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θερμή υποδοχή στον Ανδρέα από το ανώνυμο πλήθος

ΑΠΟ ΤΗ Ν Α  εκδόθηκε 
χτες βράδυ ανακοίνωση, 
στην οποία διατυπώνον
τα ι έντονες επικρίσεις για 
την τηλεοπτική κάλυψη 
της «κομματικής περιο
δείας» του πρωθυπουρ
γού στην Αχαΐα και προσ
τίθεται:

«Καλά θα κάνει ο κ. 
Παπανδρέου όταν, στην 
προσπάθειά του να τονώ
σει τους οπαδούς του 
που κάθε μέρα λιγο
στεύουν απελπιστικά, 
λέει πράγματα που δεν ε
πιτρέπεται να λέγονται α
πό έναν κοινοβουλευτικό 
Πρωθυπουργό.

Εφώναξε σήμερα ότι οι 
ένοπλες δυνάμεις «έχουν 
σε βάθος αλλάξει τοποθέ
τηση, πιστεύουν και στέ
κονται δίπλα στο λαό».
< Οτι το ΠΑΣΟΚ «δεν ε ί
ναι ένα συνηθισμένο κόμ
μα εναλλαγής στην εξου
σία», και ότι συνεπώς ο ί
διος και το «μη συνηθι
σμένο» κόμμα του θα μεί
νουν στην εξουσία για άλ
λες δύο τετραετίες».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Περιοδεία Ανδρέα στην Αχαΐα με προεκλογική 
υποδοχή σε Αίγιο, Ακράτα, Ρίο. Εξαγγελίες 
για τους αγρότες. Επίθεση για την ΑΤΑ

Δημοσιογραφικά πηγαδάκι 
και μάλιστα διάρκειας με τον 
Αντώνη Λιβάνη, αποτελεί πρα
γματικά μια σπανιότητα.

Εν αναμονή της άφιξης του 
Πρωθυπουργού στην Ακράτα, 
χτες το πρωί ο διευθυντής του 
πολιτικού του γραφείου, ιδιαίτε
ρα ευδιάθετος, άνοιξε εν υπαί- 
θρω συζήτηση γενικού ενδιαφέ
ροντος σε πέντε δημοσιογρά
φους, καθώς μάλιστα το επέτρε
πε και ο ηλιόλουστος καιρός.

Η  συζήτηση περιεστράφη 
αρχικά στα προβλήματα και τις 
υποχρεώσεις του ως εξ απορρή
των του Πρωθυπουργού, με τις

αντίστοιχες εμπειρί< 
χρειάζονται δύο ζωές για να ττε- 
ριγραφούν».

Εκδότης, το επάγγελμα, ο 
Αντώνης Λιβάνης έφερε τη συ
ζήτηση στα του δημοσιογραφι
κού επαγγέλματος και κατέληξε 
μετά από διάφορες εντυπωσια
κά ορθές παρατηρήσεις στην 
εξής θέση, απόσταγμα προ
φανώς πολύχρονης πείρας του: 
— Φοβού τους δημοσιογράφους 
παντού και πάντα, διότι όπου 
βρεθούν κι όπου σταθούν, 2 4  
ώρες το εικοσιτετράωρο, κυνη
γούν την είδηση. Αν διαπιστώ
σεις δε, πως δεν το κάνουν, τότε

μη φοβάσαι, γιατί απλά δεν είναι 
δημοσιογράφοι.

Η  αντίδραση ήταν συναινετι
κή:
— Φυσικά Αλλωστε αυτό το δι
καίωμα, μας το παρέχει το Σύν
ταγμα.

Η  συναίνεση όμως δεν έμεινε 
αναπάντητη:
—Α, έτσι; Αποδέχεστε βλέπω το 
ιοχύον Σύνταγμα εσείς οι μαρξι
στές.

Αυτή τη φορά όμως η κόντρα 
ήταν επιβεβλημένη:
— Προσωρινά... μέχρι την ανα
τροπή του.

αντίδραση

από
τη Ν Δ

Φοβού τους δημοσιογράφους...

«Μόνος
ενήργησε 
ο Σημίτης»

ΠΑΤΡΑ, του απεσταλμένου μας Γ. ΜΑΥΡΟΥ

ΜΕ ΤΡΕΙΣ ομιλίβς του και μία συνέν
τευξη Τύπου ο πρωθυπουργός Αν- 
δρέας Παπανδρέου περιοδεύοντας 
χτες στο νομό ΑχαΤας κάλεσε τους Ελλη

νες εργαζόμενους να μετάσχουν στη δια
μόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής για 
κοινωνική και εργασιακή ειρήνη.

Ταυτόχρονα διέγραψε από το πολιτικό προσ
κήνιο την οικονομική φιλοσοφία του παρετηθέν- 
τος υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κώστα Σημί
τη, τον οποίο μάλιστα κατηγόρησε για αυτόβου
λες ενέργειες τις οποίες αποκατέστησε με τη γνω
στή του παρέμβαση από το βήμα της Βουλής την 
περασμένη Τετάρτή.

Ο κ. Παπανδρέου παραδέχτηκε ότι η κάθοδός 
του στην Αχαΐα έλαβε χαρακτήρα προεκλογικής 
εκστρατείας, αλλά αυτό έγινε εκ των πραγμάτων, 
διότι η πραγματική του πρόθεση ήταν να γιορτά
σει οικογενειακά την ονομασττική του γιορτή 
στη γενέτειρά του.

Παρ' όλα αυτά όμως, χτες το μεσημέρι δεν έκ
ρυβε την ικανοποίησή του για την υποδοχή που 
του επιφυλάχθηκε και εκμυστηρεύθηκε στους Μέ
νω Κουτσόγιωργα και Δημ. Μαρούδα, ότι «μετά 
τα σημερινά θα κατεβαίνω πολύ συχνά στο λαό».

Ανάμνηση ίου '64
Πρώτος σταθμός της πορείας του Πρωθυπουρ

γού ήταν η Ακράτα, όπου έγινε δεκτός με μεγάλο 
ενθουσιασμό από χίλιους κατοίκους της κωμόπο
λης, που πρόσφατα σχηματίστηκε με τη διοικητι
κή συνένωση τεσσάρων χωριών.

Στη δεκάλεπτη ομιλία του ο Ανδρέας Παπαν
δρέου υπενθύμισε αρχικά ότι από την Ακράτα άρ
χισε το Φεβρουάριο του 1964 την πορεία του 
προς την αλλαγή.

Στη συνέχεια επιτέθηκε για πρώτη φορά κατά 
της πρωτοβουλίας του Κώστα Σημίτη να ανα
κοινώσει ετεροχρονισμό της ΑΤΑ, σε αντίθεση 
με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στα εγκαίνια 
της Εκθεσης της Θεσσαλονίκης.

Η επίθεση κατά Σημίτη κλιμακώθηκε στην εν
τυπωσιακή και εμφανώς γηγενή συγκέντρωση 
του Αίγιου, όπου ο ετεροχρονισμός της ΑΤΑ χα
ρακτηρίστηκε παραμύθι, για να φτάσει στο κρε- 
σέντο της στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο 
Πρωθυπουργός στις 2.30 χτες το μεσημέρι στο

Προς τους δημοσιογράφους, ο Πρωθυπουργός 
όχι μόνο δεν ανακάλεσε το χαρακτηρισμό παρα
μύθια, αλλά είπε ότι ο Κ. Σημίτης εκτός της αυτό- 
βουλής ανακοίνωσης της ετεροχρονισμένης

ΑΤΑ, παρέλειψε ταυτόχρονα (στην ουσία υπο
νοούσε ότι απέκρυψε) να ανακοινώσει ότι η συνο
λική αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων 
το 1988 θα υπερβεί αρκετά τον πληθωρισμό.

Η συγκέντρωση του Αίγιου ήταν επίσης γηγε
νής και σύμφωνα με εκτιμήσεις τοπικών φιλοκυ-

»νητικών και μη παραγόντων τουλάχιστον ισά- 
,ιη των προεκλογικών.

Προς τους περίπου 10.000 συγκεντρωμένους 
ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε την αύξηση της κρα
τικής επιχορήγησης για τις ζημιές που υπέστη
σαν οι αγρότες το 1987 από 8 σε 15 δις, από τα 
οποία τα 7 θα δοθούν πριν από τις γιορτές.

Στο δρόμο του προς το Ρίο, ο Ανδρέας Παπαν
δρέου πραγματοποίησε ολιγόλεπτες στάσεις σε 
χωριά και κωμοπόλεις της Αιγιαλείας και της Α
χαιός, που είχαν κυριολεκτικά ντυθεί στο πράσι
νο και το μπλε από τις τοπικές οργανώσεις, με 
εμφανή πάντως βοήθεια από τον κομματικό μη
χανισμό της Χαριλάου Τρικούπη.

Η συνέντευξη Τόπου παρά τη συντομία της α- 
ποτέλεσε το πολιτικό γεγονός της χτεσινής μέ
ρας, διότι εκτός της δριμύτατης κριτικής κατά 
Σημίτη, ο Πρωθυπουργός:

•  ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ότι δεν θεωρεί αδύνατη μια συ
νάντησή του με τον Τούρκο πρωθυπουργό Ο- 
ζάλ αν επανεκλεγεί.

•  ΝΕΦΕΛΩΣΕ ακόμα περισσότερο τις προθέσεις 
του για την απλή αναλογική (η συνέντευξη 
στην επόμενη σελίδα...).
Στις 7.30 χτες το απόγευμα η Νομαρχιακή Ε

πιτροπή Αχαιας του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε δεξίωση 
προς τιμήν του Πρωθυπουργού, στην οποία πα
ραβρέθηκαν οι πολιτικές δημοτικές και στρατιω
τικές αρχές ΑχαΤας, καθώς και όλοι οι εκπρόσω
ποι των παραγωγικών τάξεων.

Απαντώντας σε προσφώνηση του γραμματέα 
της Νομαρχιακής Επιτροπής Μιχάλη Κίτρου, ο

ιόήτΠρωθυπουργός απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε 
κριτική κατά Σημίτη, διότι σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες «συνειδητοποίησε την υπερβολή
στις τρεις προηγούμενες αναφορές

Στην αντιφώνησή του ο κ. Παπανδρέου, έχον
τας συνεχώς δίπλα του τη σύζυγό του Μαργαρί
τα, την κόρη του Σοφία και τους γιους του Νίκο 
και Γιώργο Παπανδρέου, έκανε μία σύντομη ανα
σκόπηση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτι
κής της κυβέρνησης.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο αντιπρόεδρος 
της Κυβέρνησης Μένιος Κουτσόγιωργας και ο 
αντιπρόεδρος της Βουλής Παν. Σαλαμαλίκης, οι 
υπουργοί Γιάννης Ποττάκης και Κώστας Παπα- 
ναγιώτου, οι υφυπουργοί Γρηγόρης Σολωμός και 
Νίκος Σκουλάς, οι βουλευτές Μιχ. Παπαϊωάν- 
νου, Γιώργος Κατσιφάρας και Δημ. Μαρούδας.

Ενθουσιασμένος ο Πρωθυπουργός από τις λαϊκές εκδηλώσεις στην Αχαΐα, χτες

Οξεία



Κατηγορηματική 
δήλωση Ανδρέα 

σε όλες τις 
ομιλίες του

και διευκρίνιση για τις αυξήσεις

Α ΠΑΝΤΩΝΤΑΣ στην προσ
φώνηση του δημάρχου Α- 
κράτας Ν. Παπαθανασό- 

πουλου, χτες, ο κ. Παπανδρέου 
τόνισε μεταξύ άλλων:

«Μέσα στα 6 αυτά χρόνια έχει 
αλλάξει η όψη της χώρας μας τόσο 
στο διεθνή χώρο, όσο και εσωτερι
κά.

Στο διεθνή χώρο όλοι γνωρίζουν 
πια σε κάθε γωνιά του πλανήτη 
μας ότι υπάρχει η σύγχρονη Ελλά
δα που έχει φωνή στις διεθνείς εξ
ελίξεις. Δεν είναι δορυφόρος κανε- 
νός άλλου. Και αυτό είναι το βαθύ
τερο νόημα της ανεξαρτησίας. 
ΣΥΝΘΗΜΑ: ΠΑΣΟΚ ΠΑΣΟΚ κίνημα 
λαού.

Η πάλη
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι πρά

γματι κίνημα λαού. Δεν το έχουν 
καταλάβει ακόμη οι κύριοι της αν
τιπολίτευσης. Είναι κίνημα του 
λαού.

Στον εσωτερικό τομέα παλεύου
με προς δύο κατευθύνσεις. Η μία 
είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η α
νακατανομή του εισοδήματος έτσι 
ώστε οι μη προνομιούχοι Ελληνες 
να αισθανθούν και αυτοί τα προϊ
όντα, τους καρπούς της οικονομι
κής ανάπτυξης και προόδου. Και 
το δεύτερο, πράγματι, είναι η ανά
πτυξη της χώρας μας. Ανάπτυξη 
που απαιτεί σήμερα πανεθνική, 
παλλαϊκή προσπάθεια, γ ιατί το

1992 της Κοινής Αγοράς πλησιά
ζει.
ΣΥΝΘΗΜΑ: Λαός ενωμένος ποτέ νι
κημένος.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτό είναι το 
σύνθημα που δίνει σε όλους μας 
το κουράγιο, την αποφασιστικότη
τα και την αισιοδοξία για την Ελλά
δα του αύριο, τη νέα Ελλάδα που 
κτίζουμε μαζί, νιάτα, γέροι, μεσήλι- 
κες, γυναίκες, άνδρες σε κάθε γω
νιά αυτής της γης.
ΣΥΝΘΗΜΑ: Ανδρέα προχώρα, σε θέ
λει όλη η χώρα.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα προχω
ρήσουμε μαζί και μαζί θα ολο
κληρώσουμε το έργο που αρχίσα
με σχεδόν ένα τέταρτο αιώνα πριν. 
ΣΥΝΘΗΜΑ: Μαζί θα πεθάνουμε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είσαι νέος, 
το δέχομαι.

ΣΥΝΘΗΜΑ: Να φύγουν οι βάσεις 
και να φάμε αγκάθια.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να είσαι ή
συχος! Σε καλά χέρια βρίσκεται η 
υπόθεση. Λέγεται μετ' επιτάσεως 
στην Αθήνα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει 
πλέον φθαρεί και ήρθε η ώρα να 
πάει στην αντιπολίτευση.

θέλω να καταλάβουν, και σήμε
ρα η Ακράτα τούς το δίνει το μήνυ
μα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι συνηθι
σμένο κόμμα διαδεχόμενο το ένα 
το άλλο μέσα στις ρουτίνες που 
θυμίζει Ιταλία. Αυτό είναι κίνημα 
λαϊκό για αλλαγή, για ανεξαρτησία, 
για γνήσια δημοκρατία, για τη με

γάλη κοινωνική αλλαγή, για την 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Δυστυχώς, δεν κατόρθωσαν να 
συλλάβουν το βαθύτερο νόημα του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινή
ματος στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ έ
χει μπροστά του και την επόμενη 
τετραετία για να ολοκληρώσει το 
έργο που ξεκίνησε.

Επιμένουν για εκλογές εδώ και 
τώρα. Δεν θα είχαμε καμιά δυσκο
λία να τους τ ις  προσφέρουμε. Αλλά 
υπενθυμίζω ότι εμείς, τη δεύτερη 
αυτή τετραετία, διαμορφώσαμε μία 
αναπτυξιακή οικονομική πολιτική 
και τελειώνουν τώρα τα δύο δύ
σκολα χρόνια όπου η εισοδηματι
κή πολιτική οδήγησε σε απώλεια 
πραγματικού εισοδήματος από τον 
Ελληνα εργαζόμενο.

Τώρα μπήκαν οι βάσεις για την 
οικονομική ανάπτυξη. Και το 1988 
θα είναι χρόνος καινούργιος στη 
νέα ανοδική πορεία.

Οι αγρότβς
Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω · τ ι  

η τελευταία μου παρέμβαση και α
νακοίνωση στη Βουλή της εισοδη
ματικής πολιτικής της κυβέρνησης 
δεν είναι αλλαγή πορείας, είναι η 
πορεία την οποία ανακοινώσαμε 
στη Θεσσαλονίκη. Και είμαστε συ
νεπείς με το λόγο μας. Δεν κοροϊ
δεύουμε το λαό με ετεροχρονι
σμούς. Του δίνουμε αυτό που του 
υποσχεθήκαμε: Ανοδο του πρα
γματικού του εισοδήματος.

Η αγροτιά είναι η ραχοκοκαλιά 
του κινήματος, είναι οι μεγάλοι μη 
προνομιούχοι της χώρας μας και 
έργο μας ήταν, είναι και θα είναι 
να ανεβάσουμε το επίπεδο ζωής 
με το γρηγορότερο δυνατό ρυθμό 
στην ελληνική ύπαιθρο. Εμείς .μπο
ρούσαμε να είχαμε ονομάσει το 
κόμμα Πανελλήνιο Αγροτικό Σο
σιαλιστικό Κίνημα. ΠΑΣΟΚ δεν θα 
ήταν πάλι;

Και πρέπει επίσης να τονίσω ότι 
όσο σέβεται το κίνημά μας και η 
κυβέρνησή μας τη θέληση του 
λαού, άλλο τόσο πρέπει να λαμβά
νουμε υπόψη ότι στη χώρα μας τα 
πειράματα της Ιταλίας δεν λύνουν 
το πρόβλημα σταθερότητας για μια 
κυβέρνηση.

Μιλούν και πιέζουν -λογικά- για 
μια απλή αναλογική στη θέση του 
σημερινού εκλογικού συστήματος. 
Και συναντήθηκα πράγματι με τον 
κ. Φλωράκη που έθεσε το θέμα. 
Στη Βουλή, πριν λίγες μέρες, πήρα
με θέση ξεκάθαρη: Είμαστε έτοι
μοι να μελετήσουμε και άλλα συ
στήματα απλής αναλογικής - και το 
δικό μας τέτοιο είναι - αλλά τονί
ζουμε πάντα ότι θα πρέπει να 
δώσει βιώσιμη κυβέρνηση.

Δεν παραιτούμεθα εκ των προ- 
τέρων των δυνατοτήτων μας να ε ί
μαστε κυβέρνηση και τα άλλα τέσ
σερα και ακόμη τα άλλα τέσσερα 
χρόνια, για να ολοκληρώσουμε το 
πρόγραμμά μας, παραμένοντας 
στις επάλξεις του μεγάλου αγώνα 
για ανεξαρτησία, δημοκρατία, κοι
νωνική αλλαγή».

ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥ=Η που έδωσε χτες το με
σημέρι στο ξενοδοχείο «Πόρτο Ρίο» της 
Πάτρας, ο πρωθυπουργός Ανδρέας Πα

πανδρέου είπε μεταξύ άλλων:
«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά, 

γιατί έχουν ξεπεραστεί όλες οι εμπειρίες τις οποίες 
είχα, είτε προεκλογικές είτε μετεκλογικές, σ’ αυτή 
την περιοχή. Πραγματικά, ήταν μια πλημμύρα από 
κόσμο που επιβεβαίωνε την πίστη του τόσο στους 
στόχους της κυβέρνησης όσο και στην υλοποίηση 
αυτών των στόχων.

Και πραγματικά μας έδωσε σε όλους ένα κλίμα 
πάρα πολύ αισιόδοξο και ένα κλίμα δικαίωσης και 
βεβαιότητας για τα αποτελέσματα των επόμενων εκ
λογών. Θα ήθελα - ίσως να μου υποβάλετε ερώτη
ση, αλλά το αντιμετωπίζω από τώρα - να τονίσω 
επίσης ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές πριν α
πό τον Ιούνιο του 1989, γιατί ο στόχος μου δεν 
είναι απλώς να αιφνιδιάσω και να κερδίσω κάποιες 
εκλογές. Θέλω να παρουσιάσω στον ελληνικό λαό 
ολόκληρο το πρόγραμμα της τετραετίας, που δια
νύουμε.

Υπήρξαν δυο δύσκολα χρόνια, αλλά εμείς προ
χωρούμε τώρα σε διαφορετική βάση και θέλουμε να 
παρουσιάσουμε στο λαό, στις εκλογές που έρχονται, 
και το επιστέγασμα αυτών των προσπαθειών του, 
τους καρπούς αυτής της λιτότητας - ας την πούμε 
- που πέρασε ο λαός μας για δυο χρόνια.

Και νομίζω τότε, πραγματικά, ότι ο λαός θα κρί
νει και ομολογώ ότι από τη σημερινή εμπειρία, ίσως 
όχι μόνον από αυτή, αλλά κατά κύριο λόγο από αυ
τή, είμαι πεπεισμένος για το μέλλον του Κινήματοτ 
οπωσδήποτε.

Και προσθέτω ότι έχω και ένα αίσθημα ότι στην 
Αθήνα υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση, στους ηγετι
κούς κύκλους των Αθηνών, γενικά, σε ό,τι αφορά 
την πορεία των πολιτικών πραγμάτων στην Ελλά
δα. Εχουν δημιουργηθεί φρούδες ελπίδες, πραγματι
κά φρούδες ελπίδες, και προγραμματίζονται ένα σω
ρό σκηνικά και σενάρια. Ολα αυτά θα σαρωθούν 
στην πορεία. Και αυτό είναι το συμπέρασμα που 
θέλω να δώσω: Ο λαός έχει δώσει την απάντηση. 
Θα την δώσει πιο αποφασιστικά ακόμα το '89.

Η κίνηση για 
ΑΤΑ και Σημίτη

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο λόγο σας στο Αίγιο, κάνατε αναφορές 
σε κάποιους ετεροχρονισμούς που είναι παραμύθια. Δ ι
καιούμαι να υποθέσω ότι γίνεται αναφορά και στον κ. 
Σημίτη ή είναι αυθαίρετο:

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοίταξε, εγώ δεν αναφέρο- 
μαι σε πρόσωπα. Θέλω να τονίσω τούτο: Οτι από 
τη Θεσσαλονίκη και ύστερα έμεινα εντελώς στις ε
πάλξεις αυτών, τα οποία εδήλωσα. Και δεν αρκεί 
να λέμε σε κάποιο κείμενο ότι τώρα ακριβώς υλο
ποιούμε αυτό που δεσμευτήκαμε να προχωρήσουμε 
στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να είναι έτσι.

Είναι σαφές ότι για μένα ο ετεροχρονισμός αυτό 
και όχι μόνον αυτό, αλλά κυρίως αυτό, μου ήταν 
δύσκολο να τον κουβαλήσω στις πλάτες μου, γιατί 
θα έδειχνε μια αναξιοπιστία απέναντι στο λαό μας. 
Ή  θα αυξήσουμε το πραγματικό του εισόδημα ή δεν 
θα το αυξήσουμε. Και τα δυο μαζί δεν γίνονται. Και 
θέλω να τονίσω ότι σε ό,τι αφορά εμένα, δεν υπάρχει 
καμιά αλλαγή πορείας.

Διάβασα στον Τύπο σήμερα ότι αρχίζει η ώρα 
των παροχών, γιατί πλησιάζει ο χρόνος των εκ
λογών. Ποιες παροχές: Το να δώσουμε αύξηση στο 
πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, δεν είναι 
καμιά παροχή. Είναι υποχρέωσή μας απέναντι 
στους εργαζόμενους, που την έχουμε αναλάβει δυο 
χρόνια πριν και την επιβεβαιώσαμε και αυτό το φθι
νόπωρο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ένα μεγάλο λά
θος που γίνεται, είναι ότι υπάρχει αλλαγή. Δεν υ
πάρχει αλλαγή. Υπάρχει συνέπεια. Δεν έχουμε ξεφύ- 
γει από τίποτα. Και αν αυτή η συνέπεια με οδήγησε 
να χειριστώ το θέμα όπως το χειρίστηκα, αυτό είναι 
άλλο θέμα και δεν με ενδιαφέρει να μπω σ' αυτό. 
Αλλά, όταν μίλησα στη Βουλή, εκτελούσα με συνέ
πεια αυτά τα οποία είχα εγώ υποσχεθεί στη Θεσσα
λονίκη. Και δεύτερο, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός, 
καλώς ή κακώς, στο τέλος φέρει όλη την ευθύνη,

για ό,τι γίνεται, σε όποιο υπουργείο, σε όποιον ορ
γανισμό. Τελικά, ο Πρωθυπουργός φέρει την ευθύ- 
νη.

Και επομένως, αισθάνομαι ότι έπραξα το καθήκον 
μου απέναντι στο λαό και τη χώρα, αλλά τονίζω, 
δεν υπάρχει αλλαγή πορείας και δεν υπάρχει προεκ
λογικό κλίμα. Και αυτή η συγκέντρωση που έγινε 

πορεί να ήταν θαυμάσια και ήταν θαυμάσια για εκ- 
ογική περίοδο, αλλά, πραγματικά, αυτό αποτέλεσε 

κυρίως μιαν αυθόρμητη εκδήλωση του λαού. Και 
το πιστεύω γιατί ζουν οι ίδιοι τη συνέπεια αυτής 
της κυβέρνησης και εμού προσωπικά.

ΕκΑουικο σύστημα 
και χρόνος εκλογών

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η  κυβέρνησή σας έχει πει επανειλημμένα 
άτι προσανατολίζεται σ 'ένα  εκλογικό σύστημα περισσό
τερο αναλογικό, θα  ήθελα να μας πείτε πότε βλέπετε 
ότι θα ήταν ώριμο το θέμα του εκλογικού νόμου, δεδο
μένου ότι, όπως είπατε, οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο 
του 1989.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς δεν έχουμε πει «ποιο 
αναλογικό». Η θέση η δική μας είναι ότι μια που 
τέθηκε το θέμα, θα το εξετάσουμε. Λέμε ότι δεν είναι 
επίκαιρο θέμα. Είναι ανεπίκαιρο θέμα. Από την ώρα 
που αρχίζεις να μιλάς για εκλογικό σύστημα, η 
χώρα μπαίνει στην εκλογική πορεία.

Για μας, είναι 19 μήνες, δηλαδή πάνω από 1,5 
χρόνος που μας μένει μέχρις ότου γίνουν οι εκλο
γές. Δεν είναι η ώρα επομένως. Γιατί παραλύουν 
όλα. Με τη συζήτηση εκλογικού συστήματος παρα
λύουν όλα. Λοιπόν, πρέπει τα κόμματα να κάνουν 
υπομονή. Μην ξεχνάτε ότι και στις τελευταίες εκλο- 
ές το σύστημα εξαγγέλθηκε πριν 3-4 μήνες. Και 
εν φάνηκε αυτό να ενοχλεί κανένα, το ότι ήταν τό

σο κοντά στις εκλογές.
Μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά, γιατί θέλουμε 

γνήσια να εκφραστεί ο λαός. Πιστεύουμε ότι η ολί
γη ενίσχυση που υπάρχει στο σημερινό εκλογικό 
σύστημα, δεν ανατρέπει τον αναλογικό χαρακτήρα 
του. Αναμφισβήτητα, θα μπορούσε να ήταν πιο ανα
λογικά τα πράγματα. Αλλά, ένα πρέπει να τελειώσει, 
ότι υπάρχει κάποια αναλογική απλή και άδολη. Δεν 
τη γνωρίζω. Και δεν είναι θέμα ότι όλα έχουν δόλο, 
αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αναλογικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κε Πρόεδρε, όταν είσαστε στην αντιπολί
τευση, ποια αναλογική εννοούσατε τότε;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοίταξε, όπως είπα, αναλο
γική είναι ένα σύστημα. Εμείς πιστεύουμε - κι ενώ 
πιστεύω προσωπικά - ότι και το σύστημα που διαθέ
τουμε σήμερα είναι κι αυτό αναλογική. Δεν έχουμε 
βάλει περιορισμούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, επειδή προηγουμέ
νως μιλήσατε για τρεις - τέσσερις μήνες, γι' αυτό. Το 
θεω ρείτε λογικό ότι σε 3 -4  μήνες πριν από τις εκλογές 
θα πρέπει να εξαγγελθεί...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, δεν το θεωρώ λογικό. 
Λέω τι έγινε. Τι θα κάνω εγώ τώρα, δεν το λέω.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην εισαγωγή σας κ. Πρόεδρε, είπατε όπ 
ορισμένοι κύκλοι των Αθηνών είναι μακράν της πραγμα
τικότητας και όπ προγραμματίζονται σενάρικα και σκηνι
κά. θα  είχατε την καλοσύνη να διευκρινίσετε κάπως αυ
τή την αναφορά;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα ξέρει τόσο καλά, εσύ ο 
ίδιος. Μπορείς να μου κάνεις μάθημα!

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ξέρω για ποιο γεγονός αναφέρεστε, αλλά 
εν πόση περιπτώσει...

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, δεν αναφέρομαι 
μόνο σε κόμματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σαφώς και δεν αναφέρεστε μόνο σ ' αυτά.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ασφαλώς, δεν αναφέρομαι 

μόνο σε κόμματα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κε Πρόεδρε, είπατε όπ ο ετεροχρονισμός 

και όχι μόνον αυτός, θ α  θέλατε να μας διευκρινίσετε πς 
τελευταίες σας λέξεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, υπήρχε κάτι πρόσθε
το, το οποίο ήθελα να τονίσω, ότι θα έπρεπε η συνο
λική ΑΤΑ ολόκληρου του 1998, να καλύπτει και 
να υπερκαλύπτει την άνοδο του τιμαρίθμου. Αυτό 
το σημείο δε, δεν είχε ληφθεί υπόψη στον Τύπο. 
Ηταν ένα πάρα πολύ σοβαρό σημείο, για το οποίο 
είχα δώσει εντολή για την παρουσίασή του και δεν 
παρουσιάστηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι υπονοείτε;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν υπονοώ τίποτα. Λέω α

κριβώς ό,τι είχα να πω.

Και απάντηση 
στους θιομήχανους

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Παπαλεξόπουλος 
σε χτεσινές δηλώσεις του εξέφρασε κάποια ανησυχία 
του, ως προς το επενδυπκό κλίμα που θα υπάρξει στη 
χώρα, μετά την αλλαγή, όπως την εννοεί εκείνος της

εισοδημσπκής πολιπκής

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μια απλή απάντηση στον 
κ. Παπαλεξόπουλο: Δεν ξέρω εάν το εννοεί αυτό, 
πρώτα απ’ όλα, αλλά η διάθεση του ιδιωτικού τομέα, 
τον οποίο εκπροσωπεί επίσημα ο κ. Παπαλεξόπου
λος, είναι αυξήσεις μεγαλύτερες από αυτές τις ο
ποίες εγώ ανακοίνωσα. Λοιπόν, θα χρειαστεί να 
συγκρατήσουμε τον κ. Παπαλεξόπουλο και όχι εκεί
νος εμάς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μιλήσατε κ. Πρόεδρε, για κάποιο θεπκό 
κλίμα σπς σχέσεις μας με την Τουρκία. Μπορείτε να μας 
πείτε κάτι περισσότερο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εχω ήδη μιλήσει. Εχουμε 
ανταλλάξει μηνύματα διάφορα και έχει επέλθει, του
λάχιστον τον τομέα των μηνυμάτων, μια ύφεση, θα 
έλεγα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί από 
μπροστά μας ολόκληρη η σειρά προβλημάτων και 
προκλήσεων και κινδύνων τους οποίους αντιμετω- 

ν πίζει η χώρα. Δεν αλλάζουν αυτά, σ’ αυτά που ανέ
φερα, ούτε σε μία ώρα, ούτε καμιά φορά και σε 10 
χρόνια.

Αλλά εκείνο που υπάρχει είναι ένα κλίμα, που 
μπορείς να επικοινωνήσεις, έστω άτυπα, όπως κά
νουμε σήμερα, και αυτό έχει συμβάλει πράγματι σε 
μία γενικότερη ύφεση στις σχέσεις. Βέβαια, υπάρ
χουν εκλογές στην Τουρκία. Εγώ την επαφή την 
είχα με τον κ. Οζάλ. Δεν έχω γνώσει εάν θα εκλεγεί 
ο κ. Οζάλ ή όχι. Δεν είναι δική μου δουλειά, είναι 
του τουρκικού λαού.

Αλλά με τους άλλους αρχηγούς κομμάτων δεν 
είχα ποτέ καμμία επαφή και επομένως δεν είμαι σε 
θέση να μιλήσω, σε περίπτωση που φύγει ο κ. Οζάλ. 
ΓΓ αυτόν όμως έχω παρατηρήσει μια ρεαλιστικότη- 
τα στην αντιμετώπιση πραγμάτων. Και όχι μικρής 
σημασίας είναι η αντίδραση την οποία είχε στα γε
γονότα του Μάρτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: θα  μου επιτρέψετε, κ. Πρόεδρε, γιατί είναι 
συνέχεια επ' αυτού ακριβώς: Ο κ. Οζάλ είπε όπ ελπίζει 
στο εγγύς μέλλον να έχει κάποια συνάντηση μαζί σας

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν ξέρω ακριβώς τι έχει 
υπόψη του, αλλά δεν είναι αδύνατο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κε Πρόεδρε, ένα σημανπκό στέλεχος του 
Κινήματος η Βάσω Παπανδρέου, μίλησε χτες για το τέ
λος της αυθεντίας Ο υπαινιγμός αφορά σπς σχέσεις 
μάλλον Κυβέρνησης - Κινήματος Μπορείτε να μας πείτε 
αν αλλάζει τίποτε σπς σχέσεις Κυβέρνησης - Κινήματος;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, δεν αλλάζει τίποτε. Το 
Κίνημα το εκπροσωπώ εγώ, ως πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚ στην κυβέρνηση. Το Κίνημα έχει δικαίωμα 
και καθήκον να ασχολείται με όλα τα θέματα. Αλλά 
αυτά διαβιβάζονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και 
τα άλλα όργανα της κυβέρνησης μέσω του προέ
δρου του ΠΑΣΟΚ.

«Δεν αποκλείεται να συναντηθώ με τον Οζάλ»

Με άνθη 
ραίνουν τον 
Ανδρέα στο 
μπαλκόνι α
πό όπου μί
λησε χτες  
στο Αίγιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στην ομιλία σας στο Αίγιο, απαντώντας σ ' 
ένα σύνθημα των συγκεντρωμένων, όπ η ΕΛΛΑΔΑ Α
ΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, είπατε όπ η άλλη πλευρά ξέ
ρει καλά όπ ο λαός σ ' αυτό τον τόπο είναι κυρίαρχος 
και εσείς το δείχνετε. Υπονοήθηκε, κατόπιν αυτού, όπ 
η ανάπτυξη κάποιων αγώνων για την παρουσία των αμε
ρικανικών βάσεων στην Ελλάδα θα αποθάρρυνε ή θα

πίεζε την άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων, τους Α
μερικανούς δηλαδή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ υπονοούσα απλώς ότι 
με το δημοψήφισμα, αν υπάρξει, θα μιλήσει ο λαός. 
Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κε Πρόεδρε, τελευταία, γίνεται μια ανα-

φορά στο θέμα του προεδρικού διατάγματος για την ε
λεύθερη ραδιοφωνία, θα  θέλατε να μας πείτε κάπ πάνω 
σ ' αυτό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με αυτό το προεδρικό διά
ταγμα το θέμα της ελεύθερης ραδιοφωνίας πρόκειται 
να προχωρήσει. Εδωσα το πράσινο φως χτες. Είναι

θέμα ημερών.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως μπορείτε να μας πείτε τη φιλοσο

φία του προεδρικού διατάγματος;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα προτιμούσα, ο αρ

μόδιος υπουργός. Γιατί να τον υποκαταστήσω; Ο 
κ. Κακλαμάνης θα μιλήσει γι’ αυτό.

15 δ ις αποζημιώσεις στους αγρότες
ΜΙΛΩΝΤΑΣ στο Αίγιο και α

παντώντας στην προσ
φώνηση του δημάρχου κ. 
Σιαβέλη, ο Πρωθυπουργός, χτες, 

είπε μεταξύ άλλων:

Λαέ του Αίγιου, πιστεύω ειλικρινά ότι η 
σημερινή σας απίθανη και ανεπανάληπτη 
συγκέντρωση στέλνει το μήνυμα σε κάθε 
γωνιά της ελληνικής γης: Το Κίνημα προ
χωρεί στις εκλογές που θα γίνουν τον Ιού- 
νη του '89 και στις οποίες θα ξεπεράσου- 
με το 50 τοις εκατό, με τη θέληση του 
λαού.

Διαβεβαιώνουμε την αντιπολίτευση, ότι 
με όποιο σύστημα, και της απλούστερης 
απλής αναλογικής, θα είμαστε κυβέρνηση 
αυτοδύναμη το 1989.

IΣΥΝΘΗΜΑ: Ο λαός δεν ξεχνά τι ση
μαίνει Δεξιά).

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Ελλάδα του '87 
διαφέρει πάρα πολύ από την Ελλάδα του 
'81. Διεθνώς παίζουμε πρωτοποριακό ρό
λο στον αγώνα για την ειρήνη και τον αφο
πλισμό. Η Ελλάδα δεν είναι δορυφόρος, έ
χει τη δική της φωνή, τη φωνή του λαού 
της.

Το Εισόδημα
(ΣΥΝΘΗΜΑ: Η  Ελλάδα ανήκει arc 

Ελληνες).
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑΌτό είναι και το 

νυμα που γνωρίζουν και οι Αμερικανοί, 
τά τη διάρκεια των συζητήσεων για τις 
σεις. Γνωρίζουν ότι ο ελληνικός λαός εΙ 
κυρίαρχος και εκείνος χαράζει την πορ 
του στη χώρα, σύμφωνα με τις δικές ■ 
ελπίδες, προσδοκίες και ανάγκες.

ΣΥΝΘΗΜΑ: Ο λαός στηρίζει τηνΑλ, 
γή).

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το βλέπω, το αισ

Αναφορά στη 
δημοκρατική 
συνείδηση 
των Ενόπλων 
Δυνάμεων
νομαι. Είμαι υπερήφανος και ταυτόχρονα 
ευγνώμων, γιατί πραγματικά το ΠΑΣΟΚ 
δεν είναι ένα σύνηθες κόμμα. Δεν είναι ένα 
σύνηθες κόμμα συμμαχικό με άλλα κόμμα
τα, όπως στην Ιταλία. Αυτό είναι ένα γνή
σια λαϊκό, ελληνικό κίνημα, που στόχο έχει 
τη βασική ριζική αλλαγή της οικονομίας 
μας, της κοινωνίας μας, του συστήματός 
μας.

Πριν απο μερικά 24ωρα, στη Βουλή, την 
ημέρα που κατετέθη ο ΠροΟπολιγσμός, 
έκανα δηλώσεις για την εισοδηματική πο
λιτική, για τους ημερομίσθιους και μισθω
τούς. Θέλω να τονίσω, γιατί βλέπω όχι μό
νο τα κόμματα, αλλά και τον Τύπο γενικό
τερα, να θεωρεί ότι αυτό ήταν κάποια αλ
λαγή στην πορεία του προγραμματισμού 
της οικονομίας μας.

Θέλω στο Αίγιο να διακηρύξω ότι είμα
στε απλώς συνεπείς προς τις επαγγελίες 
που δώσαμε στη Θεσσαλονίκη.

Πρέπει να τονίσω ότι στα δύο δύσκολα 
χρόνια '86 και '87, ο εργαζόμενος Ελληνας 
έχασε και στα δύο αυτά χρόνια κάπου 10% 
του πραγματικού του εισοδήματος. Και ε
κείνο που εμείς διακηρύξαμε είναι ότι στο

τέλος αυτής της περιόδου, όχι μόνο θα 
σταματήσει η πτώση του πραγματικού ε ι
σοδήματος, αλλά θα έχουμε μία άνοδο 
χρόνο με το χρόνο που θα ανυψώσει το 
βιοτικό επίπεδο της χώρας μας.

(ΣΥΝΘΗΜΑ: Ο αγώνας τώρα δικαιώ 
νεται).

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι η μεγαλύτερη 
χαρά, ικανοποίηση που μπορείτε να δώσε
τε σε μένα και τους συνεργάτες μου,' για 
το έργο το οποίο επιτελούμε. Αλλά θα ήθε
λα να αναφερθώ και στον αγροτικό κόσυο.

(ΣΥΝΘΗΜΑ: Η  αγροτιά στηρίζει την 
Αλλαγή).

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι μόνο τη στηρί
ζει, αλλά είναι η ραχοκοκαλιά του Κινήμα- 
τός μας. Η αγροτιά είναι για πρώτη φορά 
πρωτοπόρα.

Και θα ήθελα νά ανακοινώσω για τις ζη
μιές που υποστήκατε, ότι αρχίζουν στο 
1987, τον μήνα που μένει, οι αποζημιώ
σεις και ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
έχετε ήδη 7 δισεκατομμύρια. Από την 
πρώτη Γενάρη θα συνεχιστεί έως ότου 
φτάσουμε 15 δις για τις ζημιές και αυτές 
δικές μας εισφορές. Εάν συμπεριλάβουμε 
και την ΕΟΚ, μην παραξενευτείτε να δείτε 
δεκάδες δισεκατομμυρίων σ' αυτή την πε
ριοχή για τις ζημιές που υπέστη από την 
κακοκαιρία.

Αυτός δεν είναι προεκλογικός λόγος, 
άρα δεν κάνω παροχές για να κερδίσουμε 
τις εκλογές. Οι εκλογές το '89, με όποιο 
σύστημα θέλουν.

Δεν ανετράπη το πρόγραμμα οικονομι
κής σταθεροποίησης και ανάπτυξης, όπως 
δυστυχώς γράφει ένα μεγάλο τμήμα του 
Τύπου σήμερα. Απλώς, δεν κοροϊδεύουμε 
το λαό με ετεροχρονισμούς και άλλα κόλ
πο. Του λέμε θα πάρεις εισόδημα που θα 
είναι μεγαλύτερο, σε πραγματικούς αρι
θμούς, απ' ό,τι είχες πέρυσι και θα προχω

ρήσουμε με ρυθμούς αποφασιστικούς και 
το '89 και το '90 και το '91, μέχρι το τέλος 
και της άλλης τετραετίας, που ανήκει στο 
λαό, που ανήκει στο ΠΑΣΟΚ, ανήκει πρα
γματικά στην πατρίδα.

Φορολογία
Προχωρούμε σε μια μεγάλη φορολογι

κή μεταρρύθμιση... Μια φορολογική μετα
χείριση του αγρότη, του εργάτη, του μη 
προνομιούχου, που είναι πρωτοφανής για 
τη χώρα μας και νομίζω πρωτοποριακή και 
για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Θα αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα 
του εργαζόμενου, του αγρότη, του εργάτη, 
του επαγγελματία, διότι να μην ξεχνάμε ότι 
η μείωση του φόρου σημαίνει στο χέρι με
γαλύτερο εισόδημα διαθέσιμο, επομένως, 
η αύξηση του εισοδήματος έχει δύο όψεις. 
Πρώτον την αύξηση των ονομαστικών α
μοιβών, που καλύπτουν τον πληθωρισμό 
και πάνε πέρα από αυτόν και δεύτερον, 
την ελάφρυνση της φορολογίας στον απλό 
εργαζόμενο Ελληνα.

Δεχόμαστε και ζητούμε τη συμμετοχή 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην οικονο
μική μας ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να 
γνωρίζουν ότι τα κέρδη που πραγματο
ποιούν πρέπει να επανεπενδύονται στη 
χώρα για το καλό της και το καλό του ελλη
νικού λαού. Τους καλούμε να προσφέρουν 
σ' αυτό το βωμό, γιατί το 1992, όταν θα 
έχει ενοποιηθεί η Κοινή Αγορά, θα πρέπει 
να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε 
τον ανταγωνισμό.

Η Εκκλησία
θέλω να πω τώρα δύο λόγια για τις σχέ

σεις Πολιτείας - Εκκλησίας. Σε ό,τι αφορά 
το θέμα το περιουσιακό, δηλαδή της από

δοσης γης στους καλλιεργητές, σ' αυτό υ
πάρχει πλέον συμφωνία και επομένως, 
μπορεί να πει κανείς, ότι έχει φύγει το με
γάλο πρόβλημα στις σχέσεις Πολιτείας και 
Εκκλησίας.

Αρα, χωρίς πλέον να υπάρχει σύγκρου
ση, αντίθετα υπάρχει κλίμα συνεργασίας, 
προχωρούμε στο βασικό στόχο μας, δηλα
δή στη διανομή της ακίνητης περιουσίας 
κυρίως στην ύπαιθρο, προς τους συνεται
ρισμούς και τους αγρότες. Αυτή είναι η κύ
ρια απάντηση.

Και οφείλω να ομολογήσω ότι σημαντι
κό ρόλο για την επίλυση του θέματος έπαι
ξε και ο Πατριάρχης, κατά την εδώ παρου
σία του. Επομένως ετοιμασθείτε, αγρότες 
και συνεταιρισμοί, για νέες δικές σας καλ
λιέργειες. Αυτό είναι και το άλλο βασικό 
σύνθημα που ήθελα να σας δώσω.

θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό 
λαό: εάν στο παρελθόν υπήρχε κάποιος 
κίνδυνος ανάμειξης Ενόπλων Δυνάμεων 
στα εσωτερικά της χώρας, αυτός ο κίνδυ
νος δεν υπάρχει πια. Πρώτον, γιατί οι Ενο
πλες Δυνάμεις έχουν σε βάθος αλλάξει το
ποθέτηση. Πιστεύουν και στέκονται δίπλα 
στο λαό, στα αδέλφια τους, στο λαό. Και 
δεύτερον, αυτός ο λαός αγρυπνεί, αγρυ
πνεί πάντα, γιατί η μάχη για τη δημοκρατία 
δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μάχη καθημερι
νή.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, α
παντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου 
για τις εντυπώσεις του, ο Πρωθυπουρ
γός δήλωσε:

«Ηταν ανεπανάληπτο. Ούτε σε προεκλο
γικές ομιλίες δεν είχα δει τέτοια παρουσία 
και τέτοιο πάθος. Νομίζω ότι το πολιτικό 
σκηνικό όπως το ερμηνεύει η Αθήνα είναι 
τέλεια λαθεμένο. Είναι τέλεια λαθεμένο».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ


