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Ο λόγος του Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΛΣΟΚ 
Ανδρέα Γ Παπανορέου , στη 10η Σύνοδο της Κεντρικής 
Επίτροπέ του Κινήματος στις 30.7,83

Χαιρετίζω την παρουσία σας σήμερα στη 10η Σύνοδο της Κεντρικής 
Επιτροπής. Εκοράζω τη χασά μου που βρισκόμαστε μαζί σε μια κρίσιμη περί
οδο νομίζω μια περιοοο καμπής , τοσο σ ο,τι αωορα την πορεία της χω
ράς , όσο και σ'ό,τι αοορά την πορεία του μαζικού κινήματος και την πο
ρεία του Κινήματός μας.

Κλείνουμε 21 μήνες διακυβέρνησης της χο'ρας. 'Εχουμε διανύσει 
μια πορεία κάτω από αντίξοες συνθήκες με σημαντικές κατακτήσεις και επι
τυχία , καθώς και με πολλά ανοιχτά μέτωπα στην πολιτική μας. Είναι γνω
στό το τί παραλάβαμε, όπως και ποιά πολιτική , ποιοι Φορείς και ποιά συμ
φέροντα έχουν την ευθύνη γι αυτό.

Η αναδρομή -στο παρελθόν είναι αναγκαία , όχι για άλλοθι ή για 
^Ρ^τιπερασπισμό , αλλά κύρια για να υπάρχει σύγκριση μα και ζωντανή και 
άσβεστη μνήμη για τα έργα και τις ημέρες άλλων εποχών. Σ'αυτή την ανα
δρομή - αναδρομική κριτική μας ενδιαφέρουν κύρια οι μεγάλες επιλογές που1 έγιναν , τα συμφέροντα που αυτές υπηρετούσαν και λιγότερο ασφαλώς τα πρό- 

. σωπα επί σκηνής. Η αναφορά στο μέλλον είναι αναγκαία για να διασφαλίζουν 
την ιστορική προοπτική , και να ξεκόβουμε το σήμερα από το αύριο. Επιπ.' ν 
είναι ανσ.γκαία για να έχουμε την αίσθηση μιας συνεχούς κίνησης και μιας 
μετάβασης για την κατάκτηση των στρατηγικών μας στόχων. Η αναφορά στο τι 
έκαναν κάποιοι άλλοι ή στο τί θα κάνουμε εμείς είναι ίσως απλά η αναγκαία, 
συνθήκη για την αξιολόγηση των πολιτικών μας επιλογών. Ικανή και απαραί
τητη όμως συνθήκη για την άσκηση της πολιτικής μας είναι η αξιοπιστία 
της πράξης που αντιστοιχεί στο τί κάνω τώρα. Αυτό που ενδιαφέρει άμεσα 
•το λαό μας, είναι η συγκεκριμένη κυβερνητική πράξη που οδηγεί στητ'λθαναγεν- 
νηση της χώρας , στο μετασχηματισμό της κοινωνίας μας. Για τούτο οφείλου
με να ι ι,μήσουμε τα. καινούρια πολιτικά , στρατιωτικά και οικονομικά δι
εθνή δεδομένα. Μα ερμηνεύσουμε με όση οξυδέρκεια διαθέτουμε , τις διαφαι- 
νόμενες οικονομικές και κοινωνικές τάσεις στη χώρα μας , καθώς και τη 
στάση } τακτική , συμπεριωορά των πολιτικών κομμάτων. Μα κλιμακώσουμε τη



προσπάθειά μας, να αποτιμήσουμε το θετικό μας έργο , παράλληλα όμως, 
να εντοπίσουμε και να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες μας, σαν Κίνημα , 
σαν Κυβέρνηση, σαν Κοινοβουλευτική Ομάδα , τις ελλείψεις και - ας 
ομολογήσουμε - και τα λάθη μας. Και αυτό μέσα από μια εποικοδομητι
κή αυτοκριτική , κάτι που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε στα πλαί
σια της Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής.

Τέλος, πρέπει να ανανεώσουμε και επανατονίσουμε τη συνέπεια ανά
μεσα στις υποσχέσεις μας , στα οράματά μας και στις πράξεις μας , δι
καιώνοντας , μα ταυτόχρονα και εμπνέοντας , τον αγώνα της νέας γενιάς, 
η πορεία της οποίας είναι κρίσιμη και αποφασιστική για τη χώρα μας.

Θα ήθελα να ξεκινήσω μερικές γενικές παρατηρήσεις για τον δι
εθνή χώρο. Είναι φυσικό ότι,εάν επρόκειτο 'αυτό να γίνει με κάποια 
πληρότητα, θάπρεπε να ήταν ξεχωριστή εισήγηση. Γιατί είναι πολυπλοκό- 
τατα τα θέματα και κατά συνέπεια θα πρέπει να δεχθείται κάτι λιγότερο 
σφαιρικό , πλήρες , από εκείνο που θα επιθυμούσα. Δεν υπάρχει καμιά 
αμφισβήτηση ότι διανύουμε , συνεχίζουμε να διανύουμε, μια παγκόσμια κρί 
ση , θάλεγα άγνωστων διαστάσεων και με αβέβαιο μέλλον. Θα ήθελα να ανα
φέρω παροδικά. , ότι αυτή η περίφημη ανάκαμψη , η οποία είχε προβλεφθεί 
από όλους στις Ηνωμένες Πολιτείες και η. οποία επρόκειτο να έχει θετι
κές επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό χώρο , έχει ουσιαστικά αρχίσει να ανα
στέλλεται. Πληροφορίες επιβεβαιώνουν πώς περνάμε μια βαθειά οικονομική 
κρίση , γιατί αυτή η κρίση είναι έκφραση των αντινομιών , τοον αντιφά
σεων του καπιταλιστικού συστήματος. Πολύ απλουστευμένα , θάλεγε κανείς, 
ότι μία όψη, του προβλήματος της κρίσης είναι η σύγκρουση ανάμεσα στις 
παραγωγικές δυνατότητες , με βάση τη σημερινή μας τεχνολογία , σε αντι
στοιχία με τις δυνατότητες κατανάλωσης σε παγκόσμια κλίμακα. Το παράξε
νο, αυτό είχε λεχθεί στο παρελθόν αλλά αξίζει να το επαναλάβουμε, δεν 
είναι ότι ο καπιταλισμός σήμερα περνάει αυτή τη μεγάλη κρίση . Αυτό 
που θέλει ερμηνεία μάλλον , είναι το πώς μεταπολεμικά και για δύο δε
καετίες είχε μια τέτοια ζωντάνια και μια τέτοια ανάπτυξη. Αυτό μάλλον 
απαιτεί εξήγηση ,.και όχι το σημερινό καθεστώς. Σήμερα , σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι βέβαιο ότι αυτή η ανοδική πορεία του μεταπολεμικού κα- 
πιταλισμού~περιείχε το σπέρμα της αναστροφής στις αποστάσεις ανάμεσα 
στις προχωρημένες βιομηχανικά χώρες και τις λεγόμε\>ες αναπτυσσόμενες 
χώρες'του Νότου, τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Αυτή η απόσταση στο κα- 
τά κεφαλήν εισόδημα αλλά και σε άλλους δείκτες ανάπτυξης μεγάλωνα. Με 
την ανοδική πορεία του καπιταλισμού , το χάσμα γινόταν κάθε μέρα και 
μεγαλύτερο. Η σύγκρουση, αυτή , σε παγκόσμια κλίμακα που ξεπηδάει βέ
βαια. από την'πολύμορφη εκμετάλλευση του Τρίτου Κόσμου από τις ποοχω-·



ρημένες -χώρες και τη μεταωορά πλεονάοματος προς τα μητροπολιτικά 
κέντρα της . Δύσης , πέρασε μέσα στα πλαίσια της κρίσης που ξεπηδά 
από την απουσία κερδοφόρων και μαζικών ευκαιριών επενδύσεων. Η λέ
ξη κερδοφόρων έχει,τη σημασία . Γιατί υπάρχει τόση ανάγκη σε παγκό- 

, <Γ ΓΤ£Ξ ν ό υδ€ΊόV,σμια κλίμακα/, ώστε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλα πρέπει να είναι 
κερδοψόρες με κριτήρια ιδιωτικο-οικονομικά . Αυτή , λοιπόν, η σύγκρου
ση , αν θέλετε , η αντινομία , πέρασε και εσωτερικά στις χώρες τις 
προχωρημένες. Φαινόμενα σαν τον πληθωρισμό είναι Φαινόμενα που ξε- 
πηδούν , ιδιαίτερα από την διαπάλη των κοινωνικών τάξεων για να συγ
κρατήσουν τουλάχιστον το τμήμα της " πίττας " που δεν μεγαλώνει πιά 
ή να το αυξήσουν σε βάρος κάποιου άλλου. Και βέβαια προστίθεται η ανερ
γία. που είναι η μεγαλύτερη πληγή , Γ.πιό επικίνδυνη όψη των εξελί
ξεων.

Θα πρόσθετα - αν και δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε πλήρη συζή
τηση'- ότι , κάτι που το ξέρετε σαφώς και το έχουμε ίσως και γράψει 
και πει , ότι υπάρχει μια νέα τεχνολογική επανάσταση. Είναι ένα στοί1- 
χείο της περιόδου. Είναι η επανάσταση στην πληροφορική , στη μικροη- 
λεκτρονικη , στη βιοτεχνολογία . Είναι μια επανάσταση που πρόκειται 
να αλλάξει τις διαστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Είναι μια τεχνολογική 
επανάσταση που δεν απαιτεί μεγάλη επένδυση . Είναι μια. επανάσταση η 
οποία ουσιαστικά αναπληρώνει σε πολλές λειτουργίες τον άνθρωπο και δη
μιουργεί πλέον μία εφεδρική, στρατιά , η οποία δεν έχει πραγματικά 
προοπτικές απασχόλησης , παρά μονάχα με μια κοινωνική αναδιάρθρωση, 
μια κοινωνική αλλαγή σε βάθος . Για να πάψει η διάκριση ανάμεσα σ' 
αυτούς που ασχολούνται και σ'αυτούς που είναι άνεργοι , θα πρέπει να 
προχωρήσει η. κοινωνία σε πολύ πιό ψηλές μορφές οργάνωσης , δομής,αυτό 
που λέμε " πορεία προς τον Σοσιαλισμό ". Να μοιραστούμε^/, γιατί είναι 
βέβαια ευχής έργο , να μην είναι απαραίτητος όλος αυτός ο εργατικός 
χρόνος για να βγάζουμε τον επιούσιο. Είναι πολύ καλύτερο να μοιράζου
με τις ώρες εργασίας και να αυξάνουμε τις ώρες αναψυχής και δημιουργι
κότητας. Αλλά ο καπιταλισμός δεν είναι έτσι δομημένος ώστε να επιτρέπει 
τέτοιες λύσεις , οι οποίες είναι αντιφατικές προς την ίδια τους τη φύ
ση .

Θάθελα εδώ να προσθέσω και κάτι άλλο. Υπάρχουν σχετικά με το πρό 
βλήμα της παγκόσμιας κρίσης και της ανάκαμψης , πολύ ενδιαφέρουσες θε
τικές προτάσεις , όπως είναι η πρόταση της ομάδας του Βΐλλυ Μπράντ. Και 
εδώ , ο κ.'Αγγελος Αγγελόπουλος έχει και αυτός από καιρό γράψει στο . 
ίδιο πνεύμα . Βρίσκει κανείς το ίδιο πΐ’εύμα και σε άλλες περιπτώσεις: , 
σε άλλες χώ>ρες , όπως ήταν, στη συνάντηση που είχαμε οι Πρωθυπουργοί το̂ ν 
Σοσιαλιστικών Κυβερνήσεων της Ευρώπης στο Παρίσι, όπου η " συνταγή ", 
η. " ρετσέτα " για το τί πρέπει να γίνει για να ξαναμπούμε σε μια παγκό
σμια ανάκαμψη υπάρχει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.



Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η. " ρετσέτα " έρχεται σε αντίφαση 
με τα συμφέροντα της ιθύνουσας τάξης , στα πλαίσια του σύγχρο
νου καπιταλισμού. Δηλαδή για να μπορέσεις να προχωρήσεις σε 
επικερδή μαζική επένδυση , θα πρέπει να υπάρχει ενεργός ζήτηση. 
Για να υπάρχει ενεργός ζήτηση , θα πρέπει να αυξηθούν τα εισο
δήματα των χωρών του Τρίτου Κόσμου .. Αλλά αυτό είναι μια πράξη^
αν θέλετε , γενναιοδωρίας που δεν είναι στο κλίμα , στις δυνα
τότητες του σύγχρονου καπιταλισμού. Και βέβαια , μέσα σ'αυτή 
την κρίση το βασικότερο θύμα είναι η σοσιαλδημοκρατία, είναι 
το κράτος της ευημερίας. Γιατί το όλο κλίμα , ότι κάθε χρόνο 
και καλύτερα ; Κοινωνική ασφάλιση , συντάξεις , δωρεάν υγεία, 
παιδεία , όλα αυτά που ήταν κατακτήσεις μεταπολεμικές στις'χώ
ρες που κυβερνήθηκαν από προοδευτικές γενικά κυβερνήσεις , 
αυτά με τον αγώνα για τη διατήρηση του τμήματος της πίττας 11 
που είχες ή για την αύξησή της σε μεγάλη κλίμακα , έχουν αρχί
σει να υποχωρούν. Για τούτο μπαίνει σε κρίση η σοσιαλδημοκρα
τία και το κράτος της ευημερίας (WELFARE STATE).
Τη θε'ση του παίρνουν στο Βορρά χαρακτηριστικά , συντηρητικά
καθεστώτα που περικόβομν τις κοινωνικές " σπατάλες " . Τίαράλ- 

r 6A'r’°HC. οΔ*ίΑί f}%4_ληλα στο Νότο σε αλλαγές , σε Κυβερνήσεις σοσια
λιστικές από τις οποίες ο κόσμος ελπίζει και γι αυτό τους έστει
λε πάνω στην κρίση να γίνουν κυβερνήσεις. Και ελπίζει ότι μπο
ρεί να χαράξουν μια πορεία έξω από το σύστημα , που είναι τό
σο βαθειά " αρρωστημένο " .'

Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι το ΠΑΣΟΚ πάντοτε έλεγε ότι 
η σοσιαλδημοκρατία έχει μπει σε κρίση. Το ΠΑΣΟΚ πάντοτε έλεγε 
ότι όπως ο Βορράς θα πάει συντηρητικά , άλλο τόσο ο Νότος θα 
πάει προοδευτικά. Είναι η σχέση Βορρά — Νότου. Ο Νότος δεν αν
τέχει σε περικοπές, γιατί δεν είχε ποτέ αυτά , που είχαν οι 
εργαζόμενοι στο Βορρά . Γι αυτό εδώ αναζητιώνται ριζοσπαστικές 
λύσεις , ^ έξοδοΔαπό το σύστημα. Αλλά αυτή είναι η
οικονομική όψη της υπόθεσης.

Θα πρέπει να αναωέρω.- κλείνοντας το θέμα - δύο άλλα 
σχετικά φαινόμενα:- το πρώτο-ότι οι επιπτώσεις αυτές , της 
κρίσης του καπιταλισμού , έχουν περάσει και στον ανατολικό 
συνασπισμό, διότι οι εμπορικές και άλλες οικονομικές σχέσεις 
μεταξύ Ανατολής και Δύσης είχαν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό.



Για παράδειγμα , τι Πολωνία ήταν περίπου 50%„συνδεμένη με 
τη Δύση και 50% με την Ανατολή. . 'Αρα αυτή η. κρίση έχει περά
σει μέσα στις δομές του ανατολικού συνασπισμού αναμφισβήτητα. 
Και η νέα γραμμή που εκφράζει ο Αντρόπωω είναι μια γραμμή που 
λαμβάνει υπόψη ·τη.ς τις νέες αναγκαιότητες για οικονομική ανάπ
τυξη . 'Εχει δοθεί κύρια ένταση στην ανάπτυξη της γνώσης,, 
όχι μόνο στη νέα τεχνολογία αλλά και στην κοινωνικό δομή με βα
σικά ερωτήματα για την ’παραγωγικότητα , που και εκεί αρχίζει 
να παίρνει διαστάσεις τεράστιου προβλήματος.

Αλλά δυστυχώς δεν είναι μόνο η οικονομική κρίση που 
μαστίζει. Σαν στοιχεκόδη ερμηνεία· - κατά την άποψή μου, κατά 
την άποψη , πιστεύω , όλων μας - ο ψυχρός πόλεμος στον οποίο 
έχουμε επανέλθει και στον οποίο προχωρούμε με βήματα γοργά, 
αποτελεί και αυτός αντανάκλαση της οικονομικής κρίσης. 0 καπι
ταλισμός πάντοτε όταν βρίσκεται σε μια βαθειά κρίση προετοιμά
ζει το έδαφος για μια πολεμική, σύγκρουση. Και θα πρέπει πραγμα
τικά να δούμε ότι η δομή, πλέον του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόν 
τος , έχει σημαντικά αλλάξει. 'Οταν μιλάμε - και θάμαι πίσω στα 
νούμερά μου γιατί αυτά τρέχουν πολύ πιό γρήγορα - μιλάμε για 
700 δισεκατομμύρια δολλάρια εξοπλισμών σε οπλικά συστήματα 
που παράγονται και πωλούνται κάθε χρόνο. Και αυτό έχει μια με
γάλη ανοδική πορεία, . Τι'αυτό είπα ότι δεν είναι μόνο 700 δις 
δολλάρια. Αυτό ήταν ίσως ένα μήνα πριν. Αυτύ ανεβαίνει με πολύ 
γρήγορο ρυθμό.'Οταν παράγουμε όπλα σ'αυτή την κλίμακα , είναι 
φυσικό οι συνθήκες διαβίωσης ενός μεγάλου κομματιού της υφη- 
λίου να είναι πραγματικά κάτω από το στοιχειώδες επίπεδο.

Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης . 'Ενα από τα χαρακτηριστικά 
της παραγωγής αυτών των οπλικών συστημάτων είναι ότι μέσα στην 
όλη διαδικασία της ανατροφοδότησης , της βελτίωσης και της πέ
ρα ιτέρω ανάπτυξης ενός οπλικού συστήματος είναι απαραίτητη η 
χρήση του. Υπάρχει επομένως και μια πίεση μέσα από το ίδι.ο το 
σύστημα , να χρησιμοποιηθούν τα όπλα αυτά , να δοκιμαστούν στο 
πεδίο της μάχης. Είναι βέβαιο ότι αυτές οι δοκιμές γίνονται στη 
Μέση Ανατολή, οπωσδήποτε σε κάποιο μέτρο’στον πόλεμο Ιράν' - Ιράκ
κυρίως όμως στο χώρο της Μέσης Ανατολής.

Μέσα σ'αυτή την κρίση, των διεθνών σχέσεων στο πολιτικό 
επίπεδο, πλησιάζει και η ώρα της εγκατάστασης στην Ευρώπη των 
πυραύλων ΠΕΡΣΙΝΓΚ II και ΚΡΟΥΖ . Είναι μια ώρα πάρα πολύ κρίσιμη 
Αυτό γίνεται βέβαια - αυτή είναι η θέση - σε απάντηση στην πα
ρουσία των εκσυγχρονισμένων πυραύλων ΣΣ - 20 στην Ανατολική



Ευρώπη , στη Σοβιετική ’Ενωση για την ακρίβεια. Τα ΚΡΟΥΖ και 
τα ΠΕΡΣΪΝΓΚ II είναι δύο διαφορετικά όπλα. Το ΚΡΟΥΖ είναι ένα 
όπλο που ταξιδεύει πάρα πολύ "χαμηλά , έχει μεγάλη ακρίβεια , 
δεν μπορεί να πιαστεί από ραντάρ και βρίσκει το στόχο του όσο 
μακριά και νάναι , μέσα στα πλαίσια της εμβέλειάς του. Ο 
ΠΕΡΣΪΝΓΚ II είναι ένας πύραυλος με στερεά καύσιμα μεγάλης ακρί
βειας , αν και υπάρχουν προβλήματα στη παραγωγή του και στην 
τελειοποίηση του^. Το στόχο τον κτυπά με ένα λάθος 30 με 50 μέ
τρα. Από, τη στιγμή που θα πατήσει κανέίς το κουμπί ως την ο'ρα ,

Π Α 'ή ΐ ί . Ι  ,  ,  9 ρ. ρ ε · ί; ·ο υ ν  ρ  ¿ .ν ο  €η  Γ ο .που θα το στοχο στη. Σοβιετική 'Ενωση ,
Εκείνο που θα ήθελα να τονίσω γιατί δεν χρειάζεται να γίνουμε 

Iειδικοί σ'αυτά είναι ότι η παρουσία ενός όπλου που σε τόσο μι
κρό χρονικό διάστημα μπορεί να .Λήξει την πρωτεύουσα , τη Μόσχα, 
ανατρέπει το συσχετισμό. Αυτό δεν είναι θέμα αριθμών : Είναι 
τόσα τα ΣΣ - 20 , πόσα ΠΕΡΣΪΝΓΚ θα είναι από εδώ. Τα ΣΣ - 20 
έχουν στόχο δυτικοευρωπαϊκό. Δεν έχουν την εμβέλεια να πλήξουν 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι όπλο στραμμένο ενάντια σε ευρωπαϊ
κές πρωτεύουσες. . /^ίναι , όπλα αμερικανικής ιδιοκτη
σίας. Σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται τα ΠΕΡΣΪΝΓΚ ή τα ΚΡΟΥΖ 
να έχουν δύο κλειδιά . Θα έχουν ένα κλειδί. Η Αμερική θα τα 
χρησιμοποιήσει όταν και όπως αυτή κρίνει. Υπάρχουν όμως ακόμα 
δύο καινούρια στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι η διάκρι
ση για τη Σοβιετική 'Ενωση μεταξύ στρατηγικού όπλου πάνω στο 
οποίο είχαμε τη διαπραγμάτευση και τη συμφωνία ΣΑΛΤ I καθώς και 
τη διαπραγμάτευση αλλά όχι την επικύρωση της συμφωνίας ΣΑΛΤ II. 
Αυτά τα όπλα ήταν στρατηγικά, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ 
των δύο κολοσσών αφορούσαν τα οπλικά εκείνα συστήματα τα οποία 
μπορούσαν από τη μιά χώρα να πλήξουν την άλλη. Αλλά τούτη ακρι
βώς η στρατηγική ισορροπία από τη στιγμή , που υπάρχουν στην 
Ευρώπη αμερικανικά όπλα με εμβέλεια τέτοια που να κτυπάνε τη 
Σοβιετική Ένωση , αλλάζει σημαντικά. Θα ήταν ακριβούς το ίδιο, 
εάν στη Κούβα η Σοβιετική Ένωση εγκαταστούσε ΣΣ - 20. Τότε θα 
ήσαν ακριβώς παράλληλες οι καταστάσεις.

Και υπάρχει ένα δει'τερο στοιχείο , στο οποίο έχει δείξει, 
ατελείωτη έλλειψη ευαισθησίας η Δυτική Ευρώπη , που είναι εξαι
ρετικά σοβαρό για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Σοβιετικής Ένωσης. 
Είναι το γεγονός ότι-οιΠΕΡΣΪΝΓΚ II θα εγκατασταθούν κατά κύριο 
λόγο στη Δυτική Γερμανία. 'Υστερα από τα 20 εκατομμύρια θύματα 
του τελευταίου πολέμου οι Ένοπλες Δυνάμεις της Σοβιετικής 'Ενω
σης δεν μπορεί παρά να αντιδράσουν στη συμβολική αλλά τόσο ση
μαντική πάντως παρουσία, πυρηνικών όπλων στη Γερμανία.



Γι αυτό νομίζω ότι δεν έχουν αρκετά εκτιμήσει στη Λύση και 
όχι μόνον στην Αμερική , πόσο σκληρή θα είναι η. σοβιετική 
απάντηση εάν πράγματι εγκατασταθούν τα ΠΕΡΣΙΝΓΚ και τα ΚΡΟΥΖ 
στη Δυτική Ευρώπη.

Η θέση η δική μας είναι ότι δεν ανακατευόμαστε στις 
τεχνικές . Δεν είμαστε ειδικοί , τεχνοκράτες του πυρηνικού πο
λέμου . Δεν πρόκειται να δόισουμε εξετάσεις , γνώσεις. Αλλά ξέ
ρουμε ότι με την εγκατάσταση, των ΠΕΡΣΙΝΓΚ και ΚΡΟΥΖ θα υπάρξει 
εγκατάσταση στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ σύγχρονων πυρηνικών 
όπλων. Και πηγαίνουμε με γοργό ρυθμό σε μια κλιμάκωση προς 
τα πάνω . 'Οχι πιά προς κάποια ισορροπία αλλά προς ένα ξέσπα
σμα ανταγωνισμών στα οπλικά συστήματα με τεράστιο κόστος για 
το επίπεδο ζωής και για την Ανατολική Ευρώπη και για τη Σοβιε
τική Ένωση.. Μπαίνουμε δηλαδή σε μια περίοδο που εγκυμονεί πιά 
ουσιαστικό κίνδυνο πυρηνικής σύρραξης. Και θα ήθελα να μην 
είμαι " Κασσάνδρα " αλλά όλοι μας πρέπει να ελπίσουμε να βγά
λουμε τη δεκαετία του '80 χωρίς μια τέτοια σύγκρουση.

Για ένα Κίνημα σαν το δικό μας , σε μια χώρα που 
είναι κρίσιμο σταυροδρόμι και δύσκολα μπορεί να ξεφύγει από 
μιά τέτοια σύγκρουση. , είναι χρέος η συμβολή μας στον περιορι
σμό - αν θέλετε - των πυρηνικών όπλων στην Ευρωπαϊκή 'Ηπειρο. 
Έχουμε ένα χρέος προς τον ελληνικό λαό - πάνω απ'όλα - να κά
νουμε κάθε τι , που θα αποφύγει τη δίκιά του εμπλοκή σε μια 
τέτοια σύγκρουση , αν και όπως γνωρίζετε η ραδιενέργεια και · 
άλλες όψεις της δράσης αυτών των όπλων είναι τέτοια ώστε δεν 
γίνεται μεγάλη, διάκριση μεταξύ συμμέτεχόντων και μη. Σε κάθε 
περίπτωση η. θέση μας είναι ενάντια σε οποιαδήποτε αύξηση πυρη
νικών όπλων σε Ανατολή και Δύση. Και δεχόμαστε αυτή την απλοϊ
κή τοποθέτηση. Είναι μια απλαοϊκή αλλά είναι και η μόνη σωστή , 
αλλοιώς δεν βγαίνει : Πάγωμα και διάλογος , για να βρεθεί μια 
ισορροπία προς τα κάτω. Αλλά το πάγωμα είναι το κλειδί γιατί 
σε όλες, τις άλλες περιπτώσεις θα μιλήσουμε για αυξήσεις. Και 
ξέρουμε που οδηγούν οι αυξήσεις.

Όπως γνωρίζετε εμείς είμαστε η μόνη δυτικοευρωπαϊκή 
χώρα η οποία ανοικτά και επίσημα υποστηρίζει τα Κινήματα Ειρή
νης. Πιστεύουμε πραγματικά ότι οι λαοί της Ευρώπης , μα ιδιαί
τερα οι νέοι της- Ευρώπης , πρέπει να παίξουν αποφασιστικό ρόλο 
σ'αυτή την κατεύθυνση και το μπορούν.



Για τις εστίες κινδύνου : Κενχρική._Αμερικη. 'Οταν γύρισα 
από την Ισπανία μου έγινε μια επίθεση στον εδώ Τύπο , γιατί είπα 
ότι πριν τελειώσει το καλοκαίρι θα έχουμε στρατιωτική παρουσία 
των ΗΠΑ στην Κεντρική. Αμερική, Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία 
ότι προετοιμάζεται μεγάλη σύγκρουση στο χώήο της Κεντρικής Αμε
ρικής. Οι συνέπειες , βέβαια , μιας τέτοιας επέμβασης για την 
οικονομική εξέλιξη , για το· οικονομικό επίπεδο διαβίωσης ,θα 
είναι για την Κεντρική Αμερική , τραγικές. Στα μέτρα που το μπο
ρούμε - υπάρχει και μια αρκετά καλή απόφαση στη Στουτγάρδη - 
έχουμε κινήσει το μηχανισμό στους Δέκα σαν Προεδρία για να παί
ζουμε έναν πιό ενεργό ρόλο στο πρόβλημα της Κεντρικής Αμερικής. 
'Εχουμε αποδεχθεί τις θέσεις της"Κονταδόρα" , των τεσσάρων αυτών 
χωρούν , για πολιτική και όχι στρατιωτική λύση . Αλλά περιέχει 
η σύγκρουση αυτή ένα στοιχείο , αν θέλετε απρόβλεπτης εξέλιξης.
Θα ήταν μια αναμέτρηση , δηλαδή μια επέκταση της επέμβασης των 
ΗΠΑ από την Κεντρική Αμερική, και στην Κούβα. Δηλαδή , το γεγονός 
ότι υπάρχει ο κίνδυνος - και δεν κάνω πρόβλεψη εδώ - μιας επέκτα
σης αυτής της ανάφλεξης στις σχέσεις Κούβας και Ηνωμένων Πολιτειών* 
|*άν αυτό συμβεί , καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις οι γενικότερες 
πιά σε παγκόσμια κλίμακα , μπορεί να είναι καταστροφρικές. Περιέ
χει , δηλαδή , μ Κεντρική. Αμερΐ7ΐή αρκετή πυρίτιδα ικανή να μας 
τινάζει όλους στον αέρα. Επομένως , δεν είναι το μακρυνό πρόβλημα 
για το οποίο εμείς μπορεί να μην ενδιαφερθούμε και πολύ , γιατί 
μας αφορά . Αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

'Εχουμε τη^Μέση. ήνατολή . Εκεί υπάρχει σήμερα η τραγω
δία του Λιβάνου που ήρθε να προστεθεί στην τραγωδία του παλαιστι
νιακού λαού. Πήραμε θέση πολύ νωρίς , αμέσως σχεδόν - χωρίς να 
ασκούμε κριτική κατά της Κυβέρνησης του Λιβάνου , γιατί πρέπει 
να έχουμε υπόψη μας ότι έχει πολύ μικρά περιθώρια χάραξης ανεξάρ
τητης πολιτικής πορείας. Από την πρώτη στιγμή είδαμε ότι η διμε
ρής συμωωνία Ισραήλ - Λιβάνου , δεν αποτελούσε ένα πρώτο βήμα 
στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ένα πρώτο μεγάλο βήμα προς τα πίσω. 
Γιατί , αντί να λύσει το πρόβλημα , το έχει επιδεινώσει. Γιατί 
υπάρχει σήμερα κίνδυνος διαμελισμού , κυριολεκτικά , του Λιβά
νου . Τα.ισραηλινά στρατεύματα , όπως ξέρετε , παραμένουν. Τα 
συριακά παραμένουν στο μέτρο που παραμένουν τα ?,σραηλινά . Υπάρχει 
πάντοτε μεγάλη σοβούσα κρίση ανάμεσα στις δύο κοινότητες που 
απαρτίζουν το Λίβανο, τους Μουσουλμάνους και τους Χριστιανούς 
Φαλαγγίτες. Αυτό το πράγμα βέβαια , έχει ενταθεί με τον διαμελι- 
σμό " ντε φάκτο " του Λιβάνου. Έχουμε μια εξέλιξη πολύ αρνητική

-/·



σε ό,τι αφορά το Παλαιστινιακό "Κίνημα. Αυτό έχει ρίζες βαθειές, 
δεν είναι κατασκεύασμα αν και μπορεί να έχει υποβοηθηθεί , 
υπάρχει η διάκριση ανάμεσα σε δύο πολιτικές που μπορούσε να 
ακολουθήσει η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Μια είναι καθαρά συγκρουσιακή - πολεμική . Η άλλη είναι ένα 
μίγμα πολιτικής και στρατιωτικής πολιτικής. Αυτή τη δεύτερη 
εκψράζει ο Αραφάτ. Αλλά η αντίθεση που ξέσπασε στους κόλπους 
της ΟΑΠ είναι αποτέλεσμα και κλονισμού της ελπίδας ότι με πο
λιτικά μέσα μπορεί να προωθηθεί η λύση του Παλαιστινιακού.

Θα πρέπει να σας πω ότι χτές με επισκέφθηκε ο Γενικός 
Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου. Δεν είναι αληθές ότι δεν 
μιλήσαμε επίσης για τη δυνατότητα επενδύσεων και ανάπτυξης 
στενότερων οικονομικών σχέσεω με τον αραβικό χώρο. Ναι, μι
λήσαμε. Μάλιστα υπάρχει προεργασία τώρα και ίσως μπορέσουμε 
και κινηθούμε σ'αυτή την κατεύθυνση. 'Ομιος ο κύριος λόγος για 
τον οποίο με είδε είναι η ανάληψη από την Προεδρία μιας ενερ
γούς παρέμβασης πλέον σε επίπεδο των Δέκα στο θέμα της Μέσης 
Ανατολής.

Το καλοκαίρι του 1983 , σημαδεύτηκε από τη μονογραφή 
της ιστορικής συμφωνίας απομάκρυνσης των αμερικανικών βάσεων 
από την Ελλάδα. Μετά από πολύμηνες και εντονότατες διαπραγμα
τεύσεις . Αυτή η. κυβερνητική πράξη , ορόσημο αν θέλετε , σφρά- 
γισε το τέλος μιας εποχής εξάρτησης . Και ανοίγει νέους ορί
ζοντες με προωθημένες κατακτήσεις για την εθνική κυριαρχία και 
ανεξαρτησία. Επίσης , μια άλλη σημαντική πράξη είναι η ανάλη
ψη της Προεδρίας της ΕΟΚ από την Ελλάδα γιατί δίνει ουσιαστι
κές δυνατότητες να διαμορφωθούν νέοι συσχετισμοί και νέοι προ
σανατολισμοί στην Κοινότητα. Είναι ένα ιστορικό παράδοξο πώς 
η Προεδρία ήρθε στην Ελλάδα ακριβώς την ώρα που το μεγάλο ερώ
τημα στους Δέκα είναι το του Σαίξπηρ: " Το θε ογ ηοθ θο όβ.".
Θα προχωρήσει η Κοινότητα ή θα διαλυθεί. Πέσαμε , δηλαδή , 
επάνω στη μεγαλύτερη κρίση της Κοινότητας. 'Ηρθε σε μας , 
εμάς, που έχουμε ασκήσει τόσο σκληρή κριτική για την κοινοτι
κή δομή , για τις ταχύτητες τις δύο ή τρεις που συνυπάρχουν 
μέσα στην Κοινότητα.

Αλλά πριν μπούμε λίγο πιό αναλυτικά στα θέματα της εξωτερικής 
πολιτικης^μας , είνα.ι νομίζω και σωστό και αναγκαίο να υπεν
θυμίσουμε τη βασική μας κατευθυντήρια αρχή , τόσο για την δι^ 
μόρφωση , όσο και για την άσκηση αυτής της πολιτικής.



Η χώρα μας , από την γεωγραωική της θέση , αποτελεί 
έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε τρεις ηπείρους . Την Ευρώπη, 
την Ασία και την Αφρική, που έχουν σαν κοινό σημείο αναφοράς 
τη Θάλασσα της Μεσογείου. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα σύνορο, 
αλλά ταυτόχρονα είναι το κλειδί για το πέρασμα στα Βαλκάνια , 
τη Μέση. Ανατολή. , τη. Βόρεια Αφρική και την Νοτιοανατολική Μεσό
γειο και Ευρώπη. Αναμφίβολα η περιοχή μας αποτέλεσ'ε και αποτελεί 
το. παραδοσιακό και προνομιακό σταυροδρόμι συνάντησης , αντιπα
ράθεσης , ανανέωσης και σύνθεσης πολιτικών μα και θρησκευτικών 
ρευμάτων. Ταυτόχρονα όμως ιστορικά η θερμή περιοχή. Η λεγάμενη 
στο■παρελθόν πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης , τα Βαλκάνια , είναι 
κοντά μας. Είναι μια περιοχή, μόνιμης σύγκρουσης , αν θέλετε , '
γεωπολιτικών στρατηγικών των μεγάλων δυνάμεων , όπως ελέγοντο 
παλαιότερα,και σήμερα των υπερδυνάμεων.
Αναμφισβήτητα , η θέση μας είναι στρατηγική και συνάμα ελεύθερη. 
Γι 'αυτό το λόγο , ταυτόχρονα , συνυπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, 
μα και σοβαροί περιορισμοί στην πορεία μας. Ο σωστός συνδυασμός 
της τολμηρής αξιοποίησης των δυνατοτήτων και της συνετής γνώσης 
των περιορισμών , οδηγεί σε ρεαλιστικό αλλά αταλάντευτο σχεδία
σμά εξωτερικής πολιτικής με ολόπλευρες , αδέσμευτες και πολυ
διάστατες πρωτοβουλίες. Προϋπόθεση για την αυτόνομη και ανεξάρ
τητη πορεία της Ελλάδας , για μια ασφαλή και νικηφόρα προοπτική 
απόλυτου εθνικού αυτοπροσδιορισμού , είναι να αξιολογείται σω
στά , κάθε φορά , ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων και να εντάσ
σεται η χώρα μας στην κάθε φορά μεταλλασσόμενη ευρωπαϊκή , με
σογειακή και βαλκανική συγκυρία . Επιδιώκουμε σταθερά , να κατα
κτούμε θετικές διαφοροποιήσεις , διευρύνσεις της βάσης μας , 
στέρεα ερίσματα σχέσεων της χώρας μας με τα άλλα έθνη , έτσι 
που να σταθεροποιούν την πορεία μας προς την ανεξαρτησία , να 
κατοχυρώνουν την εδαωική ακεραιότητα , την εθνική αμυντική ετοι
μότητα και τα κυριαρχικά εθνικά δ ι καί ώμο ·;α, έτσι που να θωρακί
ζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να δ ασφαλίζουν την οικονο
μική ανάπτυξη .

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στον παγκόσμιο χάρτη 
και κύρια στις θερμές περιοχές και στους ζωτικούς χώρους των δύο 
υπερδυνάμεων υπάρχει μια διακεκομένη , c > θέλετε , γραμμή. Είναι 
η γραμμή'που αναπαριστά τη γεωπολιτική ισορροπία , όπως καθορί
στηκε στις συμφωνίες της Γιάλτας και τον ΙΤότσδαμ. Η βαρεία σκιά 
του πολύπλευρου ανταγωνισμού σε στρατιών ,ηδ , οικονομικέ) ,πολι
τικό ,τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπε·' > τείνει να παγιώσει



τις σφαίρες επιρροής , τείνει να ακινητοποιήσει τα έθνη , τις 
κοινωνίες , τους λαούς. Αυτές οι δυσκολίες , τις οποίες αναφέρω, 
δεν μνημονεύονται για να αποτρέψουν τις προσπαθείές μας , αντίθε
τα μνημονεύονται για να επιτείνουν τον αγώνα μας και να εμπλουτί
ζουν την πείρα μας.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί και στα λόγια και στην πράξη τη 
λογική του διαμοιρασμού του κόσμου και την ύπαρξη των ψυχροπολε
μικών μπλοκ. Για μας δεν ισχύουν αμυντικές δεσμεύσεις. Ο παγκό
σμιος διπολισμός , όμως , και τα μπλοκ , τα στρατόπεδα , είναι 
δοσμένα ιστορικά στο σήμερα. 'Ενα δοσμένο όμως , που δεν μας εγκλω
βίζει , δεν μας καθηλώνει σε μοιρολατρική αποδοχή και παθητική 
στάση . Είναι σίγουρο ότι τα πάντα ανάγονται και πολύ περισσότερο 
δεν εκπορεύονται μόνο από τον ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. 
Υπάρχουν αντιφάσεις και αδυναμίες στο εσωτερικό και των δύο δομών. 
Και εσωτερικές συγκρούσεις και μετατοπίσεις μέσα στους στρατιωτι
κούς συνασπισμούς. Υπάρχουν αισθητές ρωγμές και έντονος εθνικός 
προστατευτισμός, αν θέλετε , στους οικονομικούς συνασπισμούς.

Ή  αντίθεση Βορρά_-_Νότου είναι βασική και πανταχού πα
ρούσα μια και εξωτερικεύεται σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. 
Προβάλλουν σαν αγεφύρωτες οι αντιθέσεις , δυστυχώς , των Αδεσμεύ
των. Διαμορφώνονται παντού ιδιαίτερες εθνικές δυναμικές που προκύπ
τουν είτε από πολιτικές διαδικασίες , είτε από εθνικο-απελευθερω- 
τικά κινήματα , είτε από εναλλαγές στρατιωτικών καθεστώτων. Υπάρ
χουν σε συνεχή ροή οι διακυμάνσεις και αναστροφές στις διακρατικές 
σχέσεις. Αυτή η περιγραφή δείχνει τη ρευστότητα , την εναλλαγή 
που είναι ενθαρρυντικό και θετικό στοιχείο από τη μια και εγκυμο
νεί κινδύνους και δυσκολίες από την άλλη. Είναι αλήθεια ότι κάθε 
ρωγμή , κάθε αντίφαση^ , αντίθεση και διαφοροποίηση γεννά ελπίδα 
και τροφοδοτεί δυνατότητες . Η καταγραφή και ύπαρξη πολλών πόλων 
ενισχύει για μια χώρα - αρκεί να το θέλει η χώρα - την πορεία προς 
μια συνολική εθνική διέξοδο .

0 απόλυτος μηδενισμός των* αντιθέσεων και των διαςοοροποιή- 
σεων που προβάλλεται σαν λυτρωτική λύση είτε με την πρόσδεση της 
χώρας στο άρμα της μιας ή της άλλης υπερδύναμης, είτε στη μετωπική 
σύγκρουση , είναι θέση και ανιστόρητη και τυχοδιωκτική. Αντίθετα, 
η προωθημένη και τολμηρή αξιοποίηση όλου του πλέγματος των αντιθέ
σεων και των ρωγμών στα πλαίσια μιας πολυδυναμικής και πολυδιάστα
της - χωρίς προκαταλήψεις - εξωτερικής πολιτικής , είναι η μοναό ''ή,



βιώσιμη και ριζοσπαστική και ρεαλιστική διέξοδος. Αυτή η επεξερ
γασμένη θέση για ένα σοσιαλιστικό κόμμα και πολύ περισσότερο για 
μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, είναι συστατικό στοιχείο του τρίτου 
δρόμου. Και αυτό , γιατί συμβάλλει αποφασιστικά στην αποδιάρθρω- 
ση των ψυχροπολεμικών μπλοκ μιας και καθιερώνει μια νέα διεθνή 
τάξη πραγμάτων με σχέσεις ισοτιμίας , αυτονομίας , ανεξαρτησίας 
μεταξύ εθνών και λαών.

Και δυο λόγια για τις_βάσεις
Επειδή μίλησα για αυτές δεν θέλω να ξαναμπώ σε 

λεπτομέρειες , και πάντως σε μικρό χρονικό διάστημα θα έχουμε 
τη δημοσίευση του κειμένου μόλις υπογραφεί , οπότε θα έχουμε 
και παραπέρα συζήτηση , άσχετα από τη συζήτηση που θα γίνει στη 
Βουλή τον Οκτώβρη.Αλλά , πράγματι ·, πιστεύω ότι χρονικά ήταν μια 
ιστορική και αποφασιστική καμπή . Αναβαθμίστηκε ο εθνικός μας 
λόγος , γιατί αυτή η συμφωνία περιέχει αρκετές πτυχές που εμφανί
ζονται για πρώτη φορά , όχι μόνο σε σχέση με την Ελλάδα , αλλά 
και σε σχέση Αμερικής με άλλες χώρες.

Βέβαια, όπως τόνισα και σ'αυτά που είπα , όταν 
παρουσίασα ■ από την τηλεόραση , θα πρέπει να το δούμε
σαν ένα βήμα σε μια πορεία για την κατοχύρωση της εθνικής μας 
ανεξαρτησίας, σε μια πορεία μετάβασης στο σοσιαλισμό. Είναι ένα 
βήμα στη σκακιέρα. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη εθνική ανεξαρ
τησία . Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πλησιάσουμε γραμμικά , αλλά 
διαλεχτικά.

Στην περίφημη Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη , που 
παραμένει πυξίδα για τα οράματά μας και την πορεία μας , μιλήσα
με και μιλούμε γιά την εθ\>ική ανεξαρτησία , σαν προϋπόθεση της 
λαϊκής κυριαρχίας , και τη λαϊκή κυριαρχία σαν προϋπόθεση της κοι 
νωνικής απελευθέρωσης. Όμως η σχέση δεν είναι κάθετη , γραμμι
κή όπως μπαίνει στο χαρτί , αλλά είναι μια διαλεχτική σχέση για
τί ταυτόχρονα οι κινήσεις σου στον ένα τομέα πρέπει να συνδυάζον
ται με κινήσεις στον άλλο . Το ένα στηρίζει το άλλο» Είναι μια 
πολύπλοκη πραγματικότητα. Είναι ένα τρίπτυχο δηλωτικό - αν θέλε
τε - διαλεχτικής σχέσης . Πιστεύω πραγματικά ότι η εξωτερική πο
λιτική που έχει ακολουθήσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ , έχει διαμορφώ 
σει για την Ελλάδα μια εντελώς διαφορετική θέση στην αντίληψη φί
λων και μη.



Για το_ΝΑΤΟ, πολλά καινούρια δεν έχω να σας πω.
Όπως ξέρετε οι σχέσεις μας με το ΝΑΤΟ όπως και οι σχέσεις μας 
με την Ουάσιγκτον περνούν από την'Αγκυρα. 'Εχουμε το περίφημο 
τρίγωνο με όλες τις συνέπειες που έχει αυτό και με όλους τους 
περιορισμούς που επιβάλλει. Δεν'έχει υπάρξει καμιά κίνηση επιτυ
χές από οποιαδήποτε πλευρά , στο θέμα του ΝΑΤΟ. Ε συμφωνία Ρότζερς 
παραμένει ανυλοποίητη. Και παραμένει ανυλοποίητη για πολλούς λό
γους, αλλά υπάρχει πρώτα ο κύριος και. βασικότερος ότι η υλοποίη
ση της σύμφωνα με τις ερμηνείες που δίνουν το ΝΑΤΟ , οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η. Τουρκία , θα σήμαι,νε ουσιαστικά παράδοση ενός 
τμήματος του χάϋρου του Ανατολικού Αγαίου στην τουρκική άμυνα.
Θα παραδίδαμε την ελληνική άμυνα σε νησιώτικο χώρο στο Αιγαίο, 
σε μιά άλλη χώρα. Γι'αυτό είναι και για τις 'Ενοπλες Δυνάμεις , 
όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ και το Λαό αδύνατο να γίνει δεκτή μια τέ
τοια λύση . Και δεύτερον , το γεγονός ότι υπάρχει αυτό "Ρο πρόβλη
μα και ότι επίμονα το ΝΑΤΟ , η Τουρκία , η Ουάσιγκτον στις κοι
νές ασκήσεις τις σπόίες διαμορφώνουν στο Αιγαίο, περιλαμβάνουν 
όρους που δημιουργούν προηγούμενο θετικό , για^την ερμηνεία της 
συμφωνίας Ρότζερς . Γι αυτό έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη η συμ
μετοχή. μας σε ασκήσεις. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση. Είναι 
μια κατάσταση που σ'ότι αφορά το ΝΑΤΟ δεν είναι ικανοποιητική. 
Είναι όμως μια-κατάσταση που σ'ότι αωορά τα εθνικά συμφέροντα 
της χώρας μας , είναι ασφαλώς καλύτερη, από την υλοποίηση της 
συμφων ίας.

Όπως γνωρίζετε στα_Βαλκάνια_ έχουμε και εμείς - δεν 
είμαστε βέβαια οι πρώτοι , αλλά τώρα είμαστε η ενεργός δύναμη - 
έχουμε πάρει την πρωτοβουλία για μια διάσκεψη που θα οδηγήσει 
στην αποπυρηνικοποίηση των Βαλκανίων. 'Εστειλα ένα πρώτο γράμμα 
που έθετα το πρόβλημα και έδινα κάποια μορφή στη συνεργασία σε 
τεχνικό επίπεδο . Θα πρέπει οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων να 
συνεννοηθούν, να συναντηθούν και να προετοιμάσουν το έδαφος για 
την πολιτική 'απόφαση. Επήρα θετικά γράμματα , απόλυτα θετικά 
γράμματα, από την Ρουμανία , τη Γιουγκοσλαβία και τη Βουλγαρία. 
Επήρα ένα γράμμα που . αφήνει σαωο:ς ένα μεγάλο παράθυρο από την 
τουρκική'Κυβέρνηση. , δηλαδή δεν απορρίφθηκε η πρότασή μου από 
την Κυβέρνηση της Τουρκίας, του. κ.Ουλουσού. Απορρίφθηκε όμως από 
την Αλβανία. Και απορρίφθηκε με βάση κυρίως τη λογική ότι αυτί: 
θα άξιζε να γίνει , αφού η. Ελλάδα και η Τουρκία φύγουν από το 
ΝΑΤΟ και η Ρουμανία και η Βουλγαρία από το Σύμφωνο Βαρσοβίας, 
για τη Γιουγκοσλαβία - τί νομίζετε ; - Αφού φύγει και από το. .V · >



μπλόκ στα οκοία συμμετέχει. Οι απαντήσεις λοιπόν γενικά ήταν 
θετικές . Απέστειλα ’μια δεύτερη επιστολή τώρα που κάνω πιά ~ 
συγιεκρίμένη πρόταση για να ξεκινήσουμε τη. διαδικασία. Πιστεύω 
ότι η σημασία αυτής της υπόθεσης είναι πολύ μεγαλύτερη από τα 
σύνορα των Βαλκανίων. Είναι μια πρώτη μεγάλη κίνηση για τη δη
μιουργία αποπυρηνικοποιημένων ζωνών στον ευρωπαϊκό χώρο και έρχε
ται να συνδεθεί με τηνπρόταση Πάλμε για την Κεντρική Ευρώπη, 
και επίσης με προτάσεις σχετικά με το σκανδιναβικό πλέγμα , 
Φινλανδία - Βορειοδυτική Σοβιετική 'Ενωση.

Υπάρχουν λοιπόν πολλές κινήσεις οι οποίες ενισχύουν 
τις δυνάμεις της ειρήνης. Και εύχομαι να βγει πέρα. 'Ομως έχουμε 
δηλώσει και δεν φεύγουμε από τη δήλωση αυτή-ότι για μας παραμέ
νει απόλυτα δεσμευτικός ο στόχος της απομάκρυνσης από το ελληνι
κό έδαφος των ατομικών όπλων που υπάρχουν - και πράγματι υπάρχουν 
στη χώρα μας. Αυτό , έχουμε δηλώσει , δεν το βάζουμε σε διμερές 
επίπεδο. Ενώ για τις βάσεις είπαμε ότι θα γίνει προσπάθεια να 
λυθεί, μέσα από διμερείς διαπραγματεύσεις , με μια διμερή συμφω - 
νία . Στο θέμα των πυραύλων είμαστε κάθετοι, γιατί είναι θέμα 
επιβίωσης του ελληνικού.' λαού . 'Εχει καταστεί απόλυτα σαφές , 
ότι σε περίπτωση παγκόσμιας σύγκρουσης , θα δεχθούμε αμέσως τα 
πυρηνικά όπλα και. θα τα δεχτούμε διότι η Ελλάδα έχει αποθηκευ- 
μένα πυρηνικά όπλα. Θα ήθελα να σας πω κάτι άλλο: Δεν έχουν σχέ
ση. με τις βάσεις . Δεν βρίσκονται στις αμερικάνικες βάσεις.
Αλλά λεπτομέρειες νομίζω ότι δεν αξίζει να πούμε . Απλά ήθελα 
να ξανατονίσω την ακλόνητη απόφασή μας να προχωρήσουμε σ'αυτό 
έστω και εάν η βαλκανική μας πρωτοβουλία δεν περάσει.

Δυο λόγια για την_ΕΟΚ : 'Ηδη είπα ποιά είναι η ειρω- 
νία της ιστορίας νωρίτερα, ότι σε μας έλαχε ο κλήρος " να βγά
λουμε τα κάστανα από τη φωτιά " . Αυτό που βρίσκουμε θετικό 
στην Προεδρία είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία να προωθήσουμε 
πολιτικές που μπορεί να αλλάξουν τον χαρακτήρα , σε κάποιο μέ
τρο, της Κοινότητας.Αναμφισβήτητα,σήμερα , η Κοινότητα είναι μια 
τελωνειακή ένωση, σύν μια κοινή αγροτική πολιτική. Η μόνη πολι
τική που είναι κοινή είναι η αγροτική. Τα χαραχτηριστικά εκείνα 
που της προσδίδουν έναν κάποιο άλλο χαρακτήρα που ενδιαφέρει 
καταρχήν χώρες - όχι αναπτυγμένες στο μέτρο που είναι οι μεγάλες 
χώρες της Δύσης - όπως είναι, η Ελλάδα , είναι τα διάφορα ταμεία, 
κοινωνικό, περιφερειακό , κ.,λ.π. τα οποία , αν πράγματι είχαν 
χρήματα , κόρους σημαντικούς , θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ν ;·α 
ανακατανομή , ουσιαστικά , του εισοδήματος , η οποία θα επέτρε-ι



στις χώρες με βραδύτερο ρυθμό εξέλιξης - τη δεύτερη ταχύτητα , 
με κατώτερο βιοτικό επίπεδο - να γεφυρώσουν την απόσταση.

Όπως γνωρίζετε , πέρα από την Προεδρία , η Ελλάδα 
έχει αρχίσει ένα διάλογο σχεδόν αμέσως από τότε που γίναμε κυβέρνη
ση , δηλαδή τον Δεκέμβρη του '81 στο Λονδίνο , για τη διαμόρφωση 
ενός συνόλου ειδικών ρυθμήσεων. Αυτό , όπως γνωρίζετε, έχει ,μακρά 
ιστορία· . Υποβάλαμε' ένα μνημόνιο, που έχει δύο βασικές όψεις.
Η μία αφορά τη μεταφορά πόρων , μέσω των διαφόρων ταμείων , που 
συνδέεται στενά με τα νέα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα, που 
πρόκειται να αποφασιστούν ή όχι. Η τύχη τους θα κριθεί από τη Διά
σκεψη. των Αθηνών . Η δεύτερη-όψη, το δεύτερο πρόβλημα , είναι η 
προστασία της ελληνικής βιομηχανίας, για να μπορέσουμε να συμμετάσ- 
χουμε στη νέα τεχνολογική πορεία· της ανθρωπότητας. Είναι " ηλίου 
ωαεινότερον " ότι η ελληνική βιομηχανία δεν μπορεί να επιζήσει ,. 
χωρίς ειδικά μέτρα για κάποια χρονική περίοδο. Και όπως ξέρετε, 
αυτή η προστασία που ζητήσαμε της ελληνικής βιομηχανίας, στην απάν
τηση της Επιτροπής , ήταν όχι αρνητική,αλλά και όχι θετική. Στο 
θέμα των πόρων ήταν θετική . Υποβάλαμε ξανά , όχι νέο μνημόνιο, 
αλλά ετοιμάσαμε την απάντησή μας στην απάντησή τους. Και οφείλω 
να ομολογήσω , βρήκαμε ότι στον τομέα αυτό είναι έτοιμοι να προχω
ρήσουμε. Πώς και πόσο ακριβώς , δεν γνωρίζουμε . Αυτές οι συζητή
σεις , αυτός ο διάλογος , συνεχίζεται κα ι κατά τη γνώμη μου θα 
συνεχίζεται καθ'όλμ την'περίοδο που θα έχουμε την Προεδρία. Πιστεύω 
ότι μέσα στο-· χειμώνα θα έχουμε τα οριστικά αποτελέσματα. Πολλά 
εξαρτώνται από το τί θα συμβεί στην Κοινότητα , που πραγματικά 
εξαρτάται από το τί θα συμβεί στην Αθήνα. Είναι η πιό κρίσιμη συ
νάντηση από τον χρόνο γέννεσης της ΕΟΚ. Αλλά τότε , θα είμαστε σε 
θέση να κάνουμε τις οριστικές μας εκτιμήσεις, και έτσι θα είμαστε 
σε θέση να συμμετάσχουμε με βάση μια απόλυτα συγκεκριμένη πολιτική 
στις εκλογές του ϊοΰνη για το Ευρωκοινοβούλιο.

Θα ήθελα για-το_Κυπριακό_ να επιση ίνω , κάπως προσεκτικά, 
μερικά πράγματα , γιατί είναι μια πάρα.πολύ λεπτή περίοδος. Μετά 
τις προεδρικές εκλογές , πράγματι , διαμορφώσαμε , οι δύο κυβερνή
σεις , μια κοινή πολιτική που στηρίζεται βασικά σε ορισμένες αρχές. 
Την ενεργό διεθνοποίηση , την απομάκρυνση των τουρκικών στρατευμάτων 
και διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων για τη διαμόρφωση του χάρτη, 
για επίλυση του εδαφικού κ.λ.π. Αλλά με επιμονή και στα δύο πρώτα 
που ανέφερα.



Πράγματι, μ προσφυγή στα Ηνωμένα 'Εθνη , στη Γενική 
Συνέλευση, , έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα-. Πρέπει να πούμε ¿τι 
είναι ίσως η καλύτερη που έχει υπάρξει. Αλλά ακριβώς αυτή η επι
τυχία της Κύπρου στα Ηνωμένα 'Εθνη δημιούργησε σοβαρές αντιδρά
σεις από πλευράςτης Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
στην Κύπρο. Περάσςχμε μια περίοδο απειλών , θα έλεγα , από τον κ. 
Ντενκτάς, ότι θα ανακηρύξει ανεξάρτητο κράτος και ταυτόχρονα 
αντιμετωπίσαμε από την πλευρά του , επίσης , μια άρνηση για τη 
συνέχιση των διάκοινομικών . Είναι μια .νέα εξέλιξη. Σύμωωνα με 
τις θέσεις τους θα πρέπει , περίπου, να συμφωνήσει η κυπριακή 
Κυβέρνηση σε όλα ουσιαστικά τα σημεία , για να καταστεί δυνατή 
η συνάντηση . Δηλαδή , οι προϋποθέσεις της συνάντησης είναι ανα
γνώριση τετελεσμένων , παράδοση άνευ όρων. Π'αυτή ακριβώς την 
κρίσιμη περίοδο ανεμένετο μια πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών , ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα αναλάβει . 
μια ενεργό στάση και ότι δεν πρόκειται να αίφνιδιάσει κανέναν.
Στη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται αυτή την ώρα από τουρκικής 
πλευράς , είναι να μετατρέψει την πρωτοβουλία Ντε Κουεγιάρ , απλώς 
σε μια γεφύρωση των σημερινών αντιθέσεων μεταξύ των δύο κοινοτή
των έτσι ώστε να επαναρχίσει ο διάλογος . Δηλαδή , στόχος είναι 
η εξάντληση της πρωτοβουλίας σε ένα και μόνο πράγμα. Την επανέ- 
ναρξη των κοινοτικών. Είναι μια τιάρα πολύ ενδιαφέρουσα και λεπτή 
περίοδος. '

Οφείλω ’να ομολογήσω ότι υπάρχει, μια εξέλιξη θετική.
Και η εξέλιξη αυτή είναι η θέση της αγγλικής Κυβέρνησης , που 
αποδέχτηκε σχεδόν πλήρως τις θέσεις του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μια θετική εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες 
θετικές εξελίξεις. Εκείνο που θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω , και 
μέσω της Κεντρικής Επιτροπής τους Κύπριους αδερφούς μας , είναι 
ότι για την Ελλάδα , για την Κυβέρνησή μας οι μεγάλοι στόχοι της 
ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας , του ενιαίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας , της απόσυρσης όλων των ξένων στρατευμάτων ανεξαίρετα 
της επανόδου των προσφύγων στις εστίες τους .Αυτοί οι στόχοι 
παραμένουν ζωντανοί στόχοι για μας , γιατί δεν πιστεόυμε ότι μια 
οριστικά αρνητική εξέλιξη στην Κύπρο θα άφηνε τον ελλαδικό χώρο 
άθικτο.

Είμαστε στη διακυβέρνηση της χέρας για 21 μήνες. 
Πραγματικά , νομίζω , ότι έχουμε καταβάλει σκληρές προσπάθειες 
για την τήρηση του οΊΓιβολαίου τιμής με τον λαό. Ασφαλώς στους 
21 μήνες δεν αλλάξαμε τη μορφή της. Ελλάδας, ϊΐιϋτεύουμε όμως, όν?.

/
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αλλάξαμε οριστικά τη φορά των πραγμάτων. Δώσαμε και δίνουμε 
καθημερινή μάχη να σταματήσουμε τον οικονομικό κατήφορο που 
κληρονομήσαμε , να βγάλουμε τη χώρα μας από κρίσιμα αδιέξοδα, 
να ανοίξουμε καινούριους δρόμους για το λαό και το έθνος.
Ασφαλώς έγιναν λάθη στη διαδρομή της πορείας μας. Υπήρξαν αδυ
ναμίες και υπάρχουν . Παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις 
και παρουσιάζονται . Σε όλους όμως τους τομείς της εθνικής, 
πολιτικής , κοινωνικής , οικονομικής και πολιτιστικής ζωής μας, 
νομίζω πως η πολιτικό της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σωραγίστηκε από 
συνέπεια και ευθύνη. Σε όλους τους τομείς , νομίζω , έχει ήδη 
τεθεί μια διαχωριστική. γραμμή ανάμεσα στο χθες και στο αύριο.
0 λαός , και αυτό φαίνεται όταν πηγαίνουμε , εσείς , εγώ , στην 
ελληνική επαρχία, γνωρίζει καλά δυο πράγματα. 'Οτι αυτή η Κυ
βέρνηση , όσες αδυναμίες και να έχει , είναι δική του κυβέρνη
ση . Και δεύτερο , ότι αυτή η Κυβέρνηση 'δεν έχει καμιά εξάρτηση, 
καμιά δέσμευση εκτός από μία . Τη δέσμευση να υπηρετεί το λαό 
και ταζ συμφέροντα του έθνους .

Οι βασικοί άξονες της προσπάθειάς μας στην πρώτη 
φάση ήταν 1 περηωαυη,ϊ \ · - εξωτερική πολιτική και η αμυντι
κή θωράκιση της χώρας. Το βάθεμα της δημοκρατίας, η ισοπολιτεία, 
η εθνική συμωιλίωση . Η συγκράτηση και σταθεροποίηση της οικο
νομίας . Τα θεμέλια διοικητικής
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οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής αποκέντρωσης. Η συμφιλίωση 
κράτους χαι πολίτη. Αξιοπιστία, καί, πνοή σε μια αποστεωμένη κρατική 
μηχανή. Μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Π£ο ειδικά, δώσαμε τη μάχη 
για την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας μέσα από τη σταδιακή, 
υπεύθυνη και αποφασιστική επίλυση των μεγάλων μας θεμάΐων.ν ,Έίναι 
ελπίδα μας ότι μέσα στα χρόνια που - θα συνεχίσουμε τη διακυ
βέρνηση αυτής της χώρας-και βλέπω ότι οι εοημερίοες.της Δεξιός γράφουν 
ότι το ελάχιστο που θα θεωρήσω απαραίτητο είναι Β χβόνια^Ααυ 6̂-1 έηοα^— 

^Λ^ιψε-να επιλύσουμε τα μεγάλα εθνικά θέματα της χώρας που έχουν απατελέσει, 
πράγματι,έναν παράγοντα αναστολής.

. Θέλουμε να θεμελιώσουμε την αυτοδύναμη οικο- 
φ  νομική ανάπτυξη . Παλεύουμε να περάσουμε θεσμικές αλλαγές, σε όλους.,

"τους τομείς με ταυτόχρονη κατοχύρωση ναυτών των αλλαγών,,..Αλλαγών 
που δεσμεύουνντην πορεία μας προς το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό 
της κοινωνίας μας. -

Το βασικό κριτήριο των αλλαγώνατης όλης προσπάθειας ήταν η. 
καθιέρωση της έντονης καθημερινής:-./...παρουσίας του λαού και των 
φορέων του στις αποφάσεις που τον αφορούν. Η λαϊκή συμμετοχή δεν 
είναι πια ένα σύνθημα . Μέρα με τη μέρα, αλλού, περισσότερο, αλλού 
λιγότερο .γίνεται πράξη. Σήμερα κάθε Ελληνίδα,γ.άθε Έλληνας } ξέρει 
οτι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει πραγματικότητα τα οράματα και τις 
επιθυμίες του λαού και να περιφρουρήσει μαζί με το λαό τις κατα
κτήσεις _ του. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Η 18η Οκτώβρη του *81 
είναι ορόσημο για να θυμόμαστε τι αφήσαμε γιαπάντα πίσω ν 
Γι’αυτό^ο λαός συμπαρίσταται και συμμετέχει. Οι αγώνες του λαού 
πράγματι τώρα δικαιώνονται. Οι αγώνες του λαού δεν έγιναν για. νά 
τεθούν σε κάποιο μουσείο αλλά για να ανοίξουν νέοι δημοκρατικοί 
δρόμοι για να αλλάξει επιτέλους η ..ζωή και η μοίρα των ανθρώπων 
του μόχθου. Είμαστε περήφανοι γιχφί συμβάλλουμε στη δικαίωση αυτών 
των αγώνων.

Η αναγνώριση της : Εθνικής Αντίστασης , ο- οτέλεσε την εκπλήρωση 
του παραμελημένου χρέους της Πολιτείας σ’αυτούς που έπεσαν, σ ’ · 
αυτούς που πολέμησαν για να είμαστε σήμερα ε/ εις ελεύθεροι. Μα 
αποτελεί ταυτόχρονα το θεμέλιο λίθο για να παματήσει ο διχασμός, 
για να χγ£6ουρ.ε την τόσο απαραίτητη για το 'Λαό και το Έθνος 
εθνική ομοψυχία. ·

Προς την ίδια κατεύθυνση αποφασιστικής σημασίας αλλαγή αποτέ- 
λεσε η κατάργηση εκδηλώσεων,που διχάζουν και αποπροσανατολίζουν 
το λαό , των γιορτών του μίσους. Ο ελεύθερος επαναπατρισμός των 
πολιτικών προσφύγων ήταν η εκπλήρωση ενός εθνικού χρέους.



Η κατάργηση του σταυρού προτίμησης εξυψώνει την κοινοβουλευτι
κή ζωή και τον πολιτικό αγώνα στον τόπο μας. Ταυτόχρονα προχωρού
με αποφασιστικά για να κάνουμε τη δικαιοσύνη όχυρό της Δημοκρα
τίας, ανεξάρτητη από κάθε επιρροή.

Οι νόμοι για τη Δημόσια Διοίκηση,την εξυγίανση της κρατικής 
μηχανής , την πάταξη της γραφειοκρατίας, την κάθετη αποκέντρωση , 
την κατάργηση της πολυθεσίας , τη θέσπιση του ανώτατου όριου μισθών^ 
είναι σημαντικές αλλαγές που θα ανατρέψουν σίγουρα την αρνητική 
πορεία των πραγμάτων στο Δημόσιο Τομέα .

Η λαϊκή συμμετοχή και η αποκέντρωση με τα Νομαρχιακά Συμβούλια 
με την καταξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , τα συνοικιακά συμβού
λια , τα συμβούλια μ δθερισμάτων και· τη σταδιακή αποκέντρωση αρμο
διοτήτων και βορών αποτελούν κρίαιπης σημασίας αλλαγές για τον 
έλεγχο του πραγραμματισμού από τον ίδιο το λαό, για την αξιοποίηση 
της'λαϊκής πρωτοβουλίας, για περισσότερη δημοκρατία, αλλά και για 
την περιφερειακή ανάπτυξη και προκοπή του τοπου .

'Υστερα από τόσα χρόνια αποκαταστήσαμε τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες με το Νόμο 1264 και την κατάργηση του 330. Πρόκειται
για τον πιο προοδευτικό εργατικό νόμο σε όλη την Ευρώπη. Η σημασία
αυτού του νόμου θα φανεί πολύ σύντομα^, τώρά που ξεκινάει μια άλλη'
ανάπτυξη για την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων.

που είναι
Η αύξηση της παραγωγικότητας/τόσο απαραίτητη για την εθνική 

οικονομία^ δεν προωθείται με άνωθεν επιβουλή άλλά με γνήσιο
δημοκρατικό διάλογο με όλες τις παραγωγικές τάξεις.

Η καθιέροκχη των 4 0 ωρών δουλειάς^ το πενθήμερο^, των τεσσάρων 
εβδομάδο:ν άδειας για όλους τους εργαζόμενους , τα ειδικά προγράμ
ματα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, του ΟΑΕΔ , κ λπ. για την 
καταπολέμηση της ανεργίας είναι σαφή δείγματα της εργατικής πολι
τικής του ΠΑΣΟΚ .

Βαθειές ήταν οι αλλαγές στην Παιδέία σε όλες τις βαθμίδες χά}$ 
εκπαίδευσης. Ο νέοςονόμος-πλαίσιο για τα ΑΕΙ αλλά και το νομο
σχέδιο για- τα ΤΕΙ ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη σπουδάζουσα 
νεολαία ώστε με την καθοριστική της συνειοητή συμμετοχής να ανε
βάσουμε το επίπεδο των σπουδών και να την προσαρμόσουμε στις 
αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου. Η κατάργηση των εισαγωγικών στα 
Λύκεια και ο νέος τρόπος επιλογής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

/ " Γ ίμαζί με τη δημιουργία των Μεταλυκειακών Κέντρων οιευρυνουν τις
. / ■



δυνατότητες για μάθηση χωρίς αποκλεισμούς.
Η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στο χώρο της λαϊκής επιμόρφωσης 

προωθεί το πλάτεμα της μόρφωσης και τη συμμετοχή του πολίτη στην 
ανάπτυξη.

Η θέσπιση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας αποτελεί το πρώτο μεγάλο , · , „ , , Υγείας,βήμα για την συγκρότηση του εθνικού φορέα/ Η μεγάλη αλλαγή που συντε-
λείται με το νόμο για την κοινωνικοποίηση του φαρμάκου θα αποτεΑεσει
επανάσταση για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού στην
ύπαιθρο και την πόλη.

Για το ξαναζωντάνεμα της ελληνικής υπαίθρου ρίχνεται το βάρος
στην εξυγίανση και τον εκδημοκρατισμό του Συνεταιριστικού Κινήματος.6 ζηνΗ αποφασιστική μάχη ενάντια στους μεσάζοντες /όιχτηκε στις.δυνάμεις 
του άνερχόμμνούΣυ ν ε ταίρι στ ικού Κινήματος και έδωσε ένα πρώτο δείγμα 
γραφής για τις δυνατότητές του. Η Αγροτική Πολιτική χαρακτηρίζεται 
από μια επτμονη αλλά νικηφόρα προσπάθεια,με μέτρα για τη διάθεση των 
γεωόγί-κων ’ προϊόντων και την ουσιαστική στήριξη των τιμών παρά τις δύ
σκολες συνθήκες και την κατάσταση που κληρονομήσαμε, σέ συνδυασμό-* 
πάντα τα μέτρα αυτά^ με την προώθηση του εκσυγχρονισμού και οικο
νομικής ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Η αύξηση των αγροτικών συντά- 
ξεων, η αυτοτελής σύνταξη της ελληνίδας αγρότισσας , ιχΰ>υ η επέκταση 
της δωρεάν . ^φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους αγρότες^αποτε
λούν εκπλήρωση υποχρεώσεων προς την πιο καταπιεσμένη τάξη την αγροτιά. 
0 νέος νομος για τα -.κίνητρα προδιαγράφει τη σταθερή απόφαση της 
κυβέρνησης για την ανάπτυξη του τόπου.

Μια σειρά από αλλαγές στους τομείς των δημόσιων έργων, του οικι
σμού , της πρόνοιας , του περιβάλλοντος , των συγκοινωνιών , της ενέρ
γειας, της βιομηχανίας , του τουρισμού , της τεχνολογίας , του εμπορίου 
του αθλητισμού και κύρια στον τομέα της εξύψωσης της πολιτικής ζωής 
του τόπου , έχουν γίνει αισθητές για κάθε Έλληνα και για κάθε Ελληνίδα 
Η μεγάλη αλλαγή στον τομέα των έργων είναι ότι αυτά προγραμματίζονται 
με τη συμμετοχή του λαού που γίνονται ύστερα από πλήρη μελέτη. Έργα 
δεμένα με τη Ρ-ορφή ανάπτυξης που θελουμε να δώσουμε στη χώρα μας*.



Τί^βεΑτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κάθε περιοχής και την 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έργα υποδομής και όχι έργα βιτρί- 
νας. Ενω δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των εκτάκτων'περι
στατικών. ' <

Σημαντικό ρήμα για την ισότητα των δύο φύλων ■ αποτελεί η δημιουρ
γία ειδικού οργάνου με αποφασιστικές αρμοδιοτητες . Η αναμόρφο^οη
του οικογενειακού δικαίου , η σταδιακή προώθηση αλλαγών που καταργούν Λ , Ιίοίι κοινωνικήςτις διακρίσεις σ ολους τους τομείς, της οικονομικής ζωής του τοπου.

Μέτρα όπως ο νόμος για τον πολιτικό γόμο, η αποποινικοποίηση της 
μοιχείας προώθησαν'' τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικές ζωής του τόπου 
που για την Ελλαδα /χθεή ήταν ένα όραμα ενω για την υπόλοιπη Ευρώπη 

καταατν\6^ από δεκαετίες, ̂ ^^αλλαγές στο χώρο της νεολαίας ..από 
την ψήφο στα 18 μέχρι τη ριζική στον τομέα απασχόλησης και στόν τρόπο 
ψυχαγωγίας'των νέων σφραγίστηκαν από την ίδρυση του υωυπουργέίου Νέας 
Γενιάς και Αθλητισμού. Η ίδρυση του υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού 
ανοίγει το δρόμο για να υλοποιηθεί η στοργή και„η μέριμνα για τους 
μετανάστες αλλά και για να αξιοποιηθεί σωστά η συμβολή του Απόδημου 
Ελληνισμού στα εθνικά, μας θέματα και στην ανάπτυξη της χώρας. ι

Και τώρα ολίγα για τα οικονομικά:
Η μετάβαση στο σοσιαλισμό υλοποιείται από μια σειρά διαρθρωτικών 

και θεσμικών αλλαγών που αλλάζουν ριζικά τις υπάρχουσες διαδικασίες 
παραγωγής και διανομής του εθνικού εισοδήματος. Μέχρις ότου γίνουν 
αυτές οι αλλαγές κομμάτι της ζωής μας , η μακροοικονομική μας πολι
τική. θα επηρεάζεται αναγκαστικά από τους περιοριστικούς παράγοντες 
του υπάρχοντες συστήματος και κυρίως από τις διαρθρωτικές αδυναμίες 
του ισοζυγίου πληρωμών .

Μην ξεχνάμε ότι σε παγκόσμια κλίμακα ακολουθείταιι μια υωεσιακή 
πολιτική . Και όταν είνο:ι σε παγκόσμια κλίμακα υωεσιακή , τύπου Ρήγκαν, 
τύπου Θάτσερ , τότε εαν μία χώρα μόνη της που έχει ανοικτή οικονομία 
προχωρήσει με πολύ πιο γρήγορα βήματα,βρίσκει αξεπέραστο εμπόδιο το 
ισοζύγιο πληρωμών. Για το λόγο αυτό η μακροοικονομική μας πολιτική

έχει ένα χαρακτήρα αμυντικό που μπορεί να παρερμηνευτεί σαν συντη
ρητική πολ?.τ&κή . Με λίγα λόγια η μακροοικονομική πολιτική αποσκοπεί 
στη σταθεροποίηση της οικονομίας , για. να δώσει τα αναγκαία χρονικά 
περιθώρια για την υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών,που με τη σειρά τους 
θ'απελευθερώσουν τις αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας , που σήμερα σσ· 
κτιαύν μέσα στο αν ̂ αναπτυξιακό οίκόνομικο κύκλωμα που κληρονομήσαμε -

■ /.



Οι βασικοί στόχοι στο χοέρο της μακροοικονομικής μας πολίτικης 
έχουν επιτευχθεί. Αποφύγαμε τους σκοπέλους που συναντήσαμε στα πρώτα στά
δια και συγκρατήσαμε την οικονομία από το βέβαιο κατρακύλισμα που η αλλο
πρόσαλλη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας την είχε καταδικάσει. Δεν διστάσαμε 
να πάρουμε και αυστηρά μέτρα για να πετύχουμε τους σκοπούς μας. Προβλέπου
με τώρα μια βαθμιαία ανάκαμψη της οικονομίας που θα εκδηλωθεί πιό έντονα 
το πρώτο εξάμηνο του 1984 . Γενικά σε ότι αφορά το '84 αποβλέπουμε σε μια 
πιό επεκτατική πολιτική. Για το 1983 - δεν πρόκειται να κάνω θριαμβολογία7 
αλλά, να αναωερθώ στην πραγματικότητα, κάτι ασυνήθες σε δημόσιους λόγους.νίκ/ 
Για το 1983 είχαμε θέσει τους παρακάτω στόχους:

α. Συγκράτηση- του ρυθμού αύξησης των τιμών σε ποσοστό κάτω του 20%
β. Μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε επί

πεδο κάτω του 2,1 δις δολλάρια.
γ. Αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του δημόσιου τομέα κατά 

15% σε'σταθερές τιμές.
δ. Συγκράτηση της ανεργίας κατά το 1983 στα επίπεδα του προηγούμενου 

χρόνου.
ε. Επίτευξη ενός ρυθμού αύξησης του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

γύρω στο 1,5% 1
στ. Παραπέρα μείωση των ελλειμμάτων του δημόσ,ου τομέα κατά μία πο

σοστιαία μονάδα σαν ποσοστό του ακαθάριστ υ εθνικού προϊόντος 
(Α.Ε.Π.).

■Βέβαια η αύξηση του Α.Ε.Π. δεν θα είναι αυτ που λόγω
της απρόβλεπτης μείωσης της γεωργικής παραγωγής. 1. ’πει να σας τονίσω ότι 
οι καταστροφές που έγιναν τώρα τελευταία στη γεωρ·; κή παραγωγή είναι πολύ 
σημαντικές. Και ενώ η γεωργία μας δίνει έναν αριθ; 3,4,5% σ'αυτόν τον με
γάλο τομέα , φέτος λόγω ακριβώς των θεομηνιών , τα καταιγίδων^θα έχει 
μειωτική παρουσία στη σύνθεση του εθνικού εισοδήμ- ος . /[όντως οι προβλέ
ψεις τόσο για τη βιομηχανική παραγωγή όσο και ον κατασκευαστικό το
μέα είναι αισιόδοξες,αν και η ανάκαμψη θα γίνει α }ητή από το τέλος του 
έτους. Ενδεικτικά για διάφορα μεγέθη της οικονομία, μπορούμε να πούμε τα 
εξής:

* Στη μεταποίηση από τα μέσα του τρίτου τρ ηνου 4̂ 82 άρχισε^να ση- 
μειώνεται κάποια ανάκαμψη , που ισχυροποιήθηκε τ τελευταίο τρίμηνο,αλλά
εξασθένησε το πρώτο τετράμηνο του '83. 6·δείκτης α αθάριστης αξίας παραγω-, εποχιακά τ ,γής μεγάλης βιομηχανίας^μειώθηκε κατά 1,4% έναντ του αντίστοιχου τετρά
μηνου του 82 _ Αναμένεται όμως ανάκαμψη στα τέλη του '83 —  αρχές του



*“ Η πορεία των επενδύσεων ιδιαίτερα?'στττ ίδια περίοδο^, αναμένεται 
έντονα ανοδική.

Κατασκευές: Επίσης για την ιδία περίοδο αναμένεται σημαντική 
ανάκαμψη στην κατανάλωση τσιμέντων, η ον civO-f- ¿ν'Κ ¿Οα,μ |'¿ρ,ζΐζ.

* Για τον Τουρισμό: * "'·
-'Αναμένεται κάμψη·. Το πρώτο τετράμηνο του'83 η τουριστι κή

δραστηριότητα παρουσίασε μείωση 7,5%. Πράγματι, ο τουρισμός έγει πληγεί3 gyαπό τη /παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά υπάρχουν και άλλοι . παράγον
τες που είναι πολύ σημαντικοί,
¿■vas είναι ότι ο τουρισμός βρίσκεται στα χέρια μεγάλων γραωείων του 

εξωτερικού.Αυτά τα γραφεία κάνουν τις r τιλογές τους με διάφορα κριτήρια 
μεταξύ των οποίων και το οικονομικός ασφαλώς. Αλλά το ποιόν τουρισμό και 
πόσον θα έχουμε^εξαρτάται όχι τόσο από τις ομορφιές που έχει να δώσει 
η χώρα μας αλλά από τις αποφάσεις που θα πάρουν τα μεγάλα γραωεία στο 
εξωτερικό. Και εδώ είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά . Να 
βρούμε- διέξοδο , ν'αναλάβουμε τις δικιές μας πρωτοβουλίες . Αυτό είναι 
μέγα θέμα.

·/



Στη ϊ£ωΡΥ ία· βέβαια προβλέπουμε ανάκαμψη , δεν υπάρχει αμφι
βολία. Είναι κάμψη τώρα το έχουμε τονίσει αυτό. Η πτωτική πορεία 
στις εξαγωγές συνεχίστηκε και ο δείκτης όγκου εξαγωγών του '82 
μας λέει το ίδιο περίπου,συνεχίζεται η πτωτική τάση και το πρώτο
τετράμηνο του '83. Γι'αυτό, ίσως, είδατε μια πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία ενός πραγματικά επιθετικού.οργανισμού για τις ελληνικές 
εξαγωγές.

Οι τιμές.. Ηαοατηοέιθηκτ: μια επιβάρυνση τους τελευταίους μήνες 
τόσο στο δείκτη τιμών καταναλωτή όσο και στο δείκτη τιμών χονδρικής. 
Οι προβλέψεις μας για πληθωρισμό 20% θα πρέπει να επιβεβαιωθούν. 
Ελπίζουμε και ελπίζαμε για 19 % για λόγους συμβολικούς. Αλλά το μεγα
λύτερο θέμα είναι η ανεργία. Είναι και πρέπει να είναι το κυριό-
τερο άμεσο μέλημα της κυβέρνησης. Η τάση μείωσης του αριθμού των 
απασχολούμενων στην μεταποίηση που παρουσιάστηκε στο τέλος του '82 
συνεχίστηκε και στο πρώτο τετράμηνο του '83. Είναι γνωστό πως 
ΤΟ πρόβλημα, της ανεργίας δεν μπορεί'σήμερα να αντιμετωπιστεί μόνο 
με μακροοικονομικά μέτρα ̂ ιδίως στην περίπτωση των οικονομικών δομών 
της Ελλάδας. Για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος,εξαγ
γέλθηκε , άρχισε ήδη^η υλοποίηση του γνωστού προγράμματος έργων ύψους 
10 δισ. δραχμώνγγια άμεση δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 
βελτίωση της ποιότητας ζωής σ'ολόκληρη την Ελλάδα. '£γ&ι* μεγάλο πρό
βλημα βΤή̂ ιυλοτιο ίηση της οικονομικής πολιτικής Γιΐ'4< η έλλειψη των κατάλ
ληλων φορέων . Από τη μια μεριάς ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα δεν 
φαίνεται ικανός να αναλάβει τις πρωτοβουλίες πουπαίρνει ο ίδιος 
τομέας στο εξωτερικό.Συνηθισμένος σε μια πολιτική παροχών , με άφθο
νη χρηματοδότηση^με ελάχιστα ίδια κεφάλαια πίσω από υψηλά προστατευ
τικά τείχη , χωρίς σύγχρονη οργάνωση στις επιχειρηματικές αποφάσεις, 
δεν μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στη διαδιακασία των 
δομικών αλλαγών που απαιτούνται^ τώρα . Αλλά δεν μιλάμε για το μέλλον. 
'Ομως καιι ο δημόσιος τομέας ήταν οργανωμένος περισσότερο για να 
απορροφά ένα μέρος του εργατικού δυναμικού , που αλλόίώς θα ήταν 
άνεργο και διαρθρωμένος έτσι ώστε να εξυπηρετώ/ συμφέροντα εκλο
γικής πελατείας. Δεν έχει δημιουργηθεί έτσι'ώστε να μπορεί να διεκπαι- 
ρεώσει συστηματικά και αποδοτικά ένα ορισμένο κύκλο εργασιών.

./·



ίηου,
Με τη σημερινή του μορφή(ΐ3έβαια εκφράζει και την ανεπάρκεια του εκπαιδευ
τικού μας συστήματος^δεν φαίνεται ο δημόσιος τομέας ικανός να ανταποκριθεί

, στον ενεργότερο ρόλο που ήθελε να του δώσει η Κυβέρνηση. Πολύ συχνά η υλο-*
ποίηση της κυβερνητικής βούλησης καθυστερεί τρομακτικάΠκαι διαστρεβλώνεται 
μέσα στα γραφειοκρατικά γρανάζια. Γι'αυτό προχωρούμε σε θεσμικές αλλαγές.
Το θεσμικό πλαίσιο για τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό καθορίζεται σήμερα 
από τρία βασικά νομοθετήματα . Το Νόμο για τις Κοινωνικοποιήσεις, το Νόμο 
για τα Εποπτικά Συμβούλια και το Νόμο για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των 

ΐχειρήσεων. 0 Νόμος για την Κοινωνικοποίηση των επιχε ιρήσεοίν Δημοσίου Χαρα
κτήρα προβλέπει συμμετοχή στη διοίκησησχαραξη της στρατηγικής στον πρόγραμ
μα τ.σιμό και τον έλεγχο εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων που επηρεάζονται από 
τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο θεσμός της κοινωνικοποίησης στοχεύει στην 
εξυπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου , τη συμμετο
χή των εργαζομένων στις αποφάσεις, την εναρμόνηση της λειτουργίας της επι
χείρησης με τα εθνικά - περιφερειακά και τοπικά προγράμματα οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης και τέλος την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδο- 
τΐκότητας προς όφελος των εργαζόμενων στην επιχείρηση και του κοινωνικού 
συνόλου. 0 τρόπος λειτουργίας κάθε κοινωνικοποιημένης επιχείρησης μορφοποιεί- 
ται έτσι ώοτε να εξασφαλίζετα,ι η πλήρης αξιοποίηση και αποδοτικότητα του πα
ραγωγικού μας δυναμικού και η. διαφάνεια της οικονομικής της διαχείρισης .
# ·  το Νόμο για τα Εποπτικά Συμβούλια·θεσπίζονται αποκεντρωμένα όργανα .κοινω
νικού έλέγχου στις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατά κλάδο που ασκούν περιφε
ρειακά οι ίδιοι οι αντιπρόσωποι του λαού με στόχο να εξασφαλιστεί η εναρμόνη- 

- ση της λειτουργίας των εποπτικών επιχειρήσεων κατά κλ.'.δο , επιμένω , με το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας. Σκοπός των εποπτικώ ■ συμβουλίων θα είναι 
• να ασχολούνται με τα θέματα που αφορούν τις δραστήριε 
του κλάδου που εποπτεύουν , με στόχο να αυξηθεί η πλτ 
έχουν η Κυβέρνηση , οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενε 
οι επιχειρήσεις πιό αποδοτικά με γνώμονα την αύξηση 
και την κοινωνικά δίκαιη κατανομή του.

ήτες των επιχειρήσεων 
οφόρηση που πρέπει να 
ώστε να λειτουργούν 
υ εθνικού εισοδήματος

Ιδιαίτερη έμφαση, δίνεται στη διαχείριση του ορυκτού ούτου που αποτελεί 
εθνική μη ανανεώσιμη περιουσία . Γι'αυτό ο κλάδος μ· αλλεία - ορυχεία είναι 
ο πρώτος στον οποίο θα λειτουργήσουν εποπτικά συμί ύλια. Μετά την ψήφιση 
του ’νόμου προβλέπεται να εγκατασταθεί σύντομα το προ ο εποπτικό συμβούλιο 
στις μεταλλευτικές επιχειρήσεις του Νομού Εύβοιας. Μ  το Νόμο για τον Οργα
νισμό Οικονομικής Ανασυγκρότησης των προβληματικών ει χειρήσεων αντιμετωπί
ζεται ένα πρόβλημα τεράστιο που κληρονόμησε το ΠΑΣΟΚ 6 τη Δεξιά και απο
βλέπει στην εξυγίανση του Τραπεζικού Συστήματος κσ.θώ υποχρέωσεις των προ
βληματικών επιχειρήσεων^ οι. περισσότερες των οποίων ε ο, απαιτήσεις τραπέζι-



ξεπερνάει τα 200 δις. Και θα έπρεπε να χρακτηρισθούν επιίύαλε ίς με κίνδυνο
να βάλουν δυναμίτη στα θεμέλια του Τραπεζικού Συστήματος. Στην αποφυγή,λέω,στην αποφυγήαποβλέπει στην εξυγίανση, τώρα, διόγκωσης του προβλήματος της ανεργίας που θα 
ήταν αναπόωευκτη αν οι προβληματικές αφυνόντουσαν στην τύχη τους.^^ στην
αξιοποίηση ενός τεράστιου παραγωγικού δυναμικού που παρέμεινε αναξιοποίητο. 
Είναι πραγματικά η εικόνα της χρηματοδότησης μια απίθανη εικόνα , έχει χα
ρακτήρα λεηλασίας. Και όπως έχω δεσμευτεί, θα υπάρξει επιτροπή την ακριβή 
μορφή της οποίας—τη νομική μορφή-δεν’έχουμε προσδιορίσει ακόμα,η οποία θα 
εξετάσει την ιστορία αυτού του δανεισμού, για το μέλλον.

Ο νόμος προβλέπει επίσης διαδικασίες για τ > κλείσιμο των μη βιώσιμων εται
ριών και το πέρασμα της ιδιοκτησίας ή τον έλεγχοί των υπόλοιπων στο κράτος. 
Η μεγάλη τους σημασία είναι ότι θεσμοθετεί μια δυναμική εναλλακτική λύση 
για την εξυγίανση της βιομηχανίας και του πιστωτικού συστήματος.

Τώρα θα ήθελα να πω δυό λόγια για το περίφημο θέμα"παραγωγικότητα": 
Μιλώντας-όχι πολλά λόγια αλλά απόλυτα ειλικρινά γνωρίζουμε ότι η αμοιβή 
της εργασίας στην Ελλάδα είναι χαμηλή σε σχέση με την αμοιβή της εργασίας 
σεόάλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι δεδομένο. 'Ομως το κόστος της εργα
σίας είναι στην Ελλάδα πολύ υψηλότερο απ'ότι είναι αλλού. Και ο λόγος είναι 
η παραγωγικότητα. Ε παραγωγικότητα δεν είναι^βέβαια^κάτι που εξαρτάται μό- 

^^νσναπό τον εργαζόμενο. Εξαρτάται και από τον εξοπλισμό τον μηχανικό της 
επιχείρησης , όπως εξαρτάται και από την οργανωτική δομή μιας επιχείρησης. 
Αλλά εξαρτάται1ταυτόχρονα^και από τον ίδιο τον εργαζόμενο. Θα πρέπει να 
τονίσω ότι εάν πραγματικά;δεν μπούμε σε μια πορεία συνειδητής συμβολής της 
εργατικής τάξης στην αύξηση, της παραγωγικότητας,όλο το οικοδόμημα των πα
ροχών που υπάρχει σήμερα θα καταρρεύσει. Και γι’αυτό , αυτό αποτελεί μια 
έκκληση προς τους εργαζόμενους της χώρας , γ ια. να τα βγάλουμε πέρα σαν χώ~
ρα, Γιατί πραγματικά η δική μας παραγωγικότητα , δεν είναι καν σταθερής 
Ιΐέφτει , χρόνο με χρόνο. Και δεν χρειάζεται πολλά λόγια απλώς μια έκκληση,
Η Οργάνωση θα πρέπει να το δει από κοντά, θα πρέπει να ζυμωθεί το θέμα με . 
τους μαζικούς φορείς , ασφαλώς, αλλά είναι από τα τεράστια προβλήματα που 
αν δεν τα αντιμετωπίσουμε θαζπληρώσουμε όλοι^εργαζόμενοι και μη. Βεβαίως , 
δεν είναι θέμα του να επιβληθεί αυτό"άνωθεν" . Αυτό είναι κλίμα. Και το 
κύριο ερώτημα είναι α πηγαίνουμε σ'αυτή την πορεία της μεγάλης αλλαγής 
για τον -τόπο μας , πηγαίνουμε με"το καπελλάκι στραβά"ή έχουμε αποφασίσει 
να δουλέψουμε όλου Αλλιώτικα δεν βγαίνει. Υπάρχει και κάτι άλλο στην οικο
νομική μας εικόνα . Υπάρχει, μια τεράστια διάσταση μεταξύ του τί παράγουμε 
και του τί καταναλώνουμε. Το πρότυπο της κατανάλωσης μέταβλήθηκε σημαντικά 
τα τελευταία 20 χρόνια και επηρεάστηκε ουσιαστικά από ξένα πρότυπα.



Η τηλεόραση^ μας έχει κάνει πλύση εγκεφάλου πλέον^ ώστε αν δεν είναι ξένο το 
τσιγάρο , αν δεν είναι ξένο το πουκάμισο , αν δεν είναι ξένη η φορεσιά , αν 

* δεν είναι ξένα τα καλλυντικά , δεν τα αγοράζουμε. /¡οιλ*/ £  ικανοποίηση
των αναγκών καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την εισρροή·από το εξωτερικό. Η 
μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι σε δυο επίπεδα. Αναπρο.σανατολισμός των προ
τύπων κατανάλωσης,4·υτό πρέπει να γίνει συνειδητά. Γιατί να -διαφημίζει η 
εταιρία και να μη διαφημίζουμε εμείς. Και διαφοροποίηση και επέκταση της«αραγωγικης βάσης. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και ευαίσθητοι απέναντι στις 
νάγκες του καταναλωτή. 0 ρυθμός των αλλαγών 'στην οικονομία,δεν προσδριορί- 
ζεται μόνο από τις κοινωνικές δομές της ίδιας της οικονομίας / αλλά και από 

τις κοινωνικές δομές και συντεχνιακά συμφέροντα που έχουν δημιουργηθεί παράλ
ληλα να είναι συνυφασμένα με την οικονομική δομή της χώραςμας. Πρόσφορο έδα
φος για ανάπτυξη ανισοτήτων και συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα 5 ύ ' διάφο
ρες τάξεις και στρώμματα πληθυσμού που αποτελούν το " μπλοκ της Αλλαγής "α 

/̂υτές είναι σε θέση πραγματικά εάν τα συντεχνιακά συμώέροντα προηγούνται οποι
οσδήποτε άλλου συμφέροντος,είναι σε θέση να δημιουργήσουν την πορεία προς 
την αλλαγή. Είναι κάτι, είναι ένα μήνυμα που θα έπρεπε να έχει ιδιαίτερη ση
μασία για τις κλαδικές του ΠΑΣΟΚ4

Και τώρα στα πολιτικά.

Είναι εμφανής η προσπάθεια της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας , να επιβάλει 
κλίμα πόλωσης,τυφλού φανατισμού και διχασμού. Τα πάντα υποτάσσονται σε μια 
λογική"ρεβάνς" . Για να αναστηθεί ένα πολιτικοκοινωνικό και οικονομικό κα
τεστημένο που καταρρέει και που ανήκει πιά στο παρελθόν. Είναι upí πως
ένα τμήμα , τονίζω μόνον τμήμα των βιομηχάνων^έχει ταυτισθεί μ'αυτή 
την προσπάθεια και υπάρχει σχετικά μια κινδυνολογία για οικονομική απο
σταθεροποίηση κ.λ.π. Εύχομαι, ελπίζω , η μεγάλη πλειοψηφία των βιομηχάνων 
της χώρας μας να συνειδητοποιήσουν πλήρως ότι υπάρχουν νέα πλαίσια λειτουρ
γίας και ότι στα νέα αυτά πλαίσια υπάρχει χώρος σημαντικός για τον ιδιωτικό 
τομέα εφόσον είναι παραγωγικός , εφόσον οι επενδύσεις τους είναι παραγωγικές. 
Ο στόχος της Ν.Δ. είναι να μειωθεί η αξιοπιστία της Κυβέρνησης. Όχι με πο
λιτική αντιπαράθεση , αλλά μέσα από λασπολογίες ,συκοφαντίες βασικών στελε
χών της Αλλαγής. ■

0 Τύπος της Δεξιάςχαρακτηρίζεται από έναν αχαλίνωτο " κιτρίνισμά " που αγγί
ζει τα όρια της πολιτικής εξαγρίωσης. Το φαινόμενο αυτό,εκτός από τη λύπη 
που προξενεί, προξενεί και εύλογες ανησυχίες. Πυροδοτούνται συντεχνιακές 
εκρήξεις , με σκοπό τον κατακερματισμό της κοινωνικής συμμαχίας των εργα-Ό- 
μένων και μη προνομιούχων Ελλήνων.Καί εδώ υπάρχει μια τακτική σχεδόν, συμπ —



η

ρεύση της παραδοσιακής Αριστερός στους κοινωνικούς χώρους.Σύμπτιξη ετε
ρόκλητων συμμαχιών με μοναδικό κοινό παρονομαστή την αντικυβερνητική στά
ση. Ο αντικειμενικός στόχος, κοινός στόχος, και των δύο κομμάτων της 
αντιπολίτευσης στη Βουλή, είναι''να οδηγήσουν την Κυβέρνηση σε αδιέξοδο 
και αποτυχία. Και τούτο γιατί πιστεύουν ότι μόνο έτσι, η μεν Δεξιά έχει 
πιθανότητα να προσεγγίσει ξανά την εξουσία , το δε ΚΚΕ να παίξει αποφα
σιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, προβάλλοντας σαν εγγύηση της Αλ
λαγής. Κοινή επιδίωξη Ν.Δ. και ΚΚΕ , από διαφορετικές αφετηρίες , είναι 
να χάσει το ΠΑΣΟΚ την πολιτική εκλογική αυτοδυναμία και την ιδεολογική 
του αυτονομία. Να πάφει να είναι η μοναδική διαζευτική πρόταση και λύση.

Για τη'Ν.Δ. η εξουσία ήταν πάντοτε το ενοποιητικό στοιχείο ανάμεσα σε 
διάφορες ομάδες και πρόσωπα . Το χάσιμο της εξουσίας είναι θανάσιμο για 
τη Ν.Δ. Αντιμετωπίζει κρίση ηγεσίας , αλλά και κρίση προσανατολισμού. 
Μάλιστα, αυτό το 41 η Ν.Δ'. είναι αριστερή όπου πρέπει να είναι αρισ^ερη^ 
κεντροχχ όπου πρέπει να είναι κεντρώα και δεξιά όπου πρέπει να είναι δε
ξιά "'δίνει το μέτρο της έλλειψης οποιουδήποτε προσανατολισμού του κόμ
ματος. Ακολουθεί μια πολιτική προσώπων και όχι ιδεολογικό - πολιτική αντι
παράθεση. Προσπάθεια γίνεται για την όξυνση του κλίματος και για την επι
βίωση τιον εμφυλιοπολεμικών ψυχώσεων. Είναι βέβαιο αν και δεν μ'αρέσει. 
να κάνω το δάσκαλο για άλλα κόμματα , ότι έχει τ άγκη εκσυγχρονισμού 
τόσο σε ότι αφορά την ιδεολογική - της και πολιτική της ταυτότητα , όσο και 
σε ότι αφορά τη συμπεριφορά της. Προσπαθεί,όπως ε ναι γνωστό, να ενωποιή- 
σει σήμερα το εθνικοφρονικό μέτωπο με το μέτωπο τ ν νοικοκυρέων^ ενσωματώ
νοντας την ακραία κατ την χουντική δεξ ά. Και είναι σαωές ότι
προωθεί μετωπική ρή,ξη με το ΠΑΣΟΚ . Βέβαια?μάταιο προσπαθεί να κάνει 
ανοίγματα προς το Κέντρο μιας και ταυτόχρονα για . εμπνεύσει τον δυνα
μικό κομματικό της πυρήνα1ρίχνει το παράλογο σύν' ,α " χούντα είναι θα 
περάσει ί" Αυτό είμαστε εμείς, δηλαδή ί Η ηγεσ' της Ν.Δ. έχει μπει 
σε επικίνδυνη τροχιά , μιας και τη δική της κρίο: καί αδιέξοδο αποπειρά
ται να τη μετατρέψει σε κρίση θεσμών .

Το ΚΚΕ παραμένει εγκλωβισμένο στην αρτιριοσκληρω 
κτική του . 'Εχει μιαν αδυναμία μόνιμη θεώρησης - 
ιστορικής^ πορείας της χώρας μας και των εξελίξεων 
δο . Χρησιμοποιεί στατική μέθοδο ανάλυσης^μιας δ1, 
ταβαλόμενης πραγματικότητας. Είναι φυσικό το απο 
μορφωμένο. Αδυνατεί να αναλύσει και να προτείνει, 
θεί , είναι πολιτική της άρνησης και όχι της θέο 
είναι πολίτική αρνήσεων αλλά επιλογών /''θέσεων /σε

;ίή στρατηγική και τα- 
ι ανάλυσης της . τής1 
ακόμη σε διεθνές επίπε-
ιμικής και διαρκώς με- 
λεσμα να είναι πσρα- 
Η. πολιτική που ακολου- 
.. Η αλλαγή όμως δεν 
νατές εναλλακτικές

/• / *



θέσεις. Και.μη. ξεχνάμε ότι το μοντέλλο το κοινωνικό - οικονομικό μοντέλλο
στο-Όποιο αποβλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να θεωρηθεί ότι , , ο*υ~είναι ένας-" κρατισμός " , μιλάμε ήΤϊα κρατικοποίηση^. ' όχι για κοινωνικο
ποίηση και αυτό φάνηκε■ι 'πολύ καθαρά στον τελευταίο διάλογο που αναπτύξαμε 
μαζί του. Βέβαιά·,έχει':την'-απαίτηση , να παίξει ρυθμιστικό πολιτικό ρόλο. 
Αλλά το 17% δεν το κατάψερε. Και γι αυτό τώρα μετα&έ^ει το κέντρο βάρος 
στους κοινωνικούς χώρους που ελέγχει , όταν μπορεί ^ όσο μπορεί. 'Ομως,η 
κινητοποίηση χωρίς στόχους , απλά για προπαγάνδα, για εντυπώσεις δεν είναι 
πολίτικη πράξη , είναι επαναστατική γυμναστική για εσωτερική κατανάλωση.
Η απάντηση που.δίνει το ΠΑΣΟΚ , είναι η Εθνική Λαϊκή Ενότητα. 'Οχι στον 
διχασμό και τη μισαλοδοξία . Ναι στην συμωιλίωση. και την αδελφοσύνη του 
Ελληνικού Λαού. Ανοιχτή, δημοκρατική δράση και συνεργασία με όλους τους 
"ιατριώτες,με όλους τους εργαζόμενους , με όλες τις κοινωνικές δυνάμεις που 
έχουν συμφέρον και αγωνίζονται να μην σηκ σει κεωάλι η ηγεσία της Ν.Δ.
Αυτό το μήνυμα συσπέίρωσης και ενότητας στους κοινωνικούς χώρους , θα επι
βάλει τον αναγκαίο αναπροσανατολισμό της ηγεσίας της παραδοσιακής Αριστεράς 
^Αυτό είναι πρόβλεψη}«, Μετατροπή, της εκλογικής πλειοψηφίας των Δυνάμεων της 
Αλλαγής - εδώ είναι το έργο μας - σε συνειδητή πολιτική και κοινωνική πλειο 
ψηφία, που ξέρει να διεκδικεί αλλά και να στήρίζει το έργο μιας Σοσιαλιστι 
κής Κυβέρνησης.Που ξέρει να κατοχυρώνει^και να διευρύνέι με τη συμμετοχή 
της,τις κατακτήσεις της. Να διασφαλίζει σοσιαλιστική επαγγελία και προοπτι
κή μέσα από την υποβάθμιση των συντεχνιακών απαιτήσεων. λΛί 5 ι 11 ~ι*\ 
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0 αγώνας για τη στερέωση και^την επέκταση των δημοκρατικών θεσμών,για την 
κατοχύρωση., της ουσιαστικά ελεύθερης πολιτικής δράσης , και τον εκδημοκρατι
σμό και πλουραλισμό των μέσων έκφρασης και ενημέρωσης δεν είναι μια αοηρη- 
μένη υπόθεση. 0 αγώνας για υπεράσπιση και ενεργητική στήριξη του Συντάγμα- . 
τος,της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας καθώς και για την παραπέρα επέκταση 
των θεσμοποιημένων λαϊκών κατακτήσεων δεν φαλκιδεύει την επαγγελία, και απαί 
τηση για Σοσιαλισμό . Αντίθετα κάνει πιό στέοεα,πιό φερέγγυα τη στρατηγική 
και την πορεία της μετάβασης χωρίς πισογυρίσματα, περιπέτειες και αναστρο
φές. Το ΠΑΣΟΚ'δίνει θετικό και χειροπιαστό περιεχόμενο στη σχέση Δημοκρα
τίας και Αλλαγής. Αυτή η σχέση Δημοκρατίας - Αλλαγής συμπυκνώνει μέσα της 
τις προσπάθειες και τον αγώνα για οργανική ενοποίηση και κλιμάκωση των 
ενδιάμεσων τομών και μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της οικονομίας , της ανεξπρτη 
σίας,των θεσμών και 'του.·κρατικού μηχανισμού καθώς και της άρρηκτης σύνδεσής 
του.5με το στόχο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού.
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Για το λόγο τούτο το ΠΑΣΟΚ, έχεικαι θα συνεχίσει εντατικά και στο- μέλλον 
να συμβάλει με το δικό του τρόπο , τη δική του πολιτική και τακτική στην 
άμεση εδραίωση και προοπτικά στην κατοχύρωση και προέκταση των δημοκρα
τικών θεσμώω^ του πολιτικού πλουραλισμού της κοινωνικής πολυφωνίας.
Για τούτο το λόγο το ΠΑΣΟΚ έχει συμβάλλει με συνέπεια στην καθιέρωση του
ήπιου κλίματος , κάτι που θα επιδιώξει να το διατηρήσει καί στην προεκλο
γική ακόμα ωάση. Για το ΠΑΣΟΚ,όμως, >:Υ ' ήπιο κλίμα, σημαίνει ,ότι η πολι-c/tV£T¿\Lτική αντιπαράθεση και αναμέτρηση και μπορεί και πρέπει να 

φ  χωρίς προσωπικές αντιδικίες , συκοφαντίες και ύβρεις. Χωρίς προσωπιί-\νρ 
επιθέσεις , χωρίς τη χρήση δόλιων μέσων ή τυφλών και άγονων φανατισμών.
Η αποδοχή και ο σεβασμός του ήπιου κλίματος , σαν απαραίτητο πλαίσιο δη
μοκρατικού διαλόγου^εθνικής·συνεννόησης και κοινωνικής πάλης^δεν σημαί
νει συγχωροχάρτι των ηγετικών στελεχών της Ν.Δ. στις επιλογές , τους 
χειρισμούς και τις ευθύνες που έχουν. Για το ΠΑΣΟΚ ήπιο κλίμα δεν σημαί
νει πολιτικό δΚρΟΐνλισμό , κινήσεις κορυφής και παρασκηνιακές διαβουλεύ- 
σεις. Για το ΠΑΣΟΚ ήπιο κλίμα δεν σημαίνει υποστολή της αντιπαράθεσηςκαι 
του αγώνα για τις διακηρυγμένες αρχές , το πρόγραμμα, τα ιδανικά και το 
'όραμα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη 
αυτών των στόχων είναι το ξεπέρασμα των αδυναμιών της Κυβέρνησης,της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας,του Κινήματος. Είναι " ήλιου φαεινότερο " ότι 

^  πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να εναρμονήσουμε: το έργο της Κυβέρνη
σης , της Οργνάνωσης , της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των στελεχών του 
μαζικού Κινήματος , έτσι ώστε μαζί να δουλεύουμε συγχρονισμένα

για την κατάκτηση. ώριμο.νν λαϊκών στόχων . Θα πρέπει ,πιστεύω^και 
είναι απόφθευγμα , δεν πρόκειται να το αναλύσω*-θα πρέπει το Κίνημα ιδιαί 
τέρα τώρα , που δεν υπάρχει πιά σταυρός , τώρα που η διάκριση ενός μέ
λους είναι , αν είναι στην Οργάνωση στέλεχος , ή αν είναι στη Βουλή , 
αυτή την ώρα,θα πρέπει κι εμείς να καταξιώσουμε τον ρόλο των βουλευτών)

Γ?θΰ είναι η πιό ορατή όψη του συνόλου της Οργάνοχτης. Βέβαια, εφόσον υπάρχει 
Κυβέρνηση είναι και αυτή . Θα ήθελα επίσης,αναφερ. .μένος στο κυβερνητικό 
κλιμάκιο-ταλλά όχι μόνο σΑαυτό , γενικότερα°στελέχ ση του Κινήματος αν 
θέλετε — ότι φαινόμενα αλαζονίάς -στην εξουσία ί εν ταιριάζουν σε κυ
βερνητικά στελέχη μιας Σοσιαλιστικής Κυβέρνησης. ' -:χω μιλήσει έτσι και 
στο Υπουργικό Συμβούλιο. . . '

'Οτι , πραγματικά θα πρέ ει όλοι μας να αισθαν
θούμε ότι είμαστε-στρατευμένοισε μια υπόθεση και ότι διαχειριζόμαστε 
την εξουσία μόνο και μόνο για την προαγωγή των συμφερόντων του ήαού και 
του Έθνους.



Ο Σοσιαλισμός, τελικά., είναι πάνω απ*όλα τρόπος ζωής. Μπορεί ν'αργήσουμε 
να φτάσουμε εκεί , στο όραμά μας. Αλλά δεν πρέπει εμείς ν'αργοπορήσουμε 
στην κατοχύρωση ενός νέου τρόπου διακυβέρνησης , όπου το σοσιαλιστικό

- είναι η καθημερινή πρακτική.Δεν αρκεί η προώθηση νόμων για το πέρα
σμα θεσμικών αλλαγών . Ξέρετε^ πολλές φορές, έχω δει ότι από την ώρα που
ένας νόμος δημοσιεύτηκε στην ν Εωημερ,ίδα της Κυβερνήσεως, θεωρείται'ότι η/7«>ν <*,π ©■«&>.« μ βι,κοινωνική αλλαγή ■ ' Αυτό είναι μεγάλη παρανόη-

|ση και μεγάλη παρεξήγηση . Εκείνο,το χαρτί , σου δίνει απλώς το εισιτήριο ψ ιγια έναν πολύ σκληρό αγώνα. Και/αβέβαιης έκβασης. Γι αυτό έχουμε
στην Ελλάδα νόμους επί νόμων τους οποίους ούτε έχουμε " ξεσκονίσει" 

για καιρό , ούτε . τους έχουμε κωδικοποιήσει - δεν είναι έτσι;
Δεν αρκούν οι νόμοι . 'ίσως η κοινωνική πραγματικότητα, 

είναι εκείνο που ενδιαφέρει. Απαιτείται , βέβαια, για τα νομοσχέδια ένας 
διάλογος,που είχαμε υποσχεθεί, πριν κατατεθεί. Ενημέρωση του Λαού , του 
Κινήματος , φυσικά και βέβαια , αυτό δεν το έχουμε κάνει. Σε πολλές πε
ριπτώσεις οι νόμοι μας αίφνιδίασαν.Τα νομοσχέδιά μας αιφνιδίασαν.
Αυτό όχι από κακή πρόθεση , αλλά από έλλειψη,θα έλεγα, επαρκούς συντονι
σμού . Υπάρχουν μέσα στην Κυβέρνηση, σαφώς, δισλειτουργίες. Το έχω πει.
Δεν έχουμε ακόμα δεθεί με το δημοσιοϋπαλληλικό κόσμο , που υπηρετεί στα 
Υπουργεία, μας. Δεν πρέπει να συνεχίζουμε εκεί > το κλίμα , ότι ο ένας είναι 
δεξιός/καί~ο~0Γλλος είναι ΠΑΣΟΚ , γιατί έρχεται σε βασική αντίθεση με την 
αρχή μας,για Εθνική. Λαϊκή Ενότητα . Αλλοίμονο , αν εμείς , δεν μπορούμε 
να -απεγκλωβίσουμε τις λαϊκές δυνάμεις που σήμερα συνδέονται με τη Δεξιά. 
Αλλά,βέβαια, με το κυνηγητό του' κλητήρα γιατί είναι δεξιός ή κάποιου άλλου 
δεν πετυχαίνουμε τους στοχους μας.ρ^α κάθε κίνηση που κάνουμε, είτε είναι 
σχέδιο νόμου , είτε είναι διοικητική απόφαση , υπουργική πράξη πρέπει πάν
τοτε να είμαστε σε θέση να καταδείξουμε ποιο είναι το εθνικό συμωέρον. Ποιό
είναι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και πώς και γιατί εντάσσονται τα 
συμφέροντα του ατόμου, της ομάδας , μέσα σ’αυτά τα ευρύτερα συμφέροντα ται ">)οποία,νποτίθεται,εξυπηρετεί η συγκεκριμε^ρ^^η^ το ουγκεκριμένο σχέδιο νό
μου . Δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους, του ΠΑΣΟΚ,
αλλά είναι ανάγκη να σκύψουμε στα μικρά,καθημερινά προβλήματα του λαού.
Εγώ,έχω το αίσθημα,ενστικτωδώς θα έλεγα περισσότερο ,ότι ενώ σε δύσκολους 
τομείς , σε μεγάλα θέματα.έχουμε ανοίξει νέους δρόμους , δεν έχουιιε
βελτιώσει την καθημερινότητα ζωής του ατόμου. Και είναι αυτό λάθος. Θα πρέ
πει να δώσουμε αρμοδιότητες και δυνατότητες στους φορείς που από τη φύση 
τους , έχουν και τη θέληση και τη δύναμη να καταπιαστούν μ'αυτά τα καθημερι
νά προβλήματα και να δώσουν λύση . Και βέβαια, δεν .ρέπει να καλλιερΥούι:



μεγβλύτερεςπροσδοκ ίες από αυτό που πράγματι μπορούμε να πετύχουμε. Η 
Αλλαγή πρέπει να φτάσει μέχρι το πιό απομακρυσμένο σημείο της χοόρας} 
μέχρι τον τιιό αδικημένο πολίτη, ξεκινώντας από εκεί. Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ

ισχυροποιήσει ίους οεσμους της με οο Λα.ϊκο Κίνημα. θ κομματικός πολιτι— 
κός λόγος έχει.απήχηση όταν συντονισμένα μέσα από την κεντρική καθοδήγηση, 
μεταφέρει προς την Κυβέρνηση τις προσδοκίες , τις πικρίες , τη θέληση του 
λαού. Η στήριξη του κυβερνητικού έργου σημαίνει προτάσεις από πριν , βα- 
θειά κατανόηση, σωστή ενημέρωση και διαωώτιση του λαού. Η κύρια αποστολή 
μιας οργάνωσης εξουσίας είναι να αντλήσει διδάγματα και εμπειρίες από το 
μαζικό κίνημα. Προωθώντας τον οργανωμένο δημοκρατικό διάλογο, αξιοποΐώντας 
τη λαϊκή σοφία και προσφέροντας την ιδεολογική κατεύθυνση , την πολιτική 
θέση, την τεκμηρίωση. Η οργανωμένη πάλη έσα στο μαζικό κίνημα σημαίνει συ 
νεχή προσπάθεια . Για το ταυτόχρονο ανέβασμα της ταξικής συνείδησης και 
της πολιτικής συνειδητοποίησης χωρίς παρεκκλίσεις συντεχνιακής αντίληψης 
ή μικροκομματικής επιβολής. Πριοταρχικός είναι ο ρόλος της Οργάνωσης για 
την καταξίωση της λαϊκής συμμετοχής. Για να χτίσουμε στην πράξη τον δήμο- 
κρατικό προγραμματισμό. Αλλά εδώ, επιτρέψτε μου, V ζχ,
αναφερθώ στο λόγο μου παλιά στο Σπόρτιγκ , που αφορά τη σχέση Κυβέρνησης 
και Κινήματος. ‘άίναι μια απλή κουβέντα, αυτό που θάθελα να πω. ’Οχι
στην άμεση συμμέτοχη της Οργάνωσης στη διαχείριση της εξουσίας. Η Οργάνω
ση όχι μόνο μεταφέρει τα μηνύματά μας στο λαό , όχι μόνο συμμετέχει ενερ 
γά στην ανάπτυξη του Λαϊκού Κινήματος, άλλα μας ιοέρνε I και μας τα μηνύματα 
μέσα από τα θεσμοθετημένα όργανά της , έτσι ώστε η πολιτική που χαράσσουμε 
να συμπλέει με τη γενική, στρατηγική του Κινήματος. '

Επανέρχομαι στην κατάργηση του σταυρού προτοίμησης. Αποτελεί μια ιστορική 
τομή για την εξύψωση, του κοινοβουλευτικού αγώνα, που πρέπει να συμ.βάλει 
σήμερα στην πλήρη σύνδεση των βουλευτών μας των πιό ορατών αιχμών του Κι
νήματος^ με τα άλλα στελέχη, και τα μέλη, της Οργάνωσής μας. Προϋποθέτει αλ
ληλοσεβασμό και σωστή διανομή, των ρόλων και. συντονισμένη δράση. Είμαστε 
αδέρωια ο βουλευτής και. ο μη βουλευτής, τα δύο στελέχη είμαστε αδέρφια σε 
κοινό αγώνα. Αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε , γιατί κουβαλάμε σήμερα κα
τάλοιπα του παρελθόντος. Δεν νομίζω πως έχει γίνει επαρκώς συνειδητό, ότι 
δεν ενδιαφέρει πλέον το'πόσα ρουσωέτια έχεις κάνει, γιατί η λίστα είναι 
κομματική . Και ο αγώνας είναι μόνον ιδεολογικο-πολιτικός. Δεν έχει άλλο 
χαρακτήρα. Και αυτό , νομίζω, είναι η πιό επαναστατική συμβολή που έχουμε 
κάνει. Θα το δούμε και., θα το ζήσουμε όταν θάρθουν οι επόμενες εκλυγ
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Πρέπει να κατακτήσουμε μια ενιαία αντίληψη σ'όλα τα επίπεδα της Οργάνω
σης και πρέπει να προωθήσουμε την μαζική δημοκρατική δράση μέσα στο λαό, 
γιατί μόνο έτσι θα βγάλουμε πέρα το μεγάλο έργο τμς Αλλαγής. Αν αποκο
πούμε από το λαό είναι καταδικασμένο το εγχείρημά μας. Χτο^λαό όχι μο- 
νο να στηρίζει αλλά να συμμετέχει. 'Ετσι βγαίνει πέρα η μεγάλη κοινωνική 
Αλλαγή. Δεν βγαίνει μόνο με νομοθετήματα, ούτε με ουκάζια. Θα ήθελα και 
πάλι να τονίσω^ ότι χρειάζεται ίσως μια σοβαρή μελέτη,θάλεγα, του ρόλου 
της Οργάνωσης , όταν το Κίνημα είναι Κίνημα εξουσίας. Είναι απαραίτητο 
να πάμε σε βάθος . 'ίσως η οργανωτική επιτροπή μπορεί να παίζει ένα ρόλο 
εδώ. Να δούμε ¿ίτη λεπτομέρεια τους τιςσσχέσεις ενός στελέχους του Κινή- 
ματος , ενός Νομάρχη, ενός Δημάρχου, ενός βουλευτή , ενός Υπουργούς <έίναι 
απαραίτητο να φύγουμε από τις γενικές αρχές και να το εζειδικεύσουμε,για
τί στόχος μας πρέπει να είναι η, ενοποίηση ΚινήματοςτΚοινοβουλευτικής Ομά
δας _ Κυβέρνησης , έτσι ώστε με ενιαίους στόχους , που όλοι συμμεριζόμα
στε δίτχλα και μέσα στο μαζικό κίνημα,να προχωρήσουμε προς την αλλαγή .
Θά ήθελα να σας πω ότι είμαι αισιόδοξος, και για την πορεία της Κυβέρνη
σης , και για την πορεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και για την πορεία 
της Οργάνωσης.

Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας,ότι πρότασή μας είναι το Συνέδριο του Κόμ
ματος να γίνει στις αρχές του 1984. Πρέπει να γίνει αρκετά νωρίτερα από 
τις ευρω-εκλογές, οι οποίες είναι τον Ιούνιο του '84. Το Συνέδριο,αν ορ
γανωθεί σωστά , και αλλοίμονο μας αν δεν το οργανώσουμε σωστά,θασυμβάλ- 
λει στην αποκρυστάλλωση της στρατηγικής μας με βάση τις εξελίξεις , τόσο 
στο διεθνές επίπεδο , όσο και στο εσωτερικό της χώρας μας , στη ανανέω- 

και την προσαργμογή της δομής του Κινήματος μας . Το Συνέδριο θα εί
ναι το επιστέγασμα, σχεδόν , 10 χρόνων ζωής, αγώνα και ανάπτυξης. Το απο
τέλεσμα ενός εποικοδομητικού διαλόγου και μιας εντεινόμενης παρουσίας 
και συμμετοχής του Κινήματος μας στην κοινωνική και πολιτική διαπάλη με 
στόχο τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας μας.

Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι που παρέλειψα. Πρόκειται για- ένα. θέμα 
που έχει ιδαίτερη σημασία . Ποιές είναι οι κυβερνητικές προτεραιότητες. 
Και ι θα έλεγα πως οι. άμεσες προτεραιότητες είναι : 
α. Ανάκάμψη και δημιουργία ‘νέων θέσεων απασχόλησης.
β. Εξυγίανση, και'εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης^ και η ουσιαστι
κοποίηση της αποκέντρωσης, 
γ. Το μέγα θέμα της Υγείας.



Αυτά,θα'τα έβαζα σαν τα θέματα " κλειδιά " . Αλλά,πιστεύω, άτι θα πρέπει 
να έχουμε επίσης υπόψη μας το θέμα των μικρομεσαίων , μια τάξη με την 
οποία έχουμε μια στενή σχέση και που δεν την έχουμε βοηθήσει όπως είχα 
με ελπίσει .

Θα πρέπει επίσης στον αγροτικό τομέα να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των τι
μών και των παροχών και να πάμε σε αναπτυξιακή δομή. Δεν αρκεί να δια
χειριζόμαστε τα προβλήματα που μας άφησαν . Πρέπει να ωτιάξουμε μια νέα 
Γεωργία στην Ελλάδα . Και βέβαια , ίΐάντοτε Παιδεία και πολιτιστική ανα
γέννηση.


