρχ.-για την καταπολέμηση 
της ανεργίας.

Αυτά τα 2'δις. θα χορηγηθούν στους Δήμους και στις Κοινό
τητες για να βγάλουν αυτοί πέρα τον αγώνα ενάντια στην ανεργία.

Αυτό το μήνυμα,ότι.ο αγώνας τώρα δικαιώνεται,στέλνουμε στα . 
νειάτα της χώρας μας.Δεν νοείται σοσιαλιστική πολιτική και Κυβέρνηεη 
και ανεργία. Αλλά για μάς αυτό είναι θέμα συνέπειας στον προγρσμπατ.-



σμό και τη .δράση εκείνη που ολοκληρώνει το Κίνημα του ΠΑΣΟΚ.
Εχουμε ευθυνη απένατι στους άνεργους.Και θάθελα επίσ-ς 

τονίσω και κάτι άλλο: Είναι κρίσιμο η εργατική τάξη θα θεωρήσει την 
ανεργία δικό της πρόβλημα.Άνεργοι και εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν 
τα χέοια στον κοινό αν.';· "..Το λέω γν.τί έχει μεγάλη ο;,μσσ 
μονάχα η Κυβέρνηση να καταπολεμά την ανεργία.Πρέπει και οι εκπρόσω
ποι των εργαζομένου να συνεργασθούν και με τους άνεργους και με την 
Κυβέρνηση,για την οριστική λύση και καταπολέμηση της ανεργίας".

Οι υπουργοί οι οποίοι μετείχαν στα Νομαρχιακά Συμβούλια και 
τον συνόδευσαν,είναι ο υπουργός Προεδρίας κ. Απ. Λάζαρης,ο υπουργός 
Εθνικής Οικονομίας κ. Γ. Αρσένης,ο υπουργός Δημοσίων Έργων κ.Άκης 
Τσοχατζόπουλος,ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Γ. Γεννηματάς, ο 
υπουργός Χωροταξίας κ. Αντ. Τρίτσης, ο υπουργός Εσωτερικών κ.Αγ.Κου- 
τσόγιωργας,η υπουργός Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη ,ο υπουργός 
Εργασίας κ. Ε. Γιαννόπουλος,ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ . Γ.Κατσ 
φάρας,ο υπουργός Αναπληρωτής Εθνικής Αμύνης κ. Αντ. Δροσογιάννης, 
ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Ποττάκης,ο υπουργός αναπληρωτής Γεωργία 
κ. Γ. Μωραΐτης,οι υφυπουργοί Εσωτερικών κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, 
Προεδρίας Δ.Μαρούδας,ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών 
κ. Θ. Τσόύρας και οι σύμβουλοί τους.



Αμέσως μετά την παρουσίαση την οποία μάλιστα ο ΓΙρωθυτουρ
χαρακτήρισε έξοχη - των προβλημάτων των νομών της Πελοπονννήσου,
>■ · , ,αι, -·ι£» ί>̂ γ««ν/ΐΐμίιας απ,ο ».σος νομάρχες και τους οημαρχους 
ο κύριος Πσ,πανδρέου είτιε;

"Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εμίλησαν,για την έξοχη πα
ρουσίαση των προβλημάτων και,παρά την επιμονή του συναδέλφου μου 
κ. Κουτσόγιωργα να συντομεύσουν,κατόρθωσαν σύντομα να παρουσιάσουν 
τα προβλήματα των νομών τους.Θα κάνω μερικές γενικές ανακοινώσεις 
και θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοί μου,επίσης με δικές τους. Στο θέμα 
το μεγάλο της υγείας,που δίνουμε τεράστια προτεραιότητα,έχω τα εξής 
να πώ:

Γο Εθνικό Σύστημα Υγείας υλοποιείται, παρά τις αντιδράσεις 
της ολιγαρχίας.Χαίρω επίσης που μπορώ να πώ ότι,μέχρι το τέλος αυτού 
του χρόνου,θα έχουμε αυξήσει τον αριθμό των ιατρών στην επαρχία δυόμι 
φορές.Προχωρούμε στην κατασκευή των Κέντρων Υγείας.Επίσης,υπενθυμίζω 
το φάρμακο για τους αγρότες.Αλλά ίσως ένα μέτρο που θα σας ικανοποιήσ 
ένα μέτρο που θα παρθεί μέχρι τέλος του Απρίλη,είναι ότι θα στελεχώ
σουμε όλα τα αγροτικά ιατρεία με ιατρούς στρατιώτες.Μιλάμε φυσικά για 
εκείνα που είναι κενά.

2) Το θέμα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας θα το εξετάσω μόλις 
επιστρέφω στην Αθήνα με τον υπουργό κ. Κακλαμάνη.

3) Είχαμε δεσμευθεί σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση των 
δημοτικών υπαλλήλων.Αυτό πραγματοποιείται. 1,8 δις. λέει ο υπουργός 
των Οικονομικών.Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα.Επίσης απο το 
υπουργείο Οικονομικών: α)Αυτοκίνητα του ΟΔΔΥ θα δοθούν σε ; δήμους ,
σε κοινότητες και συνεταιρισμούς στο 1/10 της αξίας τους. β)Τα αζήτη 

τα,στα τελωνεία,ραδιόφωνα,μαγνητόφωνα και τηλεοράσεις θα δοθούν στις 
σχολικές εφορείες εντελώς δωρεάν. γ)Τα ακίνητα του Δημοσίου θα διατε
θούν για τη στέγαση υπηρεσιών,για τη δημιουργία αγροτοβιομηχανικών 
συνεταιρισμών,για την ανέγερση σχολείων,εντελώς δωρεάν.

4) Σε ό,τι αφορά το μέγα αίτημα της περιοχής,τον εθνικό 
δρόμο Κορίνθου-Τρίπολης_Καλαμάτας σας ανακοινώνω ότι έχει ήδη αρχίσει 
η τμηματική κατασκευή του,σε. μορφή αυτοκινητοδρόμου,με συνολικό 
κόστος 15 δισεκατομμύρια.Μιλάμε για τέσσερις λωρίδες-δύο και δύο-και 
με νησίδα στη μέση.Το έργο προχωρεί.



απο τονΘα ήθελα να τονίσω και, εγώ κάτι που τονίστηκε 
κ. Κουήνη. Ότι,για να πραγματοποιηθεί και να. στεριώσει η α~ο·; 
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση,'χρειαζόμαστε τρία, πράγματα που πρέ ·. 
γίνουν και είναι τα,σχετικά, δυσκολότερα:

2) ·· Απαραίτητη στελέχωση.Και αυτό είναι πραγματικά πά.ο-α πολύ 
σωστό.Το να σας δίνουμε αρμοδιότητες αλλά να μην έχετε τους ανθρώπους 
με τους οποίους να εκτελέσετε το έργο, ε ίναι "δώρον-άδωρον

3) Διοικητική δομή.Ο Νομάρχης πρέπει,με άλλα λόγια,να 
εποπτεύει όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες,όλες να αναψέρονται σ'σ,υτόν. 
Γιατί σήμερα,όπως ζέρετε,το σύστημα είναι μικτό και δημιουργεί πολ
λά προβλήματα στην πράζη.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Γυθείου για την πρόσκλησή 
του - μου θύμισε μιά επίσκεψη που πρόσφατα είχα κάνει,υπάρχει ένας 
δεσμός με το Γύθειο - και να σας φέρω τους χαιρετισμούς του Κώστα 
Λαλιώτη. 'Έδωσε μιά πολύ σκληρή μάχη.Την έχει κερδίσει.Και σε λίγο 

θα είναι και πάλι κοντά μας για να συνεχίσει το έργο του στα πλαίσια 
του Κινήματος.Θα του μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας.

Σας ευχαριστώ.



Τρ ίπολ η, ώρα 16.0
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τιμήν του ο Δήμο.ρ

για την πραγμάτωση.-των οραμάτων του'λαού μας, όχι για δεκαετίες, αλλά 
μπορεί να πει κανείς από τον καιρό της απελευθέρωσης και ύστερα. Εί
ναι για μας μεγάλη χασά γιατί σήμερα πραγματικά νιώσαμε το δεσμό μας 
άμεσα με το λαό. 'Ηταν μια δημοκρατική μυσταγωγία.

Πράγματι άν σκεφθεί κανείς, παλαιότερα, τις σχέσεις Κυβέρνησης και 
αιρετών αρχόντων ή και Νομαρχών, θα μπορούσε να περιμένει ένα διάλο
γο τέτοιου επιπέδου;

Λεν υπήρξε ούτε ένας "δεκάρικος" όπως λέγαμε στο παρελθόν, σήμερα 
κανείς δεν μίλησε απλώς για να μιλήσει, και να ακουστεί, όλοι μας 
απαντήσαμε σε πραγματικά προβλήματα: Δήμαρχοι, Νομάρχες, Υπουργοί.

Αισθά,νθηκε κανείς ότι’ μας ένωνε κοινή υπόθεση, η υπόθεση που είναι 
το έθνος και ο λαός. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Δήμαρχο για. την 
τοποθέτηση που έκανε, σε ό,τι αφορά την πορεία της Αλλαγής, το Κίνημά 
μας ο Να τον συγχαρώ για την τοποθέτηση και για τη συνέπεια με την οποί 
παρουσίασε τον αγώνα μας. 'Ενα αγώνα κοινό, ολόκληρου του λαού μας

Μπορεί στην αίθουσα αυτή να βρίσκονται επίσης μέλη άλλων κομμάτων. 
Σεβόμεθα απόλυτα τις πεποιθήσεις όλων. Αλλά θα ήθελα να πω δυό λόγια 
για το δικό μας αγώνα, τον αγώνα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Νομίζω ειλικρινά ότι όσοι συζητούν τί πρόκειται να συμβεί στις Ευρώ 
εκλογές και πως θα πάνε ακόμη, αργότερα,οι εθνικές εκλογές - που το 
συναρτόύν σε ένα βαθμό με το τι θα γίνει στις Ευρωεκλογές- κάνουν λάθο

Κάνουν λάθος γιατί αυτό που εκπροσωπεί η Κυβέρνηση, δεν είναι απλώς 
αριθμός πολιτών. Είναι ένα τεράστιο κίνημα που βγαίνει μέσα από τις 
τραγικές εμπειρίες αυτού του τόπου. Βγαίνει από τους πολύχρονους αγώ- 
νες του για γνήσια δημοκρατία, για πρόοδο, για εκσυγχρονισμό και' πάνω 
απ'όλα ίσως, γιατί είναι το πρώτο, για ανεξαρτησία, εθνική αξιοπρέπεια 
και υπερηφάνεια. Θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε το δεύτερο ανένδοτο αγώνα, 
στον οποίο είχα συμμετάσχει και εγώ ενεργά, και με ρώταγαν στην Αθήνα 
όταν γύριζα από την επαρχία,: Από τα συνθήματα και από την παρουσίαση 
που κάνεις, σε ποιό απ'όλα έχεις τη μεγαλύτερη συμπαράσταση;

Δεν ήτα.ν όταν μίλησα για αγροτικές τιμές, δεν ήταν όταν μίλησα



για εκι'δοτ; εις0 ;·.α τη στιγ 
νες", σε κάθε γωνιά της ελ 
αυτό τιμά ι δ ι α ί τ ε ρ α  το λαό μας

■ που είπα: "Η Ελλάδα ανήκει στους 
>νικής γής υπήρχε .θερμή ρυμπαράστα:

Ι^χχγματικά,οε μιά εποχή που η καταναλωτική κοινωνίατόλρ και καινούργια προϊόντα τ 
νέας τεχνολογίας,κατακλύζουν τον κόσμο-, όπου πραγματικά το δολλάριο καθορίζει την 'ιεράρχηση τα 
αξιών , είναι πραγματικά αξιοσημείωτο και σεβαστό ότι ο δικός μας λαός θέτει

σαν πρώτο, απόλυτο, πρωταρχικό στόχο, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέ
πεια του έθνους. Εκφράζουμε και είναι μια μεγάλη προσφορά της ιστορίας 
σε μας - και πρέπει να πούμε ότι είμαστε τυχεροί,, Και το λέω αυτό στην 
Τρίπολη γιατί από δω ξεπήδησε ένας πραγματικά μεγάλος εθνικός ηγέτης 
ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. 'Ομως ήταν νωρίτερα από την εποχή του.

_  *Ηρθε νωρίτερα. Εμείς είμαστε εκείνοι που μ α ς ‘έπεσε ο κλήρος να παίξου 
^  με αυτό τον ιστορικό ρόλο, για τον οποίο είμαστε ευγνώμονες και στην 

ιστορία κα.ι στο λαό μας, να θέσουμε τα θεμέλια μιας νέας πορείας,μιάς 
πορείας που να είναι αντάξια της ιστορίας αυτού του λαού μέσα από τους 
αιώνες. X

Το λέω αυτό γιατί νομίζω πως οι αντίπαλοί μας έχουν κάνει λάθος 
σι;η διεύθυνση. Το κίνημα αυτό δεν είναι μια παρένθεση. Δεν είναι κάτι 
που ήρθε και φεύγει και τίποτε δεν αλλάζει. Βεβαίως,το κίνημα είναι 
έτοιμο να·. ούγει την ώρα που η πλειοφηφία τουλαού θα κρίνει ότι απέ- 

τυχεΡ ότι δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του, γιατί είμαστε βαθείά δημο
κρατικοί. Γιατί πραγματικά εκφράζουμε σήμερα στην Ελλάδα την γνήσια 
δημοκρατία που στηρίζεται στα αναφαίρετα δικαιώματα του λαού μας, στη 
λαϊκή κυριαρχία. Να φύγουμε, είμαστε έτοιμοι, αλλά γνωρίζουμε, επειδή 
εμείς δεν έχουμε κανένα άλλο συμφέρον, μα κανένα άλλο συμφέρον εκτός 
από τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του λαοί» μας, ότι είναι κοινή 
υπόθεση, κοινός αγώνας, ότι τα τέσσερα χρόνια δεν επαρκούν ασφαλώς 
για να μπούν τα θεμέλια της μεγάλης Αλλαγής.

Και το λέμε με βεβαιότητα, διότι είμαστε κομμάτι του λαού και εμείς 
δεν ξεκινήσαμε επαγγελματίες πολιτικοί.Πήραμε το πόνο του, το πάθός 
του, το όραμά του χαι τον εκωράσαμε. Και ελπίζω να έχουμε την τύχη 
τη δύναμη, τπν τόλμη και την αρετή να συνεχίσουμε να εκφράζουμε αυτό 
το λαό.

Καλούμε την Αξιωματική Αντιπολίτευση να μας πολεμήσει πάνω στο πρό 
γραμμά μας. Να κρίνει, άν θέλετε,όλα τα έργα μας στα διόμισυ χρόνια που 
πέρασαν. Και να πει εκείνη τι στη θέση τους θα είχε κάνει σε όλους του 
τομείς του δημόσιου βίου - τον εθνικό, τον οικονομικό, τον κοινών'-'.-',



ττλ,- * (μ ■·.τον πολιτιστικό, Ελάτε, πέστε πας πως έχουμε κάνει λάθη 
εσείς τι θα .κάνατε.. Και πέστε μας εάν επάνελθετε - που δεν θα 
στην εξουσία τι απ.'όλα αυτά θα αλλάζατε; "Οταν λέω ότι δεν θα ανελθου-·.
στην ννοώ ότι δεν θα υπάρξει εναλλαγή σε κάπ·ο ια
Δεν εννοώ ότι δεν θα υπάρξει διαδοχή. Αλλά όχι από τη Δεξιά,με τη 
μορφή που έχει σήμερα. Η Δεξιά αποτελεί σήμερα άρνηση. Πορεύεται με 
τη χαλαρή, ανύπαρκτη ηγεσία της. Πορεύεται με βάση τα κελεύσματα της 
ακροδεξιάς. Εκείνων που υποσκάπτουν .το δημοκρατικό βίο της χώρας μας. 
Δεν ανησυχούμε , γιατί δεν αληθεύει πια,πως έχει ερείσματα η Δεξιά.’ 
Ερείσματα έχει ο λαός. 'Ενα από τα έργα που επιτέλεσε ο λαός, μέσα απ' 
την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι η εγγύηση της λαϊκής κυριαρχίας, η εγγύπ 
ση της αδελφοσύνης ανάμεσα στις 'Ενοπλες Δυνάμεις, και το λαό. Μόνον 
ο λαός θα. αποφασίσει ποιά θα είναι η τύχη της Νέας Δημοκρατίας. Απλώς 
πιστεύω ότι το έχει α π ο φ α σ ί σ ε ι Θ α  ήθελα, να τονίσω επίσης ότι οι μέθα 
δοι που χρησιμοποιεί η Νέα Δημοκρατία να πολεμήσει την Κυβέρνησή μας, 
είναι απαράδεκτες.

Καταρρακώνουν το κύρος των ίδιων, αλλά αυτές υποσκάπτουν,άν θέλετε, 
το γενικότερο κλίμα.

Ξέρετε" πως στο βωμό του διαλόγου και του ήπιου κλίματος ,προσπαθούμε, 
να μην απαντούμε, στα ύπουλα λόγια και τα υποννοούμενα, που γεμίζουν 
κάθε μέρα τον Τύπο της Δεξιάς. Αλλά θα πρέπει να εννοήσουν ότι υπάρ- 
χουν όρια. 'Οτι έχουν ιστορία. Την ιστορία την γνωρίζει ο λαός. Και 
άν επιμείνουν σ ’αυτό τον συκοφαντικό αγώνα, θα υπάρξει σκληρότατη 
απάντηση.

Να μη παρεξηγήσουν την ηπιότητά μας ως^αδυναμία. Εμείς διαθέτουμε
τη "δύναμη του περήφανου λαού μας. Και-θα ήθελα να τονίσω και πάλι τού-• ■*
το. Δεν είμαστε όλοι άγγελοι. Λάθη μπορεί να γίνουν. Αλλά ένα μπορώ 
να υποσχεθώ απόλυτα, χωρίς κανένα συμβιβασμό, καμμία υπαναχώρηση στο 
λαό μας. 'Οτι, οποτεδήποτε υπάρξει ηθικό πρόβληιμα, οι κυρώσεις θα 
είναι άμεσες και δημόσιες. Και είναι αυτό κάτι πρωτόγνωρο στην πολιτικ 
ιστορία του τόπου μας. Γιατί εισαγγελεύς είναι ο λαός και το λαό εμείς 
εκφράζουμε.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω τόσο πολύ¿Αλλά με ουγκίνησε η σημερινέ μέ 
ρα, με συγκίνησε η υποδοχή, με συγκίνησε ο χαρακτήρας αυτής της επικοί· 
νιας που είχαμε με τους αιρετούς εκπροσώπους τσα> λαού μας, με ουγκίνηο 
η φιλοξενία του Δημάρχου και τα καλά του λόγια.*®


