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Κυρίες καί Κύριοι Συνάδελφοι
Μέ συγκίνηση Απευθύνομαι σήμερα προς 

άλους σας. Κι είναι ή συγκίνησή μου εύλο- 
γη; Γιατί διαδέχομαι οτό βήμα αυτό άνδρες 
που ώς Πρωθυπουργοί όχι μόνο ζυμώθηκαν 
μέ τήν Ιστορία τής χώρας» αλλά καί τή διέ
πλασαν« Ανδρες που μέ μόχθο καί άγωνία 
διαμόρφωσαν δημιουργικά τη μοίρα αυτού 
τού Λαού καί έφεραν τήν 'Ελλάδα στη σημε
ρινή αξιοζήλευτη θέση της.

ιό  τιμητικότερο,όμως» άλλα καί βαρύτε
ρο ψορτκ>,- πού αισθάνομαι ατούς ώμους 
μου, είναι ότι διαδέχομαι σέ Αδιάσπαστη 
χρονική συνέχεια τόν Κωνσταντπό Καραμαν
λή, πολιτικό πού φιέρωσε ολόκληρη· τή ζωή 
τουστήν Ελλάδα* τήν έβγαλε άπό τήν υπα
νάπτυξη τήν Απάλλαξε άπό τά  (σύνδρομα 
των στερήσεων τήν οδήγησε στή ραγδαία 
οικονομική καί κοινωνική πρόοδο* τήν ένέτα- 
V ,  τέλος, ώς Ισότιμο -μέλος στην Ευρώπη 
εξασφαλίζοντας καί γ ιά  τις έπερχόμενες γε
νεές ένα σταθερό μέλλον.

Το irtnpeç κείμενο tώυ προγραμματικών
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’Η συνέχεια
> ί παρούσα Κυβέρνηση, πού δΓ έμού έμ- 

φανίζεται ένώπιόν σας γ ια  νά τιμηθεί μέ τήν 
■μπιστοσύνη σας, είναι υπερήφανη νά θεω
ρείται συνέχεια των Κυβερνήσεων Καραμαν
λή. Καί δέν είναι μόνο φυσικό, είναι έπιβε- 
βλημένο νά θεωρείται συνέχεια. Τό έπιβάλ- 
λει καί ή σύνθεση τής Εθνικής Αντιπροσω
πείας άλλά καί η Αναγκαιότητα των πραγ
μάτων. Γιατί συνεχίζεται ή πιεστικότητα τών 
ίδιων μεγάλων καί δυσχερέστατων ποοβλη- 
μάτων πού Αντιμετώπιζε καί ή προηγούμενη
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Είναι λοιπόν εξίσου φυσικό καί Επιβεβλη

μένο νά μην έπιδιώξουμε δραματικές άλλα- 
γές στίς βασικές κατευθυντήριες γοαμυές 
τής πολιτικής που έχουν χαραχθεί άπό τήν 
τελευταία Κυρέονηση Καραμανλή καί έγκρι- 
θεί άπό τήν Εθνική ’Αντιπροσωπεία.

'Ακόμη περισσότερο δέν είναι' δυνατόν νά 
ύπαρξει παρέκκλιση στίς Ιδεολογικές άσχές 
πού εμπνέουν. _τήν πολιτική πράξη. Καί θά 
έπαναλάβω ν ιά  μιάν Ακόμη φορά —  μέ τή 
σαφήνεια πού έχουν οΐ τετριμμένοι όοοι _ — 
ότι ή πολιτικό μας’ δέν^ πρόκειται νά είναι 
ούτε πιό δεξιά ούτε πιό αοιστεοά Από τή 
σταθερή γραμμή πλεύσεως πού Ακολουθεί η 
«Νέα Δημοκρατία».

Η σταθερότητα αυτή δέν σημαίνει Απο
κοπή άπό τήν ζωντανή πραγματικότητα πού 
από τή φύση της διαρκώς μεταβάλλεται. 
Σταθερότητα άντιθέτως Αποτελεί ή διαρκής 
προσαρμογή στίς Ακατάπαυτες έξελίξεις 
πού είναι ο νόμος τής . ζωής. Κι αυτή ‘‘τήν 
προσαρμοστικότητα, τήν* εύκαμφία πού Απο
σοβεί τούς κινδύνους τής καμψίας,. θά έχει 
στίς μεθόδους καί τά  συγκεκριμένα μέτρα της 
ή πολιτική μας.

Ούδείς έξάλλου Βιεκδικεί τό άλά&ιτο* καί 
Αλίμονο άν έχει όπου ή πείρα μάς ύποδει- 
kwuci ότι διαπράΕαμε σφάλματα δέν έχουμε 
τή γενναιότητα νά τά  παραδεχτούμε καί την 
εάαισθησία νά τά διορθώσουμε.

νοικτή σέ κάθε πρωτοβουλία γ ιά  μιά 
τερη, διμερή καί_ πολυμερή συνεργασία 
ιδιαίτερη περιοχή της, τή Βαλκανική, θα  
νοήσει, τή συνέχιση τών προσπαθειών γιβ^τηι 
προώθηση τής διαβαλκσνικής συνεργασίαΟ 
όπως θά έπιδιώξει καί τήν περαιτέρω εποι
κοδομητική σύσφιγξη τών σχέσεων με του« 
ychovie της.

Ιδιαίτερα Λ Γιουγκοσλαβία πρέπει να Yi*Ç 
ρίζει ότι. 6 ■ Ελληνικός λαός καί ή Κυβέρνηση 
του μέ πολλή συιιπαθεια m iuutelcftw .*1?του μέ πολλή συμπάθεια αυμμερίοΑπ*, 
στιγμές Αγωνίας πού πέρασε τούς . τ*λευ· 
ταίους μήνες. Μέ έμπιστοσύνη ή Κυβέρνησή 
προσβλέπει στή συνέχιση τής συνεογσσίας 
της μέ τή νέα γιουνκααληβικη ηγεσία στη»

Δημοκρατικός διάλογος
της μέ τή νέα γιουγκοσλάβικη ηγεσία 
όποια εύχεται όλόθερμα πλήρη έπιτυχία στη»
Awaoya\A  Xa«. -  - ..JL _.-Λ·.,Ω/μ 1ΤΤ·Αποστολή της, έτσι ώστε να συσΟ'χθοώ^σ*

■  n f e y n H ·

θά διοχετεύονται άττό τά  Ταμεία τών Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων καί τήν Ευρωπαϊκή Τρά
πεζα 'Επενδύσεων.

Η κυβέρνηση θά καταθέσει σύντομα στή 
Βουλή Σχέδιο Νόμου γ ιά  τήν προσαρμογή 
*αί τήν αττλούστευση τών άνσπτυξκβιών κί
νητρων, καί τήν έ/θάρϊρυνση τής ιδιωτικής π  ρω 
τοβουλιας.

Ή  έπενβυτική προσπάθεια τού δημοσίου θά 
■ηεοιορισθεί στις περιπτώσεις έκείνες, όπου 
παρατηριίται Αδυναμία νά άναλάβει έπιχει- 
ρημστική δράση ή ιδιωτική πρωτοβουλία καί

Γί* αυτό 'άλλωστε πιστεύουμε, Αγαπητοί 
συνάδελφοι, στήν πολύτιμη βοήθεια τήν όποια 
μπορεί νά παράσχει στήν κυβέρνηση, σ 6- 
ποιαδήττοτε κυβέρνηση, ό δημοκρατικός, κα
λόπιστος διάλογος μέσα σ’ αυτήν εδώ πρω- 
τίστως τήν αίθουσα άλλά καί .έκτος αυτής, 
στόν Τύπο, ατά πνευματικά Ιδρύματα, κα
θώς καί μέ τις διάφορες τάξεις.

Έχοντας λοιπόν τονίσει προοιμιακά τά 
τρία στοιχεία πού ή παρούσα κυβέρνηση θτω- 
ρχΐ βασικά —τή σταθερότητα στις αρχής, 
τήν προσαρμοστικότητα στίς μεθόδους και τη 
δεκτικότητα στήν κριτική— έπιτρέψτε μου να 
σάς έκθέσω τά έπιμέρους κεφάλαια τής πο
λιτικής πού προτιθεμεθα νά έφαρμόσουμε.

ραιτέρω οι φιλικοί δεσμοί μεταξύ 
χορών. . .  ,

Ή  Κυβέρνηση πιστεύει ότι ή καλύτερη δα* 
ση στίς διεθνείς σχέσεις, ιδίως μεταξύ ̂ χορό» 
μέ διαφορετικά πολίτικα, κοινωνικά καί οικο
νομικά συστήματα είναι Αμοιβαίος σεβασμό* 
τής κυριαρχίας, τής Ανεξαρτησίας, τής έδαφ·- 
.κής Ακεραιότητάς, τής μη έπιμβάσεως στβ 
έσωτερικά καί .του Αμοιβαίου συμφέροντος- 

Μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον θά έξακολοι^ήόδθ* 
με νά Αναπτύσσουμε τις διμερείς μας_σχ·* 
σεις μέ τΙς χώρες του Τρίτου κόσμου. ΞεχΟ* 
ριστή θέσή στήν προσπάβειά μας αυτή fcfôMV

Ακ>ι«Α ατά αναγκαία δημόσια έργα οίκονο-
Μς καί κοινωνικής υποδομής.

Οί αγρότες

o¡ Αραβικές χώρες μέ τις όποιες μάς συνδέουν 
παλαιοί _ καί νέοι δεσμοί καί με τις όττοιες

ΚΥΠΡΟΣ - ΑΙΓΑΙΟ - ΝΑΤΟ
έχουμε άριστες προοπτικές περαιτέρω συνΦΟ* 
γασιας. Αλλά καί άπό τίς χώρες τής Άφρΐ· 
κής έχουμε, ένβείξεις ότι ύπάρχει γόνιμο έδα
φος. γ ιά  ευρύτερη συνεργασία τήν όποια θ« 
επιδιώξουμε νά καλλιεργήσουμε καί νά διευ
ρύνουμε.

Στόν Αγροτικό τομέα ή κεβέρνηση θά ον- 
Σχίσει τήν πολιτική στηρίξεως τού Αγροτι
κού εισοδήματος, μέ τήν προστασία των τι
μών των Αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα θά 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια αύξήσεως τής 
παραγωγικότητας μέ τήν προώθηση τών προ
γραμμάτων έγγειων βελτιώσεων, πεοίφεοεια- 
κης_ά να πτύξεως, καί μεγεθύνσεως τών γεωο- 
Υΐκων εκμεταλλεύσεων.

Βασικός σκοπός είναι κάθε έλληνική Αγρο
τική οικογένεια νά έχει τόση γή καί τέτοια 
Μέσα παραγωγής, ώστε νά ίξασφαλίζεται 
^ληρης Απασχόληση καί οικογενειακό εισόδη
μα, πού νά συνκρίνεται άνετα μέ τά  έξο>- 
Υεωογικά εισοδήματα.

Τήν προτεραιότητα έχει καί μεθοδολογικά 
ό τομέας τών διεθνών μας σχέσεων. - t

’Από τή» έπαυριο τής άποκαταστάσεεος τής 
δημοκρατικής νομιμότητος στή χώρα μας, η 
έλληνική εξωτερική πολιτική .χαράχτηκε με 
γνώμονα τό  έθνικό συμφέρον, υπήρξε συνεπής 
καί σταθερή, καί κινήθηκε ρεαλιστικά μέσα 
ατά πλαίσια τής διεθνούς ποαγματικάτητας. 
Μέ τό πνεύμα αυτό, ή κυβέρνηση θά συνεχί
σει νά έργάζεται γ ιά  νά προασπίσει τά  έθνι
κό συμφέροντα, γ ιά  νά. συμδάλει στήν πρό
οδο της ευρωπαϊκής Ιδέας, γ ιά  νά βοηθήσει 
στη διατήρηση τής ειρήνης καί τήν 'ενίσχυσή 
τού διεθνούς δικαίου και τής διεθνούς τήξεως.

Ή  έξωτερική πολιτική τής Ελλάδος, όπως 
καί κάβε χώρας, κατ' ανάγκην τοποθετείται 
μέσα ατά πλαίσια μιάς γενικότερης διεθιβυς 
συγκυρίας. Σήμερα ή συγκυρία αυτή ο  ναι 
μια σύνθεση άπό κοινωνική.  αναταραχή .σε 
διάφορα. μέρη τού κόσμου, οικονομική κρίση 
πού βρίσκεται σέ ένταση μάλλον παρά σέ ύ
φεση. καί δία όχι μόνο στο έσωτερικό των 
κρατών, άλλά και * ως' μέσον επιβολής, πολι
τειών επιδιώξεων-καί συμφερόντων στις διε-

καί τό  συμφέροντα τών χωρών αυτών. ' άπό 
τή σύμπραξη τής ’Ελλάδας. Σημαντικό στοι
χείο τής έλληνικής Αμυντικής πολιτικής εί-

Ή Κοινή ’Αγορά
ναι ή στήριξη τής χώρας, μέσα στό σύστημα 

' :  ' Δυι ϋ  ϊ .............. ü M t f ·Ασφαλείας τής Δύσεως. Επιδίωξή μας τΓ Ι 
αύτό είναι, υπό τό φως τής έμπειρίας των 
τελευταίων έτών, νά καθιερώσουμε μιά σχέ
ση μέ τό ΝΑΤΟ πού θά μάς ,έπιτρέπει ποω- 
τον νά έχουμε τόν έλεγχο των εθνικών μας 
δυνάμεων καί δεύτερο νά καλύπτουμε πλήρωι 
τήν άσφάλειά μας σέ περίπτωση πολέμου. 
Τήν ειδική αυτή σχέση ευνοούν τόσο η στρα
τιωτική ηγεσία τού ΝΑΤΟ όσο καί τα μέλη 
τής Συμμαχίας μέ έξαίρεση την Τουρκία, η 
όποια επιδιώκει νά επωφεληθει της δισποα- 
γματεΰσεως ·γιά νά επιλύσει κατά τις από
ψεις της ζητήματα πού υπήρχαν άλυτα ποό 
τής όπτοχωρήσεως τής 'Ελλάδος καί νά προ
ωθήσει έμύεσα τούς σκοπούς της.

Ή «ειδική σχέση»
Αύτός είναι ό λόγοςπού οί διαπραγμα

τεύσεις Ελλάδος —  ΝΑΤΟ 6έν κατέληξαν μέ·
ôvdc σχεσε'ς. ,  . -  - ΙλλΜ/ικό χρι'σήμερα σέ θετικό άπστέλεσμα. Ή  Έ λ-

τηρησει .την π ο λ α ι^ τ η ς σ ίΑ ^ α ι^ β ς  « «  άποκειται. έστω καί τώρα, νά κατα-
φίλίας με σλα τα ΐφάτιγ εχ στήσει δυνατή τήν εύόδωση τών ¿ιαπραγμα-
δβθεση φιλίας προς εμάς. r  . ~ ^ ν ί · |· |· · · ρ ~ · Η · | |· · |ω |~ · α · · · Η · · Η Μ Η

Ή  τήρηση τής πολίτικης, αυτής, οεν εινα

Ή  συμμετοχή τής Ελλάδος στήν Εύρο! 
παϊκή Κοινότητα είναι π ιά  γεγονός καί ήδτ 
έχει Αρχίσει προοδευτικά ή συμμετοχή μαε 
στίς κοινοτικές διαδικασίες. Βέβαια ή Κοινό- j 
τητα αντιμετωπίζει τήν στιγμή αύτή όανέ* 
να δύσκολα προβλήματα πού κατά |Γ «ο 
μέρος οφείλονται στήν γενικότερη οικονομική 
συγκυρία. Δέν Αμφιβάλλουμε όμως ότι θά τα 
ξεπεράσει. Ή  ύπαρξη τών προβλημάτων, σύ·. 
τών δέν μειώνει κατά τίποτε +ό πολιτικό, καπ 
οικονομικό βάρος τής Κοινοτικής Ευρώπης 
πού έχει άποβεί ένας.άπό τούς μεγάλους η® 
ράγοντες τής διεθνούς ζωής. Ή  συμμετοχή 
τής χώρας μας ώς ,πλήρους μέλους στήν Kot; 
νότητα δίνει βτήν ’Ελλάδα τή · δίΛτττότητα' νο 
συμδάλει ατό μέτρο τών. δυνάμεων της, στό»( 
εποικοδομητικό ρόλο που .παίζει σήμερα ,ή 
Ευρώπη στόν κόσμο- ^ τ ίς  ώρες μάλιστα αυ
τές, όπτοβειΚνύεται και θα άποδειχθε! όκόμή' 
εναργέστερα στό μέλλον, άτι ή επιλογή του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή γ ιά  τήν .πλήρη 
συμμέτοχή μας στήν Κοινότητα, ήταν ή σο·· 
ο τ η  ·

Ά πό όσα έξέθεσα είναι Φανερό ότι στή» 
έξωτερική πολιτική ή κυβέρνηση, θά άκολρϋΗ 
θησεΓ κατά βάση τή γραμμή' τής προκατ® 
χου .της. ’Αλλωστε μιά. έξωτερική πολιτϊχ

ΟΙ προσπάθειες αυτές θά συστηματοποιη- 
θούν καί θά ένταθοΰυ μέ τήν ένταξή μας στήν 
ΕΟΚ. Η. συμπλήρωση τών έθνικών πόρων μέ 
κοινοτικούς, θά .έτπτρέφει τήν ενίσχυση τού 
Αγροτικού εισοδήματος σέ μεγαλύτερη κλϊ- 
ΜΠΧΟ/,ένώ ή κατοχύρωση τού επαγγέλματος 
του θά. δώσει στόν Έλληνα Αγρότη τήν αυ
τοπεποίθηση καί ύπερηφάνεια του ανεξάρτη
του έπαγελμοττϊα, πού μετέχει Αποδοτικά στήν 
Αύξηση τής έθνικής παραγωγής. .
Γ ρ ά ρ ις  στά μέτρα πού πήρε ή προηγούμε
νη κυβέρνηση έχει έξσσφαλισθεΐ έπάρκεια 
καυσίμων γ ια  τό τοίχον έτος. Δέν πρέπει ό
μως νά λησμονείτσι ότι ή συνεχής αύξηση τής 
τιμής τού πετρελαίου προκαλεί δυσβάστακτο 
βόρος.οτό ισοζύγιο πληρωμών. Γιά τό λόγο 
αύτό ή κυβέρνηση θά έπτδιώξει μέ κάθε πρα
κτικό τρόπο τήν έξοικονόμηση ένεργείας, χω
ρίς νά έπηοεασθεί ό ρυθμός οικονομικής ά- 
ναπτύξεως.

Στον τομέα τής δημοσιονομικής πολιτικής 
ή κιΛέρνηση θά ένταιτι τήν ,πρου ττάθειά της 
γιά τή σταθεροποίηση καί τήν άνόπττυξη τής
οίκονομίας καί τή βελτίωσή τής διανομής τού 
εισοδήματος καί τού εθνικού πλούτου.

Στά πλαίσια άύτά θά έπιδιωχθεΐ ή συγ
κράτηση τής συμβολής τού δημοσίου τομέα
στή συνολική ζήτηση, με τή συνέχιση τής προ- 
cnroroti*ιιας. συμπιέσεως τού λειτουργικού κό
στους του κράτους, καί περιορισμού τών έλ- 
λειμμάτων τού δημοσίου τομέα.

Τ ι  " Ι τ  _----- *----_ · ψ Ρ  γ  1
εύκολη. Γιατί ό σεβασμός.των Αρχών του Δι
εθνούς Δικαίου καί του Χάρτη των Ήνωμέ; 
νυν Εθνών δέν είναι ο κανόνας στή.βιεβνη 
κοινωνία. Ή  διεθνής κοινή γνώμη, βρίσκεται

τευσεων.
Μέσα στό πλαίσιο αύτό θά έξετόσει ή Κυ

βέρνηση καί τήν σύναςη μιάς νέας συμφω
νίας πού θά ρυθμίζει τό καθεστώς τών άμε- 
ρικοπηκών διευκολύνσεων πού λειτουργούν 
στήν Ελλάδα, συμφωνίας πού θά άντικατα-

πού μάς έκανε πλήρες μέλος της Κοινότητά» 
πού μάς άνοιξε τούς διαύλους επικοινωνία'« 
μέ τις χώρες τής Ανατολικής Ευρώπης' και; 
τού Τρίτου Κόσμου, που μάς επέτρεψε νά κρα 
τήσουμε Αλώβητες τις θέσεις μας στά έθη·· 
κά θέματα, .έχει άποδίιξει άπό τά άποτίϋβ 
ου στά της ότι· είναι -σωστή.

Φόροι καί τεκμήρια

VV ον· ̂  f ■ ■ w —· · - —- η -, (| V · _ V I » |νφ| iw ■ w* ι· w'miw i bvwv w p« I |>
Αμερικανών όμηρων.στο J κών συμφωνιών. Ή  εξέταση αύτή θά ποαγμα- 
τσχή τού Αφγανιστάν απο σ Λ ίο ικα  στρα- τοποιηθεί καί ύπό τό φώς τής πρόσφατης 
”®*----- '* ” ■ "ri “ * λικηιονειται άμερικανοτουρκικής Αμυντικής συμφωνίας, έ-•πύυατα. . —— 
καί ή άλλη μεγάλη και κατάφωρη, παραβίαση 
-τού διεθνούς δικαίου και των αρχών τού Χάρ; 
τη τού ΟΗΕ κσ ίτής Τελικής Πραξεως του 
Ελσίνκι πού γίνεται μέ τη συνεχιζόμενη κα-. · _· __ ΑΟΛ. ww'i t/vTimr τητ Κιμ

χοντας Οπάφη τήν Ανάγκη διατηρήσεώς τού 
ύβισταμένου συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ 
Έλλόβος καί Τουρκίας.

σματά της
Άλλά, όπως σάς είπα καί πριν, ή ίξω ^ |

Π'  πολιτική έξάρτάται κατά μεγάλο μέρα« 
τις ' διεθνείς συγκυρίες. Στό διεθνή χωρί| 

ή άέναη ροή των πραγμάτων δημιουργεί α·1 
διάκοπα νέες καταστάσεις, καί επιβάλλει γι

τοχή τού περίπου 40% τού εδάφους *mç Κύ- 
•  --  — - - —— - - Τέτοιο,ττρσυ άπό τουρκικά στρατεύματα.' ιετοια, 

ιδιαίτερα όδυνηοά περιστατικά, διαταράσ-
Τά Βαλκάνια

σουν τή διεθνή έννομο τάξη καί την. ειρήνη 
καί σπεύδουν τήν νησνχ’κ ί  καί τήν Αμκτφο-

Μ ·α  δημιοόργΖ ιπας το ν  κίνδυνο σΟΡΟάξί^ζ·__
Είναι γεγονός ότι τώ συμβάντα· του. Α φ

γανιστάν άνέκο'φαν τ ις  τιρυο π'άθε.ιές .πού ίπ ϊ  
χρόνια καταβλήθηκαν γιά  τή διαμόρφωση μιάς 
καταστάσεως ύφέσεως στίς σχέσεις μεταξύ

Ή  ρύθμιση τών Αμυντικών μας σχέσεων 
μέ τή Συμμαχία δέν Ιπροίάζκι σ ί  τίποτε τήν 
ποσβεσή  u e c  γ ιά  _ εΰοϋτεοπ  . σ υ ι« ο ν σ σ ία  u i  
όλές τμ-' χώρες, κσί Ιδιαίτερα τίς-.γειτονικίς,. 
γ ιά  τή διατήρηση τής ειρήνης. Μέ το πνεύ
μα αύτό ή Ελλάς θά συνεχίσει νά είναι ά-

πορεια της ο νμ » ™  και (Μ
κάνει τήν Αναγκαία διόρθωση πλεύσεως, ΤόΙ 
μόνο πού πρέπει νά θεωρείται δεδομένο κα]) 
σταθερό είναι ή προσήλωση τής Κυβερνήσει

Παράλληλα, μέ διάφορες δημοσιονομικές 
ρυθμίσεις, θά προσπαθήσει ή κυβέρνηση νά 
εξουδετερώσει τούς .παράγοντες εκείνους πού 
έπιδρούν άνασχετικά στήν Ανάπτυξη, καϊ θά 
ένισχύσει εκείνους πού υποβοηθούν τήν ιδιω
τική Αποταμίευση, τίς επενδύσεις και τ ίς  Ε
ξαγωγές. Μέσα στά πλαίσια αυτά έντάσσε- 
ται ή εισαγωγή τού φόρου προστιθεμένης Α
ξίας σε αντικατάσταση μεγάλου Αριθμού τών 
υφισταμένων φόρων πού έπιδρούν αρνητικά 
στόν έκσυγχρονισμό τής παραγωγικής διαδι
κασ ία  , κοι στήν ανταγωνιστικότητα τής έθνι
κής παραγωγής.

Ή  κυβέρνηση προγραμματίζει την εισα
γωγή βρισμένων φορολογικών διαρρυθμίσεων 
που θά Αμβλύνουν τίς συνέπειες τού πληθω
ρισμού· Ιδίως στις Ασθενέστερες εισοδηματι
κές τάξεις.. ’Η μορφή καί ή έκταση τών φοοο-

κή εδεδομένη*.

των κρατών. .  ,  ρ  :
Ή  Έλληνική Κυβέρνηση θεωρεί ότι παράλ

ληλα μέ τήν καταδίκη τής αύθεραισίας καί τής 
επιθετικότητας, επιβάλλεται καί ή καταβολή 
κ/ώτ δυνατής προσπάθειας, γιά νά διασωθεί 
ό,τι είναι ακόμη δυνατόν.άπό τήν ύφεση.

Ύπό τό πνεύμα αυτό ή Κυβέρνηση προε
τοιμάζει τή συμμετοχή της στή Διάσκεψή τής 
Μαδρίτης γ ιά  τήν Ασφάλεια καί τή .Συνερ
γασία στήν Ευρώπη. Μέ τό πνεύμα αυτό Αν
τιμετωπίζει καί τίς  εξελίξεις στις διάφορες 
εστίες κρίσεως τής διεθνούς ζωής. ■

Τά Αμεσότερα προβλήματα εξωτερικής πο
λιτικής τής Ελλάδος,, όπως γνωρίζεται, εί
ναι εκείνα πού απορρέουν άπό τό Κυπριακό, 
άπό τίς Απαιτήσεις τής Τουρκίας στό-Αϊγαίο 
καί άπό τήν εκκρεμότητα τής σχίσεως τής 
’Ελλάδος μέ το στρατιωτικό σκέλος του 
ΝΑΤΟ.

ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ή  Κύπρος
Στό Κυπριακό θέμα, ή Κυβέρνηση είναι

Γιά τήν άσκηση όμως αυτής τής έξωτερι- 
κής πολιτικής, γ ιά  τήν έξασφάλιση τής Ανε
ξαρτησίας μας. Απαραίτητη προϋπόθεση εί
ναι ή ύπαρξη ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων, ι
κανών άν χρειαστεί, νά υπερασπιστούν τήν 
Αξιοπρέπεια καί τήν ακεραιότητα τής χώρας.

. Γι’ αύτό καί ή- Κυβέρνηση Αποδίδει καί 
θ’ Αποδώσει Ιδιαίτερη σημασία στή διατήρη
ση τού ώχηλού επιπέδου στό όποιο βρίσκον
ται σήμερα όί ’Ελληνικές ’Ενοπλες Δυνάμεις 
κατά τή διαβεβαίωση και ξένων έμπειρο γνω
μόνων. Παρά τίς δαπάνες πού η επιδίωξη 
αύτή συνεπάγεται, ή Κυβέρνηση θ' Αποβλέ
πει στή μεγαλύτερη όκόμα ανάπτυξη τής ι
σχύος των. Καί σ’ αύτό θά βοηθήσει αναμ
φισβήτητα άπό τό θαυμάσιο φρόνημα των 
στρατευμένων παιδιών τού Ελληνικού Λαού 
κα! ιδιαίτερα άπό τό λαμπρό Σώμα τών Ε λ
λήνων Αξιωματικών.

Στό Ιδιο έπίπεδο βρίσκονται καί τά Σώ-

ση βίας που ταλαιπωρεί τις περισσότερες 
χώρες. Καί είμαι ,βέβαίο,ς ότι μέ τή συμπα
ράσταση όλου του Λαού θα έξασφαλίσουν 
τήν ασφάλεια, την. τάξη και τή γαλήνη τού 
ταπου.

Τά στελέχη τών Ενόπλων Δυνάμεων κσί 
τά  μέλη τών Σωμάτων Ασφαλείας διάλεξαν 
ένα άπό, τά  πιό τιμημένα έπσγγέλματα πού 
όμως συνεπάγεται ιδιαίτερα βαριές, υποχρε
ώσεις. Αναγνωρίζοντας τό βάρος αυτών τών 
υποχρεώσεων έπιθυμώ να τους διαβεβαιώσν, 
ότι θά έχουν όλη τή στοργή τής Κυβερνήσε- 
ως, ή όποια στό μέτρο που θά τό επιτρέπουν 
τά διατιθέμενα μέσα θά προσπαθήσει νά Ικα
νοποιήσει τίς ειδικότερες Ανάγκες τους.

Ηρόλληλα ή κυβέρνηση θά έντείνει καί ,θά συ- 
f. σχηματοποιήσει Ακόμη περισσότερο τήν προ- 
Κφτιάβεια γιά  τόν Αποτελεσματικότερο έλεγ

χο καί φορολογία τών εισοδημάτων ορισμένων 
κοινωνικών όμσδων, πού διαφεύγουν, και τρο- 
φοδοτοϋν τόν πληθωρισμό, καί Μ  εδραιώσει 
τη δίκαιη συμμετοχή όλων στις άπαιτουμενες

■!*^Η '’κυβέρνηση σέ έφαρμογή προηγουμένης 
s  άποφάσεως θά προχωρήσει στην άμεση κατάρ- 
I  νηση τού φόρου ακινήτου περιουσίας,, αύξα- 

νομένου του . συντελεστού φόρου μετοΛιβασε- 
ως Ακινήτου ■ περιουσίας γ ιά . τα  Ακίνητα, με
γάλης Αξίας καί γ ιά  τό τ μ ή μ α .του.τιμημα- 

- τος πάνω άπό ένα ορισμένο ποσο που θά κα- 
θορισθεί Αργότερα. Επίσης, ή κυβέρνηση βα 

»καταργήσει τό τεκμήριο του ενοικίου « η  θά 
^τροποποιήσει τό τεκμήριο του «ποθο* έσχες» 

γιά νά δώσει τή δυνατότητα σ ί καΒί πολίτη 
νά Αποκτήσει κατοικία.

Αποφασισμένη νά συνεχίσει τήν πολιτική τής μ στα Ασφαλείας, πού χάρη στή μέχρις αύ- 
>χου της κσί ια  παρέχει κάθε δυνατή τοθυσίας προσήλωση στο κεΠ - - I I   -- I ί· ■ ι ιταΙ νήιι Λμ  - - κ   .2 _  - - 1 .. Τβ  ττροκατοχου . — ■ ■ ■ ■ ■

συμπαράσταση στήν Κυβέρνηση καί τόν λαο 
τής Κύπρου νιά  τήν προάσπιση τής κυριαρ
χίας, τής ανεξαρτησίας, της έδα«ικής άχερσι-

Æ »v έχουν πε- 
ό τή» έπίθε-

θ ά  ήθελα νά έπαναλάβω τή διαβεβαίωση 
ποός τον Ελληνικό Λαό ότι οί Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις συγκαταλέγονται μεταξύ 
τών καλυτέρων τού κόσμου καί ότι ή Κυβέρ
νηση είναι Αποφασισμένη νά κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν ώστε ή διαπίστωση αύτή νά έπαλη- 
θεύεται πάντοτε καί στό μέλλον.

Πιστώσεις κσί δάνεια

οτητος καί /τής ένότςτας τής Κυπριακής Δη
μοκρατίας. Συμφωνεί μ!μοκρατίαε. Συμφωνεί μέ τήν Κυπριακή Κυ
βέρνηση οτι δίκαιη καί μόνιμι] λύση στό πρό
βλημα τής Κύποου πρέπει,ν άναζητηθε! μέ 
βάση τίς Αποφάσεις τών Ηνωμένων Εθνών 
καί μέ τήν καλύτερη δυναπή Αξιοποίηση τών 
δυνατοτήτων πού παρέχει ή διαδικασία τού 
Γενικού Γραμμστέως, όπως έχει καθοοισθεί 
μέ τίς Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
καί της Γενικής Συνελεύσεως. ·

Στόχος τής Κυβερνήσεως είναι ν* βοηθή
σει γιά νά τεθεί τέρμα στήν τραγική Ανω
μαλία πού Αποτελεί ή’ σημερινή κατάσταση

3*ς κατοχής κυπριακού εδάφους άπό τουρκι- 
ς ένοπλες δυνάμεις, τής ύπάρξεως 200.000 

προσφύγων στόν . 16» τους τόν τόπο, τής έκ- 
μεταλλεύσεως τού 70% τού πλούτου τής Με- 
γαλονήσου για λογαριασμό τού 18% - τού* 
πλη&εσμού καί τής παραγνωοίσεως θεμελιω
δών δικαιωμάτων τού Ανθρώπου,

ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οί σχέσεις 
μέ τήν Τουρκία

Κύριοι δουλευταί.
Είναι γνωστό σ ' όλους μας ότι μέ τις Α

νατιμήσεις τού πετρελαίου πού έγιναν μέσα 
στό 1979, ¿ξανεμίστηκαν οί έλπίδες ότι ή 
παγκόσμια οικονομία θά ξεφύγει άπό τήν κα
τάσταση τού πληθωρισμού καί τής ύφέσεως 
στήν όποια βρέθηκε μετά τήν πετρελαϊκή κρί
ση τού 1973 —74, ΟΙ περισσότερες χώρες, 
γ ιά  νά Αντιμετωπίσουν τί$ δυσμενείς ¿πίπτω 
σεις άπό τήν έξαρση του πληθωρισμού καί 
γ ιά  νά περιορίσουν τά  ελλείμματα του ισοζυ
γίου πληρωμών πού είναι Αποτέλεσμα τών 
Ανατιμήσεων τού πετρελαίου Αποφάσισαν νά 
Ακολουθήσουν περιοριστική πολιτική. Αυτό 
θά έχει ως συνέπεια τήν μείωση μέχρι κσί μη
δενισμό τών ρυθμών άνα πτύξεως καί τή σο
βαρή διόγκωση τής Ανεργίας. Ό πω ς είναι 
Φυσικό, οι έξελίξεις αυτές δέν μπορούν παρά 
νά έπηρεάσουν σημαντικά καί τήν Έλληνική 
Οίκονομία πού ή εξάρτησή της άπό τις διε
θνείς οικονομικές συνθήκες είναι δεδομένη.

Ή  νομισματική και πιστωτική πολιτική που 
θά έφαρμόσει ή κυβέρνηση θα άποτελεσει βα
σικό μέσο γιά τήν άποκλιμάκωση καί τον  τε- 
λικό έλεγχο τού πληθωρισμού, χωρίς  νά πα- 
ραβλάτπτται καί ό μακροχρόνιος άνατττυξια- 
κός στόχος- Ή  αύξηση τής νομισματικής ,κι>- 
κλοφορϊας «χί τών πιιπώσβωΜπρός την οικο
ν ο μ ί α »  «Μ«. χ<^ηλότε<* ό ^ τ τ ν  &*>δο 
τού νοηματικού έθνικου προϊόντος. ΛυτΟ 0α 
Γ μ β & Π τ ή  συγκράτηση των χρημαπκών 
ώ Κ ίά τ Φ Τ ώ ν  μεταποστ«ων κυρίως έπαγ- 
Ϊ Π ί ω ^  καί στήν Αποφυγή στηρίξεως του 
πληθωρισμού. _

Γιά τή διασφάλιση τών έπιδ.ωξεων καί της 
άπστελεσμστικότητος τής .νομισματικής και 
^ ¿ η κ ή ς^ το λ Γ Π κ ή ς  προβλέπττα. ένισχυση 

>νομικής π ^ £ ι -  ^αθεροποιητικ«~ ρολού τών έ^ ο κ ίω ν
μέθοδος Μ ή  Β ό π ο ία  θά προσαρμόζονται σε βραχύτερα 

πρσγματοποιησεώς τουςΈλ- ^ Κ τ ι  τού πα(>ελθάντ« χ ρ ο ι ^  ι ι ι ^ μ ο ^  
■ ^ α _ ( .  .

ρωσή τους. . . . .  .
Παράλληλα, θά ληφβουν τά  κατάλληλα ιιε- 

τοα γιά  τήν έξυγϊσνση του τραπεζικού συ
στήματος μέ τήν κατάργηση των πιστωτικών 
ρυθμίσεων που έχουν άνασχετικές, επιδράσεις 
στήν Ανάπτυξη του Ανταγωνισμού και στην

κής τής κυβερνήσεως είναι ή ταχύροιθμη οικο
νομική Ανάπτυξη μέσα σέ κλίμα σχετικής νο
μισματικής σταθερότητας. Ασφαλείας.καί κοι
νωνικής γαλήνης. Γιατί, μόνο, μέ αυτές τίς 
προϋποθέσεις θα έξασφαλισθεί ή άνοδος του 
βιοτικού έπιπέδου τού ¿λληνικου λαού.

Μολονότι οί στόκοι της οικονομικής - 
κής. παραμένουν οι ίδιοι, ή |  
στρατηγική τής γ  
λάζε·· Η αλλαγή 
όψει τής πρόσχωρήσεως της χώρας στήν Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα, καί τών συχνών μετα
βολών πού πραγματοποιούνται στή διεθνή οί
κονομία, ΟΙ περισσότερες χώρες τόσο μέ έ- 
λεύθερη όσο καί μέ κατευθυνόμενη σοσιαλι
στική οικονομία. Αντιμετωπίζουν τήν Αναγ
καιότητα γρήγορης προσαρμογής τής οικονο
μίας τους στις διεθνείς έξελίξεις.

Οσον Αφορά τίς διμερείς έλληνοτουοκι- 
κές σχέσεις, είμαι βαθύτατα πεπεισμένος ό
τι είναι .προς τό συμφέρον τών δύρ λαών νά 
ξαναβρούν τήν ατμόσφαιρα τής γαλήνης καί 
τής συνεργασίας πού θά τους επιτρέψει νά 
ζήσουν ώς καλοί-γείτονες. Τό κοινό τους συμ
φέρον τό έπ,ιτόσσει. ’Εφόσον όμως υπάρχουν 
διαφορές, τών όποιων ή δημιουργία πάντως 
δέν όφειλεται σέ ελληνική υπαιτιότητα, έπι- 
βάλλεται νά λιθούν μέ έναν σοβαρό διάλογο. 
Τόν διάλογο αύτόν είμαστε πρόθυμοι νά δι· 
εξαγάγουμε σέ όποιαβήποτε στάθμη χ χ ιά 
ζεται μέ βάση πάντοτε τό διεθνές δίκαιο κα! 
τή διεθνή πρακτική. Μόνο μία διαπραγμά
τευση. στήν όποια κάθε πλεύοα, μαζί μέ τήν

Οπως γιά  τις άλλες μή πετρελαιοπαρα- 
■¡Β ιό ■ '

Ό  πληθωρισμός
αυΕηση τής παραγωγικάτητος.

Ακόμη θά προχωρήσουμε αμέσως στή δη-

ύττοστήοιξη τών δικών της δικαιωμάτων, θά ,Β  
δείξει σεβασμό γιά τά νόμιμα δικαιώματα τΤ ί  'ΒαγματίΜ
τού άλλου, μποοεί νά Αποδώσει. Στό μετά- εισοδήματος,ήταν διπλάσιος άπό τό
f  ·  A f  f 9 9 ■ ■ A ■ ■ Δ , , Χ  PliA /M T/V li/M II u r l n f  vu « M l  a l l

γωγικές χώρες έτσι καί γ ιά  τή δική μας ή αύ
ξηση των τιμών τού πετρελαίου σημαίνει σέ 
τελική Ανάλυση μεταφορά εισοδήματος πρός 
τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες πράγμα πού 
Αναγκαία οδηγεί στή ριζική Αναπροσαρμογή 
τής οικονομικής πολιτικής καί τελικά σε Αλ
λαγή τού τρόπου ζωής μας.

Είναι Αξιοσημείωτο ότι, κάτω άπό αύτές 
τις δυσμενείς διεθνείς έξελίξεις, ή έλληνική οι
κονομία έχει πραγματοποιήσει σημαντική 
πρόοδο. Κατά τήν τελευταία δετία τό πρα
γματικό έθνικό εισόδημα αυξήθηκε σημαντι
κά μέ Αποτέλεσμα τή βελτίωση τών πρα
γματικών εισοδημάτων όλων τών κοινωνικών 
ομάδων καί ειδικότερα τών μισθωτών καί τών 
Αγροτών Αύτό έπιβεβαιώνεται. άπό τά  έπί- 
σημα στατιστικά στοιχεία, πού δείχνουν ότι
ι  —*-£·1------------ πραγματικού έθνικου

μέσο ρυ-
ξύ θά πρέπει νά Αποφεύγεται κάθε ποόκλψ- Μ  των ευρωπαϊκών χορών του ΟΟΣΑ. Τη
ση πού θά μπρρούσε νά διοταράξει τή δια- βελτίωση αυτή διαπιστώνουμε όν ρίξουρε μιά
πραγμάτευση. Καί άν διαπιστωθεί άτι ό διά- ματιά  στόν τρόπο ζωής καί στό έπίπεδο διά
λογος είναι άκαρπος, νά προσφύγουμε άπό βιώσεως τών έργαζομέυων καί τών Αγροτών, 

* - · — οι όποιοι σήμερα Απολαμβάνουν τά Αγαθάκοινού, γιά όσα θέματα μένουν άλυτα, στίς
διεθνείς διαδικασίες. Δέν μποοεί νά γίνει 
μιά πιό λογική καί έντιμη πρόταση. Και θέ
λω νά πιστεύω ότι ή ύπεύθυνη τουρκική ήγε- 
σία θά θελήσει νά βαβίσουμε άττό κοινού τό 
δρόμο αύτό. Πρόθεση τής Κυβερνήσεως εί
ναι νά έπιδείξει τήν Ιδια έπιμονή άλλά καί 
υπομονή; τήν Ιδια σύνεση άλλά καί σταθε
ρότητα πού ¿χαρακτήρισαν τήν έλληνική στά
ση μέχρι σήμερα,

Δέν ζητούμε άπό τήν Τουρκία τίποτε, άλ
λά κσί δέν είμαστε διατεθειμένοι νά θυσιά
σουμε κανένα άπό τά δικαιώματα πού μάς βί- 
w  τ  όβιεθνές δίκαιο.

Τό γεγονός πάντως ότι έχουμε τήν πρόθε
ση νά έπιμείνονυε στήν Αναζήτηση είρηνίκώι 
λύσεων, στό πλαίσιο ένός καλόπιστου δια
λόγου., δέν σημαίνει ότι είμαστε διατεθειμέ
νοι ιά έπιτρέψοιηιε νά προδικασθούν τά  θέ
ματα μέ άλλες διαδικασίες, Άναφέοουαι ει
δικότερα στίς σχέσεις μας μέ τό ΝΑΤΟ. Ή  
Κυβέρνηση πιστεύει ότι τό συμφέρον τής 
Χώρας έξι/πηχτείται άπό τήν Αμυντική συν- 
εργβτία μέ τις δημοκρατικές χώρες τής Δύ- 
σεως πού .συμμερίζονται τή βασική πολιτικέ 
μας τοποθέτηση περί ελευθερίας καί κοινο
βουλευτισμού, Εξίσου όμως έζυπηρντούνται

καί τίς  Ανέσεις τού σύγχρονου πολιτισμού πού 
ποό δλίγων μόλις έτών ήταν προσιτά μόνο 
σέ πολύ περιορισμένο άριθμό Ατόμων. Καί 
δέν πρέπει νά ξεχνάμε ότι ή πρόοδος αύτή 
πραγματοποιήθηκε μέσα σέ περίοδο διεθνούς 
οικονομικής ύφέσεως καί παρά τό γεγονός ό
τ ι ή χώρα μας διέθεσε τεράστια ποσά γιά  νά 
ένιαχυσει την άμυνά της. . . .

Κάνω αύτή τήν παρατήρηση γιά  νά ίπ ι- 
σημάνω τό δυναμισμό τής έλληνικής οικονο
μίας, άλλά καί γ ιά  νά ύπογραμμίσω, ότι δέν 
είναι λογικό και δρθδ τά  έπιτεύγματα μιάς 
σχετικά μουαράς περιόδου νά έπισκιάζονται 
άπό προβλήματα πού γ ιά  λίγο χρόνο καί προ
σωρινά παρεμβαίνουν στήν έξελικτική της πο
ρεία. Έξάλλου όσο καί άν αυτά έπηρεάζουν 
καί προσδιορίζουν τίς σημερινές κατευθύνσεις 
τής οικονομικής πολιτικής τής κυβερνήσεως, 
οί κατευθύνσεις αυτές παρσμένοιν βασικά οί 
Ιδιες μέ τίς κατευθύνσεις τών δύο προηγου
μένων κυβερνήσεων τής Νέας Δημοκρατίας ύ
πό τόν κ. Καραμανλή.

Κύριοι Βουλευταί,
Κάτω άπό τίς σημερινές συνβήκες τό πρω

ταρχικό πρόβλημα που έχουμε νά άντιιιε^ω- 
πισουμε είναι ή καταπολέμηση τού πληθω
ρισμού. Γιατί, ή νομισματική σταθερότητα 
είναι βασική προϋπόθεση γ ιά  τήν έπιδίωξπ 
υψηλού ρυθμού άνόδου τής οίκοκιμίας μα« 
καί γ ιά  τήν έξασφάλιση Ισορροπίας στίς *" 
ξωτερικές. συναλλαγές τής χώρας.

Η κυβέρνηση θά συνεχίσει τήν άντιπληθω· 
ριστική πολιτική πού εφαρμόζεται άπό w  
Μέ^α περίπου τού 1978 και θά προχωρή«' 
στη λήψη κάθε Αναγκαίου συμπληρωματικόν 
η.διορθωτικού μέτρου, πού υπαγορεύεται από 
την εμπειρία τής πολιτικής πού épaouv^j* 
κε καί άπό τίς νέες συνθήκες πού διαμ^ΜΤ* 
νοητοί. Γ larri ο ττληθορισμός καί X irViW·* 

πού ό  Ιδιος ό πληθωοισμόί 
εκτρέφει, πλήττουν όλες τίς κοινωνικές τσ- 
Ι*!£ 5α1 '“ 'αίτερβ τους μισβοσυντήρητοιΚ,
βιαβρωνει τά  κίνητρα γιά  έπενβύσεις, κστσ- 
τρώγει. τους οικονομικούς πόρους καί όδη- 
yei  ̂στη στασιμότητα καί τήν Ανεργία.

’H καταπολέμηση όμως τού πληθωοκηιού 
δέν πρέπει νά είναι έργο μόνο τής Κυβερνά· 
σεως, άλλά γενικά του κοινωνικού αυνάλου, 
Η συμμέτοχη όλων τών κοινωνικών όμάδων σ 

οώτήν τήν προσπάθεια είναι Απαραίτητη, σ* 
συνεργασία καί έπσικοδομητικό διάλογο, Μ* 
τήν Κιβέονηση.

μιουργία διατραπεζικής Αγοράς συναλλάγμα
τος καί στήν εισαγωγή τής δραχμής στήν εύ-' 
ρωπαΐκή χρηματαγορά. ΟΙ ρυθμίσεις αύτές 
Αναμένεται νά άσκησουν σημαντική σταθε- 
ροττοιπτική έιτϊδρσση ατό ιοοζόγιο ττληοω* 
μών.

Τέλος, β& σταβερσττοιπβε! ή συνάλλαγμα· 
τική Ισοτιμία τής ρραχμης έναντι τής μέσης 
Ισοτιμίας των κυριοτέρων νομισμάτων τών χ ο 
ρών μέ τ ίς  άποΐες συναλλάσσεται ή χώρα.
Εφόσον όμως μεταβάλλεται ή σχέση τών έπι 
μέρους νομισμάτων πού μετέχουν στό «καλά
θι» θά μεταβάλλεται κοί ή συναλλαγματική 
Ισοτιμία τής δοαχμής έναντι τών έπιμέοους 
νομισμάτων πρός τά πάνω ή πρός τά  κάτω

Τιμές καί εισόδημα
εισοδηματική πολιτική τής Κυβεονήσεως 

θά έχει ως στόχο τήν έξασφάλιση τής πρα
γματικής Αγοραστικής δυν&μεωε τών έργα- 
ζομένων γιστί οί δυσμενείς έξελίξεις στό Ισο
ζύγιο πληρωμών πού προκαλεί ό πληθωρισμός

’Ιδιωτική πρωτοβουλία

Ή οικονομική άνάπτυξη
Βασική έπιδίωξη τής βίκονομικής πολιτι-

Σέ γενικές γραμμές ή οίκονομική πολιτι
κή, της Κυβερνήσεως θά είναι ή άκόλοιΛη: .

Η άναπτυξιακή προσπάθεια θά έπιβιωχο*! 
με κύριο φορέα τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία και 
θά στηριχθεί στήν αύξηση τών παραγωγικών 
επενδύσεων Ιδιαίτερα στό βιομηχανικό τομέα, 
θ ά  συνεχιοθε! ή πολιτική τής περιφερειακής 
άναπτύξεως καί τής Αξιοποιησεως τών πλου- 
τοπαραγωγικών πηγών τής χώρας, Ιδιαίτερα 
στόν τομέα τού υπογείου πλούτου καί τώ» 
πηγών ένεργείας, μέ στόγο τή μείωση τής «- 
ξαστήσεως τής χώρας άπό τό είσαγόμενο πε
τρέλαιό, ’ .  ,  . . .  ■

Στόν μεταποιητικό τομέα, Οί jiiKooupaaits 
έπιχειρόσεις πού περιλαμβάνουν εκστου είκσ* 
σί χιλιάδες μονάδες κατοο«Μημέν«ς «  όλα τα 
διάμερίσματα τής χώρας, θά ένισχυθούν σε

καί ή όβεβαιοτητα γιά  τήν πορεία τών τι
μών τον πετρελαίου δέν Αφήνουν περιθώρια 
γιά  σημαντικότερες αυξήσεις. Μέσα όμως στά 
υ*,βτ*α?ν?  πλαΙ ^ α· Λ κυβέρνηση θά έξαντλή- 
σει κάθε δυνατότητα έφαρμονής τής κοινωνι- 
κης της πολιτικής, ύπέρ τών έοναζομένων 
σε συνεργασία πάντοτε μέ τούς έκπροσώπους 
τών ένδιαφ«ρομένων τάξεων. Παράλληλα ή Κυ- 
δερνηση_ είναι αποφασισμένη νά έντείνει τίς 
ποοστΓΰβειές της ν ιά  τή συμπίεση τών κερ- 
βων, Ιοιατερα άπό μεσολαβητικές καί κερδο- 
«τισπικές δραστηριότητες πού έκτοέφουν καί 

J 6v. πληθωρισμό, Στό « ο π ό  
ϊ ,  ^  ή αυστημοττικοποίηση καί
όπου είναι δυνατό ή αύτοματοποίηση τού έ- 

"Ρδ β* ττεοιοο'στεί σέ ουσιαστικά Αγαθά νιά  τόν καταναλωτή.
ιτ ο ν  τομέα των τιμών πιστεύεται ότι ή 

κατασγηση ορισμένων περιορισμών καί ή Φΐ- 
ΑελειΛεοοποΙηση στόν τομέα τής παοαγωγής 
του εμπορίου καί τή^ διακινήσςάς τών Ανα
σών θά συυβάλει στην αύξηση τής ποοσοο- 
οας καί στή συγκοάτηση τού πληθωοκηιού.

τέλος, θά συνενίσθεί ή πολιτική όμαλο- 
ποιησεως τών τιμών ύπηοεσιών κοινής ώφε- 
λείας γιατί, παρά τ ίς  δοσχυνοόνιες άπιτττώ- 
σεις πού θά έχει στόν τιυάριθμο, ό πεοιοοί- 
σύός τών ελλειμμάτων τών όσγανισυών κοι
νής ώοελεΐας μεσοχρόνια καί μακροχρόνια ά· 
σκεί άντιπληθωριστική έπίδραση.

Οί εισαγωγές
Κύριοι Συνάδελφοι,

Ά πό τά παρα πάνω προκύπτει σαφώς, ό
τι ή Κυβέρνηση δίνει Απόλυτη προτεραιότη
τα στή σταθεροποίηση τής οικονομίας. Για
τί πιστεύουμε άτι άν δέν τιθασειΔεΐ ό πλη
θωρισμός ή άποτελεσματικάτητα τής όλης 
προσπάθειας γιά  γρήγορη άνάπτυξη θά εί
ναι μειωμένη.

Δεύτερο βασικό στοιχείο τής οικονομικής 
πολιτικής τή^ Κυβερνήσεως θά είναι ό π ι-  
ριορισμός τού_ κρατικού παρεμβατισμού καί 
Π ενίσχυση τών δικάμεων τής Αγοράς, θά  
κθΓταπολειιη&3ύν οί μονοπωλιακές καί δλι- 
γοπολιαχές καταστάσεις πού περιορΐζοικ/ 
τήν προσφορά Αγαθών. Τά Κράτος, βέβαια 
δεν θά παυσει νά παρεμβαίνει στήν οικονο
μική ζωή δπο]/ θά είναι Αναγκαίο γ ιά  τήν 
ποοστασια του κοινωνικού συμφέροντος, άλ
λά αύτό θά έπιδιωχθεί μέ τά  κατάλληλα κί
νητρα καί άντικίνητοα καί όχι μέ τήν Αστυ
νόμευση τής οικονομίας.

Γιά τήν έπιτυχία τής πολιτικής της ή Κυ
βέρνηση θεωρεί άτταοαιτητη τή συνεργασία 
όλου τού ελληνικού λαού. ,  .

Ή  πρόσφατη συμφωνία τή ςψ Κι«εσ·η«ως 
μέ τίς παραγωγικές τάξεις σ, ό,τι Αφορά 
τόν αΰτοττεριορΜΓμό τους cn-ις εισαγωγές 
καί στίς τιμές η υπόσχεση Υ·ά την αύξη
ση τού ναυτιλιακού συναλλάγματος Αποτελούν 
έλπιδοφόοο μήνυμα καί εύχάριστο ποοηγοΟ«- 
νο ποΰ δικαιολογεί ευοίωνες προβλέψεις. Η 
Κυβέρνηση άντσποκρινομένη στήν Ανωτέρω υ
πόσχεση τών παραγωγικών τάξεων καί τών β- 
σχολουμένων μέ τή ναυτιλία καί τήν όποια 
είναι βέβαια άτι θά τηρήσουν, παρέχει· τή 
διαβεβαίωση δτι θά παρακολουθεί μέ ένδιαΦέ- 
οον τά  προβλήματά *Γους καί θά βρίσκεται σε Γ α  
συνεχή καί ειλικρινή διάλογο μαζί τους γ ιά  
τήν έπίτευξη, όπου καί όσο περισσότερο εί
ναι δυνατό, τής άπαοαίτητης στή δημοκρατία 
κοινής Αποδοχής τής οκσνομικής πολιτικής 
της.

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Κύριοι Βουλει/ταί,

'Η πρόοδος κάθε κοινωνίας έλειΔέρον καί 
υπευθύνων πολιτών στηρίζεται σ ' ένα έκπαι-

τών προπτυχιακών καί ή όργάνωση έπΙ συγ
χρόνων βάσκων τών ανυπάρκτων σχεδόν στή

δευτικό σύστημα ¡κανό νά υπηρετεί άπστελε
σμστ ικά τίς σημερινές καί τίς  μελλοντικές κοι
νωνικές, οικονομικές^ καί πολιτιστικές Ανάγκες 
τού Λαού. Καί τούτο έπιτυγχάνεται μέ τή 
διαμόρφωση ̂  συθηκών ισότητας έκπαιβευτι- 
κών ευκαιριών, πού θά έπιτρέπουν νά προι-

χΰρα μας μεταπτυχιακών σπουδών. Παράλ
ληλα η κυβέρνηση θεωρεί _ώ ς πρωταρχικό
χρέος νά Αποκτήσουν τά ΑΕΙ ένα σύγχρονο 
καταστατικό νόμο, πού θά διέπεται άπο τίς 
Αρχές τού «δασμού τής αυτοτέλειας, τής 
πλήρους αύτοδιοικήσεως τών Ίδρυμόττων και

κίζονται οί νέοι, ό μεγαλύτερος έθνικός μας 
πλούτος^ μέ σύγχρονες γνώσεις, μέ ικανότη
τάς καί προπαντός μέ_ Ιδανικά.

τής έλευθερίας τής διδασκαλίας και τής έρευ-

Όϊ άρχές οώτές ένέπ>*υσο»* τίς προσπά
θειες που καταβλήθηκαν άπό τίς Κυβεονή- 

. σεις τής Νέας Δημοκρατίας στόν τομέα τής 
Παιδείας Αμέσως μετά τήν Αποκατάσταση 
τών δημοκρατικών ελευθεριών, καί ιδιαίτερα 
τήν εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τής περιό
δου 1976— 77. Η ολοκλήρωση τής μεταρρυ- 
θμϊσεως, ή συμπλήρωση τών έλλεϊφεων καί ή 
διόρθωση τών τυχόν σφαλμάτων θά άποτελε- 
σουν δασικές επιδιώξεις τής Κιδεονήσεως 
στόν τομέα τής έκπαιδευτικής πολιτικής.

Ή  συστηματική βελτίωση τών προγραμμά
των καί διδακτικών βιβλίων, όλων Ανεξαιρέ
τως τών βαθμιδών τής Παιδείας, καθώς καί

^¿ντατική κα πολύμορφη μετεκπαίδευση τού 
ιβακτικού προσωπικού,_ σέ συνδυασμό μέ 

τήν έκδοση ειδικών βιβλίων γ ιά  τόν καθτγη- 
τη καί τόν δάσκαλο, θά είναι τά  κύρια μέσα 
γ ιά  τήν έμπέδωση τής μεταρριΛμιστικής μας 
προσπάθειας. Πρόθεση τής ΚιΔερνήσεως είναι 
νά ένισχύσει τό Κ ΕΜΕ,'στό μέγιστο δυνατό, 
προκει μενού νά άνταποκριθεί στό μεγάλο καί 
δύσκολο αύτό έργο.

. Παράλληλα, γ ιά  νά άνέλθει η μορφωτική 
καί παιδαγωγική στάθμη τών μή^ πανεπιστη
μιακής προελεύσεως έκπαιδευτικών τής Δη-

C'iKnc καί Μέσης Έκπαιδεϋσεως, θά ιδρό
ν είοικές Ανώτατες Σχολές όπου θά εκπαι

δεύονται οι μελλοντικοί δάσκαλοι, νηπιαγωγοί 
καί καθηγητές φυσικής γωγής καί οικιακής

νας, συρφωνα μέ τό άρθρο Ιό  τού Συντάγ
ματος. Οπως, άλλωστε, γνωρίζετε, μέ έντολή 
τού σημερινού Προέδρου της Δημοκρατίας, ζη-
τήθπκε άπό τους πρυτόκκις τών ΑΕΙ, νά υπο
βάλουν μέχρι τέλους 'Ιουνίου όλοκληρωμένη

οικονομίας.
Ή  Αξιοποίηση τού Ανθρώπινου δυναμικού 

τής χώρας, ή όποια συνιστά βασικό στόχο 
του κοινωνικΰύ καί οικονομικού προγραμμα
τισμού μας οδηγεί άναπόδοαστα στή σύνδε
ση τού έκπαιδευτικού συστήματος μέ τήν πα
ραγωγική διαδικασία κ,αί στήν έξισοορόπηση 
τής ροής ^τού μαθητικού καί σπουδαστικού 
πληθυσμού πρός τις διάφορες εκπαιδευτικές 
βαθμίδες κα? κατευθύν«ις. Κατά συνέπεια 
είναι Αναγκαία ή άνάπτυξη της Τεχνικής καί 
Επαγγελματικής Έκπαιδεϋσεως, ώστε νά 
καλυφθούν οί χρόνιες Ανάγκες /τής κοινωνίας 
μας σέ εϊδικευκένα, μέσα καί Ανώτερα, στε
λέχη έφαομογής.

Βασικής στόχος τής κυβερνήσεως στήν Ά - 
νωτάτη Παιδεία είναι ή; άνύψωση τής στάθμης

πρόταση γιά τό νόμο - πλαίσιο τής Ανωτά- 
της Παιδείας, ώστε ό νέος νόμος νά είναι 
κατά τό δυνατόν κοινής Αποδοχής.

Ό  προγραμματισμός τής Άνωτάτης Παι
δείας, πού είναι Απαραίτητος γιά  τή χάραξη 
τής τηρητέας πολιτικής στόν τομέα αυτό, ά- 
ναφέρεται ακόμη στήν Ανάγκη άναδιοργανώ- 1 
« ω ς  τών ΑΕΙ, δημιουργίας νέων Άνωτάτων 
Σχολών στά μεγάλα περιφερειακά κέντρα τής 
Χ « ρ α ς , συγχώνευαεως ΑΕΙ ή Σχολών μέ όμο- 
ειδές περιεχόμενο σπουδών καί ανάπτυξη καί 
ολοκλήρωσή τών νέων Πανεπιστημίων. Ό λα  
αυτά σύμφωνα μέ τίς σύγχρονες Αντιλήψεις.

Ή  εκπαιδευτική πολιτική πού έχθέσαμε σέ 
ΥΟΊκές γ ραμμές μπορεί νό έπιτύχει μόνο μέ 
τήν Αποκατάσταση κλίματος συνειδητής συ
νεργασίας όλων τών έκπαιδευτικών φορέων.
Ή  κυβέρνηση θά καταβάλλει κάθε προσπά
θεια γιά  τή δημιουργία τού κλίματος αυτού. 
Καί'έχει τήν έλπίδα ότι όλοι οι φορείς, καί 
Ιδιαίτερα οί έκπαιδευτικοί όλων τών βαθμιδών, 
οί γονείς, οί σπουδαστές καί οί φοιτητές θα 
τή συμπαρασταθούν, γιατί ή Παιδεία, όπως 
τονίστηκε. Αποτελεί έθνική υπόθεσή καί ή έ- 
πίδρασή της στήν Ανάπτυξη τού τοπου είναι 
Ιδιαίτερα σημαντική. Ή  συμπαράσταση αύ
τή είναι Ακόμη π ίδ  Αναγκαία, άν σκεφθούμε 
ότι Αντιθέσεις, πού βραχυπρόθεσμα ίσως ο
δηγούν σε κομματικά όφέλη, τραυματίζουν 
καίρια τήν Παιδεία μας.

Σχετική καί παφάλληλη θά είναι καί ή κα
τεύθυνσή μας στον γενικότερο πολιτιστικό 
χώρο. Στόχος μας θά είναι, έκτος άπό τή 
διαφύλαξη τής πνευματικής μας κληρονομιάς 
καί τής έθνικής μας φυσιογνωμίας, ή έλεΰ- 
θεοη διακίνηση τών Ιδεών καί πνευματικών 
κστακτήσεων. θ ά  έπιδιώξουμε τή δημιουσχία 
μιάς γνήσια φιλελεύθερης πολιτιστικής κινή- 
σεως πού θά συμβάλει στή διεύρυνση τής δη
μοκρατίας καί 'ατήν εμπέδωση τής - πολυμοο- 
φίας στή σκέψη καί έκΦοαση. Βάση της το- 
λιτικης μας θά είναι ό δημοκρατικός ■πνευμα
τικός διάλογος κι όχι ό ολοκληρωτικός μο
νόλογος.

ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
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Στόν τομέα τής Υ γείας ή Κυβέρνηση θά 
Ακολουθήσει τήν, άποψη· πού επικρατεί «διε
θνώς ότι ή προαγωγή τή< Υ γείας kài ή Πρόσληψη· eïvar - όπτύ κώθτ- 
COTO . τπ

αίτεοη σημασία στήν βελτίωση τών Ύπηρε- 
. αιών. Υγείας πρός τόν Αγροτικό καί Ήμια-

Η | Η ϋ ό τ ι ι ι ί  πληθΟσμσ. Πρός αύτό κυρίως τείνουν 
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καί στήν ενίσχυση " τών μέτρων πού διατη
ρούν τήν Υγεία καί προλαμβάνουν τήν ά- 
σθένεια.

Στή νοσοκομειακή περίθαλψη έχει σημειω
θεί αξιόλογη^ πρόοδος. Έχοιψ προστεθεί νέα 
κρεβάτια στήν περιοχή τής Πρωτεύουσας καί 
έχουν Αναπτυχθεί οί Περιφερειακές .’Ιατρικές 
Σχολές καί τά  Νοσοκομεία ώστε τόν τελευ
ταίο χρόνο γ ιά  πρώτη φορά νά σημειωθεί 
κάμψη τού ρεύματος τών Ασθενών άπό τήν ε
παρχία πρός τά  μεγάλα Αστικά Κέντρα. Ή  
ανάπτυξη^ τών Περιφερειακών Υγειονομικών 
Υπηρεσιών θά ένταθεί όκόμα περισσότερο 
καί μέσα στό 1980 θά τελειώσουν οί διαδι
κασίες γ ιά  τήν έναοξη άνεγέοσεως τριών με
γάλων Πανεπστημιοκων Νοσοκομείων μέ χρη- 
ματοδότηση άπό τά έξωτερικό καί μέ'συνερ
γασία μέ Ελληνες τεχνικούς. Προχωοεί έπί- 
αης με ταχύ οιβμό ή διαδικασία γιά  τήν 
ανεγεοσπ μεγάλων νοσοκομείων τού ΙΚΑ 
στο Αιγάλεω, καί τού νέου Πανεπιστη
μιακού.

Βομλή άλλα καί 'γιά τά  οποία  ή Κυβέρνηση 
θά δεχθεί καί βά_ συζητήσει κάθε σοβαρή 
καί εποικοδομητική πρόταση. ’

θ ά  δοθεί ιδιαίτερη έμφαση γιά  την πρό
νοια καί προστασία ειδικών ομάδων πληθυ
σμού πού μέιονεκτόύν κοινωνικά ή βιολογι
κά, όπως είναι τά  Απροστάτευτα παιδιά, οί 
γέροντες καί σί ανάπηροι μέσα στίς δΐΜττό- 
τητες πού παρέχει ή οίκονομική κατάστοση 
τής χώρας. Έ χει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη 
γ ιά  τήν προστασία τής μητρότητας και ελ
πίζουμε ότι κατά τή διάοκεια τής θητεκ*? 
τήε σημερινής Κυβερνήσεως θά aovimi η 
βαθμιαία υλοποίησή της.

Στόν τομέα τής Κοινωνικής Λσφαλισεως 
θά συνεχκτθεί ή προσπάθεια άναμορψωσεως 
τών μεγάλων άσψαλκττκών ταμείου γ ια  τη 
βελτίωση τήε λειτουργίας τους καί τά*-""·· 
ροχών τους. Παράλληλα θα μελετηθεί μέ ιδι- 
αίτερη προσοχή τό πρόβλημα όσων εισπρατ- ; 
τουν χαμηλές συντάξεις καθώς και των υπβ- 
ρηλίκων πού στερούνται ότσφαλίσεω^. .

Σκοπός μας θά είναι νά καλυφθεί όλόκλη- 
ρος ό ενεργός πλη&κτμός συνταςιοοστικα* 
ιατρικά, νοσοκομειακά καί φαρμακευτικό.Τέλος, ή Κυβέρνηση Αποδίδει εντελώς ϊδι-

ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Κύριοι βουλευταί.
Οί cm διώξεις τής κι4ερνή«ως, όπως ά- 

ναλυτικά τ ίς  εξέθεσα, είναι δυνατόν νά πραγ
ματοποιηθούν καί νά εξασφαλίσουν' στόν έλ- 
ληνικό λαό έθνική άσφάλι ̂ Ασφάλεια, κοινωνική ίσορ^ 
ρσπια, πολιτική σταθερότητα καί οικονομική 
πρόοδο, έψόσον καλυφθούν τρεις προϋποθέ
σεις.

Πρώτα, άν λειτουργήσει σωστά τό όργανο 
π°υ θά κληθεί νά έφαρμόσει τήν κυβερνητική 
πολιτική. Τό όργανο αύτό είναι ή Δημόσια 
Διοίκηση, στήν Αποστολή τής οποίας ή κυ
βέρνηση Αποδίδει εντελώς ξεχωριστή σημασία.
. Η άνοδος τής άποδόσεως τής Διοικήσεως 

«ι»αι τώρα άχόμα πιό. έπιτακτική, γιατί μέ 
την είσοδό μας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
οι διοικητικές μας υπηρεσίες πρέπει νό συ- 
νεργασθούν καί νά ψθάσουν στό Ιδιο έπίπερο 
με τίς άντίστοιχες υπηρεσίες Φών άλλων Κρα
τών - μελών.
> Έ χ ουμε Ανάγκη άπό μιά Διοίκηση Αμερό
ληπτη, στοργική, πρόθυμη καί ταχυκίνητη.
Η κυβέρνηση θά συνεχίσει τήν προσπάθεια 

γ ιά  τήν έψαριχογή ένός όλοεληρωμένου προ
γράμματος θεσμικών καί όργανωτικών μέτρων 
ώστε νά επιτύχει τήν προσαρμογή των κρα
τικών υπηρεσιών στις σύγχρονες Απαιτήσεις, 

θ ά  ένισχύσουμε τήν Αποκέντρωση, ώστε να

τουργίαε τής Διοικήσεως^ με όδηγδ τή νομο^ 1 
λόγια των Δικαστηρίων. Ιδιαίτερα θα παραη | 
καλουθείται ή συμμόρψκοση τών οργάνων τή^ I 
Διοικήσεως πρός .τίς όπτοψασεις των Διοικη· ^  
τι κών Δικαστηρίων καί τού Συμβουλίου τηψ 
’Επικράτειας.

Τό έργο τής έποπτείας, έπιτ(*χύνσεως τού 
ρυθμού καί αςησεως τής άποδοτικάτητας τής ] 
Δημόσιας Διοικήσεως, έργο βασικής σημα
σίας καί Απόλυτης π  ροτεραιότητος. Ανήκει 
στήν εύβύνη τού Υπουργού Προεδρίας.

Ή  σοβαρότητα τού προβλήματος μέ δδή- 
γησε νά ζητήσω τή συνδρομή τού κ. Αντι
προέδρου της Κυβερνήσεωο στήν προσπάθεια 
αυτή. ’Η ̂ προσωπικότητα, ή πείρά καί ή Ικα
νότητα τών δύο βασικών στελεχών τής Κυβερ- 
νήσεως που έπωμίζονται αύτό τό έργο, απο
τελεί τήν καλύτερη δυνατή εγγύηση γ ιά  τήν;
επιτυχία.

Δεύτερη προϋπόθεση γ ιά  τήν έπιτυχή άντι-

Αποκτήσει ούσιαστικότερο περιεχόμενο, μέ τή
άβ

μετώπιση τών προβλημάτων τής χώρας είναι I 
ή συμπαράσταση όλων τών Ελλήνων, 4 « ·  
ξάμτητα άπό τήν πολιτική τους τοποθέτηση. 1 
Ο τόπος αύτός δέν Ανήκει ούτε στήν Κυβέο- 

νηση ούτε στήν Αντιπολίτευση. Ανήκει σέ 
όλους. Καί^τά προβλήματά του δέν είναι π ο ο - ί  
βλήματα τής Κυβερνήσεως. Είναι ποοβλήμα- 9 
τα  όλων μας. Ά ν  οι δυσκολίες πού ά ντ ιμ ε-ϊ 
τωπίζουμε Απαιτήσουν θυσίες τ ίς  θυσίες θ ά β  
κληθούν νά τις προσφέρουν όλοι Ανάλογα μέ]

μεταβίβαση όλων των Αποφασιστικών Αρμο
διοτήτων άπό τό κέντρο στήν περιφέρεια, πε
ριορίζοντας τις κεντρικές υπηρεσίες σέ κβθρ; 
ρά έπιτελικά καθήκοντα καί στό συντονισμό 
καί έποπτεία τών περιφερειακών όργάνων.

θ ά  έπιδιώξουμε τήν Αποκατάσταση τής 
ψυχικής έπαψής καί τής άποκσταστάσεως συ
νεργασίας στις σχέσεις Διοικήσεως καί διοι- 
κουμένων. Αποκατάσταση που είναι Απαραί
τητη γ ιά  τήν καλή λειτουργία τής Δημοκρα
τίας. ΟΙ γνώμες, οί τάσεις καί όνάγκες των 
πολιτών καί τών κοινωνικών όμάβων ΘΑ λΑμ- 
βάνονται σοβαρά υπόψη άπό τά διοικητικά 
όργανα, τά  όποια πρέπει^ νά σέβονται τήν 
προσωπικότητα τών πολιτών.^ ,

θ ά  έντείνουμε τήν προσπάθεια γιά  τήν Α- 
πλούστευση τών γραφειοκρατικών ™τπον καί 
τών πολύπλοκων διαδικασιών καί θά έπεκτεί- 
μου με τήν μηχανογράφηση και την Ανάπτυξη 
τών μηχανογραφικών Ιφαρμογων σέ όλες τίς 
δη ι^ ιες^τσ ^Ε σ ίες . ιφοσπάβεία, μέσα 
στά υφιστάμενα όρια, νά ένισχύσουμε τούς

τις δυνάμεις τους. Οί Ισχυρότεροι μεγάλύτε- j  
ρες, οί Ασθενέστεροι μικρότερες. Καί άν έπι-]
τύχουμε, αύτό, δέν θά άποτελέ«ι έπιτυχία 
τής Κυβερνή«ως, θά άποτελέ«ι έπιτυχία τού] 
Ελληνικού Λαού* κι άν άποτύχουμε τίς συνέ-Ι 
πειες^δέν θά τις ύποατεί μόνο ή Κυβέρνηση, ! 
θ ά  τίς ΰποστούμε όλοι.

Τρίτη καί όχι λιγότερο σημαντική προϋπό
θεση γιά  τήν Ομαλή πορεία τού τόπου είναι 
ή'διατήρηση ήπιου πολιτικού κλίματος. Κ«»- *μ
ίν .\ Γ  Α / Μ / τ κ λ · ι/ * η » ·  / ** Ι ι ι μ  ·  . Λ μ μ  .— 7    · Ήθώς βρισκόμαστε σ* ένα χώρο Ιδιαίτερα t ù - L  
αισθητό καί σέ μιά έποχή διεθνούς κρί«ω ς, 9  
ή ¿/κατάσταση κλίματος πολιτικής έν τά « ω ςΗ

δημοσίους ύπαλλήλους, ώστε νά παραμείνουν 
Απερίσπαστοι καί προσηλωμένοι οτήν υπη
ρεσία τών πολιτών καί στήν έφαρμογή του
νόμου κατά τρόπον Αντικειμενικό καί Αμερό
ληπτο. Δηλώνω ότι Αναγνωρίζω τήν προσή
λωση στό καθήκον καί τό μόχθο τών δημοσίων 
λειτουργών. Κάβε όμως μεμονωμένη παράβα
ση ή ολιγωρία θά έπισνρει τίς νόμιμες κυοώ-

'Η  Κυβέρνηση πιστεύει ότι ο! όργανισμο! 
τοπικής αύτοοιοική«ως πρέπει νά άποτελούν 
ζωτικά κέντρα διοικητικής δοαστηριότητας καί 
νά συνεχίσου/ τήν Ιστορική τους παράδοση. 
Πρέπει λοιπόν νά έμπεβωθουν Αγαθές καί I- 
ποικοδομητιΚές σχίσεις ανάμεσα στς «τοπι
κές 'Αρχές καί στά όργσ^ι του Κοάτους. Ποός 
τήν κατεύθυνση αύτή, ΘΑ προσφέοουμε κάθε 
δυνατή βοήθεια στούς Οργανισμούς τοπικής 
αύτοδιοικήσεως. .

Πάνω όμως άπό όλα έπιθυιιούυε τήν έμπέ- 
δωση τού σεβασμού τής αρχής τής νομιμότη
τος άπό τίέ διοικητικές ύπηοεσίες. *Η η Ι(Γτή 
καί Ακριβής ■ 'τήρηση του Συντάγματος καί 
τών νόμων καί ή προστασία τών Ατομικών έλευ 
θεριών πρέπει νά Αποτελεί τή βάση τής λει- «

θά ήταν έπικίνδυνη πολυτέλεια. Γιατί ή πολι
τική όξύτητα περισπά τήν προσοχή τών tto-L  
λιτικών δυνάμεων τού τόπου άπό τά  προβλή
ματα καί διασπά τήν Απαραίτητη γ ιά  τήν άν·Τ 
τιμετώπιαή τους έθνική δμοφυχία. θέλω νά 
διαβεβαιώσω τή Βουλή, ότι η κυβέρνηση καί 
όλόκληρη ή κυβερνητική παράταξη θά σ εβ »  
<ml τά δικοΜώματα τής Άντιπολιτεύσεως για  
ένημέρωση, δημοκρατικό διάλογο καί κριτική. 
Ιδιαίτερα τήν καλόπιστη κριτική τήν έπτζΐ« 

τούμε, γιατί θά έπισημαίνει τις τυχόν ΑβίΜ 
ναμιες μας καί θά μάς βοηθάει στή διόρθωΜ 
ση ένδεχομένων σφαλμάτων. Ή  παράταξή μας 
θά δώσει πρώτη τό παράδειγμα της μετριο
πάθειας και Αναμένει Ανάλογη άνταπόκριση. 
Τίποτα άλλωστε δέν θά δικαιολογούσε τήν 
πολιτική ένταση, πού ένδεχόμενα έμοανίζεται 
σέ προεκλογικές περιόδους, δεδομένου ότι ή 
θητεία τής παρούσας Βουλής λήγ«ι μετά β» 
νάμίσιί χρόνο καί ή κυδέονηση ύπρστηριζόμκ· 
μι άπό ισχυρή καί Αρραγή πλειοφηψία, είναι 
Αποφασισμένη νά τήν έξαντλήσει.
Κύριοι Βουλευταί,.

Παοά τή δυσκολία τών «ρισιάσεω ν, irw  
προέρχονται άπό έξωγενείς παράγοντες^ εί
μαι ,αισιόδοξος ν ιά  τό - μέλλον τής κυδερνήκ 
σεωε καί του τόπου» Καί είμαι αισιόδοξες, 
γιατί πιστεύω στήν όοθότητα τής πολιτικής 
πού σάς (έέθτοα κσί πού ή κυβέρνηση προ! 
τίθεται νά έφαουοστεί, Αλλά κυοίως γιατί 
πιστεύομαι απόλυτα στήν ευφυΐα, τήν δύναμη 
τής προσαρμογής καί στό δυναμισμό τού X«*· 
ού μας. Και μέ τό αίσθημα αύτό τής αισιο
δοξίας Ιγ »  τήν τ\μή νά ζητήσω τήν έμπιστο· 
ουνη της Βουλής· ι
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