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Α.Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η αποψ ινή συγκλονιστική παρουσία σας αποτελεί πρόκριμα 
για τ ις  αναπληρωματικές εκλογές της 5ης του Απρίλη. Στέλνετε το μήνυμα 
της νίκης. Ο λαός είναι  εδώ και η Ελλάδα ανήκει στο λαό της. Δεν ανήκει 
ούτε στην οικονομική ολιγαρχία ούτε στα ξένα κέντρα αποφάσεων. Ανήκει 
στο λαό της.

Οι εκλογές της Κυριακής δεν ε ίνα ι  απλώς αναπληρωματικές. 
Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Παρέχουν την ευκαιρία 
στους πολίτες της Β' Αθηνών να στείλουν μήνυμα στον κ. Μητσοτάκη και την 
κυβέρνησή του. Να στείλουν μήνυμα διαμαρτυρίας, αγανάκτησης, οργής του 
έθνους και του λαού για την εθνικά επικίνδυνη, κοινωνικά απαράδεκτη και 
οικονομικά αναποτελεσματική πολιτική της κυβέρνησης.

0 λαός φωνάζει: "Δεν πάει άλλο. Ως εκεί και μη παρέκει. Δεν 
πάει άλλο. Οδηγούμαστε στην καταστροφή...". Αλλά η κυβέρνηση, δημοκράτες 
και δημοκράτισσες, κατέχεται από πραγματικό πανικό. Γνωρίζει πως 
πλησιάζει το τέλος της και στη σύγχυσή της παραβιάζει και το νόμο και το 
Σύνταγμα.

Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης, η καθαρά αντισυνταγματική - 
όπως όρισε το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο - ε ίνα ι  ότι η έκπτωση του 
Δημήτρη Τσοβόλα δεν μπορούσε να γ ίν ε ι  από τον Πρόεδρο της Βουλής. 
Μπορούσε να γ ίν ε ι  μόνο από το Εκλογοδικείο. Δεν ε ίχε  τη δυνατότητα η 
Βουλή και ο κ. Τσαλδάρης να κηρύξουν έκπτωτο τον αγωνιστή, το μαχητή 
Δημήτρη Τσοβόλα. Αυτή η πράξη σημαίνει εκτροπή από το Σύνταγμα και τους 
δημοκρατικούς θεσμούς.

Κι ενώ γνωρίζει η κυβέρνηση ότ ι,  κατά το Σύνταγμα, ε ίναι 
υποχρεωτική η ψήφος σε όλες τ ις  εκλογές, προτρέπει το λαό να παραβιάσει 
το Σύνταγμα, υποσχόμενη αμνήστευση για το αδίκημα, εκ των υστέρων.

Κι ερχόμαστε στην τρίτη απίθανη παραβίαση των δημοκρατικών 
θεσμών. Αρνείται η ΕΡΤ, η κυβέρνηση, να καλύψει την προεκλογική 
προσπάθεια, τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων. Και χθες το βράδυ, το 
Συμβούλιο της Επικράτειας ε ίπε  ότι αυτό ε ίνα ι  παράνομο, ε ίνα ι  
αντισυνταγματικό. Και περιμένουν τώρα να συνεδριάσει το αρμόδιο 
Συμβούλιο και θα αποφασίσουν τη. . .  Δευτέρα, αφού θα έχει λήξει ο 
προεκλογικός αγώνας.



Κύριοι της Ν.Δ.,
Παραβιάζετε το Σύνταγμα, παραβιάζετε το νόμο, στο βωμό των 

κομματικών σας συμφερόντων. Εδώ, υπάρχει θέμα δημοκρατίας. Και ο λαός θα 
αντισταθεί, όπως πάντα, σε κάθε προσπάθεια να καταλυθούν οι δημοκρατικοί 
θεσμοί. Είμαστε έτοιμοι, κύριοι. 0 λαός απ' άκρου ε ις  άκρου της χώρας θα 
αντ ισταθε ί  στον αυταρχισμό σας, στον απολυταρχ ι σμό σας, στον 
ολοκληρωτισμό σας.

Αλλά όποια μέσα και αν μετέλθει η Ν.Δ., δεν πρόκειται να 
αποφύγει τη μεγάλη της ήττα. Ηττα που για τον τόπο θα δρομολογήσει νέες 
πολιτικές ευοίωνες ε ξελ ίξ ε ις .  Η Δευτέρα θα είναι άλλη μέρα, θα αλλάξει 
το σκηνικό της πολιτικής ζωής.

Δημοκράτες και δημοκράτισσες,
Ποτέ, μα ποτέ, δεν είχαμε χειρότερη κυβέρνηση στη χώρα μας. 

Υπάρχει ο Μητσοτάκης, υπάρχουν οι υπουργοί του, αλλά κυβέρνηση στην 
ουσία δεν υπάρχει. Υπάρχουν τα οργανωμένα συμφέροντα της οικονομικής 
ολιγαρχίας.  Και αυτά τα συμφέροντα διαμορφώνουν την οικονομική και 
κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση οδηγείται προς την αυτοκαταστροφή. Μαζί της, 
όμως, συμπαρασύρει και τον τόπο. Καταστρέφει τη χώρα. Ανατρέπει θεσμούς 
και αξίες.  Υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Κατεδαφίζει κυριολεκτικά την 
οικονομία και την κοινωνία μας. Ποιος πολίτης σήμερα μπορεί να 
αισθάνεται ασφάλεια και σιγουριά;

Και πράγματι, ξεπουλιέται το παν, αφελληνίζεται, ξεπουλιέται 
στους ξένους. Ποιος πολίτης σήμερα γνωρίζει τι νέα μέτρα θα παρθούν σε 
βάρος του την επόμενη μέρα; Ποιος πολίτης δεν βλέπει τ ι ς  κοινωνικές 
ανισότητες να μεγαλώνουν; Ποιος πολίτης δεν βλέπει τους μισθούς να 
εξανεμ ίζονται;  Ποιος δεν βλέπει ότι η αγορά σβήνει, ότι καμιά νέα 
επένδυση δεν γ ίν ε τα ι ,  ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται και δεν πρόκειται να 
έρθει μ' αυτή την κυβέρνηση, μ' αυτή τη λαίλαπα που έπληξε τη χώρα;

Το κράτος, δημοκράτες και δημοκράτισσες, είναι παράλυτο. Η 
εθνική οικονομία αφελληνίζεται. 0 εθνικός μας πλούτος ξεπουλιέται. Απόψε 
ακούσαμε για τον OTE. Το 49% πουλιέται σε ξένους. Λιτότητα, ανεργία, 
εξόντωση ε ίνα ι  το τρίπτυχο της κυβερνητικής πολ ιτ ικής  γ ια κάθε 
εργαζόμενο, για κάθε νέο, στην πόλη και στο χωριό, στη Β' Αθήνας, σ' όλη 
την Ελλάδα.

Μια ε ίναι η προσφορά της κυβέρνησης: τα σκληρά αδιέξοδα, οι

θυσίες χωρίς ελπίδα, ο εμπαιγμός του λαού.

Οι νέες ιδέες ήταν μια επιταγή χωρίς αντίκρισμα. Και όλα τα 
"ΘΑ" της Ν.Δ., ήταν ένας εμπαιγμός. Κάθε υπόσχεση του Μητσοτάκη και μια 
εξαπάτηση του λαού μας και των ψηφοφόρων.

Για ποιο πράγμα να πρωτομιλήσουμε, άραγε; Για τρίτη χρονιά, 
φίλοι,  αυξάνουν τα ελλείμματα, ο πληθωρισμός πλησιάζει ξανά το 20%, η 
ανεργία περνάει το 10%, η βιομηχανική παραγωγή πέφτει, η αγορά αφήνεται 
στην κρίση της να βουλιάζε ι.  Η ΕΟΚ πια μας αμφισβητεί, δεν δ ίνε ι  τη 
δεύτερη δόση του δανείου. Αφελληνίζεται η παραγωγική βάση της χώρας μας, 
αποβιομηχανοποιούνται ολόκληρες περιοχές της χώρας.

Συναλλαγές, σήψη συνοδεύουν το ξεπούλημα της εκποίησης του 
πλούτου της πατρίδας μας. Κράτος ανύπαρκτο, κράτος "ημετέρων", κράτος 
που δ ιχάζε ι  τους πολίτες, κράτος ποινικών και διοικητικών διώξεων, 
κράτος συναλλαγών. Δηλαδή, αυτό που έχουμε σήμερα ονομάζεται όχι κράτος, 
αλλά παρακράτος. Αυτό αντ ιμετωπ ίζουμε  σήμερα, πατριώτες και 
πατριώτισσες.

(Ακούγεται το σύνθημα "ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ")

Κάποτε, στις 15 του Νοέμβρη, όταν ακούστηκε αυτό το σύνθημα 
στο Πεδίον του Αρεως, είπα "όχι χούντα". Δυστυχώς, σήμερα, δεν μπορώ να 
πω το ίδ ιο. Εχετε δ ί κ ι ο ! . . .

Εγκαταλείπεται κάθε κοινωνική πολιτική, κατεδαφίζονται όλες 
οι κοινωνικές κατακτήσεις, αποδιαρθρώνονται όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί. 
Κοινωνική αδικία, εμπαιγμός (0+0=14!...) ακρίβεια, δραστική μείωση του 
εισοδήματος, αντικοινωνική φορολογική πολιτ ική. Ολα αυτά δίνουν την 
εικόνα της παρακμής.

Αλλά, να σας πω και κάτι ακόμα: η Ελλάδα αφυπνίζεται. Τώρα, 
η Ελλάδα αφυπνίζεται. 0 Ελληνισμός κ ινητοποιε ίται.  Η Θεσσαλονίκη έδειξε 
το δρόμο. Η Ν. Υόρκη, οι Βρυξέλλες, άλλες πόλεις, δείχνουν την απόφασή 
τους να προασπίσουν τα μεγάλα εθνικά συμφέροντα. 0 λαός, κύριε 
Μητσοτάκη, ο πολίτης, δεν είναι  έρμαιο των κυβερνητικών σας χειρισμών, 
της ενδοτικότητάς σας και των υποχωρήσεών σας. Βγαίνει ξανά ο λαός στο 
προσκήνιο και απαιτεί μια εθνική στρατηγική, που να ανταποκρίνέται στην 
περηφάνεια του Ελληνα πολίτη.

Μας λένε: Γ ιατ ί δεν συνεργάζεστε σε μια κοινή εθνική 
στρατηγική; Κι εμείς  ρωτάμε: με ποια κυβέρνηση θα κάνουμε κοινή



στρατηγική; Μ' αυτή την κυβέρνηση, που οδηγεί τη χώρα ανοχύρωτη σε 
εθνική συρρίκνωση, που παραδίδεται άνευ όρων στα σχέδια της νέας τάξης 
πραγμάτων στην περιοχή και υποβαθμίζει το ρόλο της Ελλάδας στις 
ευρωπαϊκές και βαλκανικές εξελ ίξ ε ις ,  που αποδέχεται την αποδιεθνοποίηση 
του Κυπριακού, υποτασσόμενη στις μεθοδεύσεις μιας απαράδεκτης λύσης;

Παρακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, αμήχανη, τ ις  
Αγκυρας στο Αιγαίο, την κλιμάκωση των επεκτατικών βλέψεων 
και τη Θράκη. Και αποφεύγει, πατριώτες και πατριώτισσες, 
τη θέση της στο κρίσιμο για το έθνος θέμα των Σκοπιών.

προκλήσεις της 
στα Δωδεκάνησα 
να ξεκαθαρίσει

Το θέμα ε ίνα ι εθνικά κρίσιμο, γ ιατ ί  πίσω από το όνομα 
"Μακεδονία", κρύβεται ένα σχέδιο ανθελληνικό για τη δημιουργία ενός νέου 
ανθελληνικού κράτους, που θα ακρωτηριάζει την Ελλάδα και θα περιλαμβάνει 
τη Μακεδονία του Αιγαίου - όπως την ονομάζουν. Γ ι '  αυτό κι εδώ, απόψε, 
εμείς δεσμευόμεθα να μην αναγνωρίσουμε κράτος με το όνομα "Μακεδονία". 
Εμείς δεσμευόμαστε, εδώ στο Περιστέρι, για να τ' ακούσει όλη η Ελλάδα. 
Κάποτε, επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δική της φωνή, να ξέρει να 
λέει "όχι".

Αυτή η κυβέρνηση οδηγεί με την πολιτική της στον ξεριζωμό 
των Ελλήνων της Αλβανίας. Παρακολουθεί την Τουρκία, την Ιταλία, τη 
Γερμανία, την Αμερική, να διεισδύουν στα Βαλκάνια. Και μένει απαθής, 
αναμένοντας μοιρολατρικά τ ις  ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς .  Και κάτι χειρότερο, φίλες και 
φίλοι.  Συμμαχεί κομματικά, με ανιστόρητη αφέλεια, με τ ις  πολ ιτ ικές 
δυνάμεις στη Βουλγαρία και την Αλβανία, οι οποίες θέτουν Μακεδονικό και 
θέμα Τσαμουριάς.

Η Ν.Δ. χρηματοδότησε αυτές τ ις  ηγεσίες, που σήμερα απειλούν 
τα σύνορά μας, την εδαφική μας ακεραιότητα. Και μέσα σ' αυτό το κλίμα, 
φίλες και φίλοι,  ανακαλύπτει πόσο χρήσιμη θα ήταν μια συναινετική 
πολιτική! Μα εμείς δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε τα συμφέροντα του έθνους 
και του λαού μας, στο βωμό οποιοσδήποτε "συναίνεσης"...

Και ποια κυβέρνηση, ποια εξωτερική πολιτική, όταν οι ίδ ιο ι 
μεταξύ τους δεν ξέρουν τι θέλουν; Οταν πλέον έχουμε γ ίνε ι πραγματικά ο 
περίγελος της Ευρώπης, γ ιατ ί  δεν ξέρουν οι Ευρωπαίοι ποια εξωτερική 
πολιτική πράγματι έχει η Ελλάδα;

Το μήνυμα που θα στείλουν οι πολίτες της Β' Αθηνών είναι το 
"Φτάνει πια! Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη".

Υπάρχουν σύνορα που πρέπει να προασπίσουμε. Υπάρχουν ιδέες,

που πρέπει να υπερασπίσουμε. Υπάρχουν αξίες,  που πρέπει να προβάλουμε. 
Και η ειρήνη εξασφαλίζεται μόνον όταν ένας λαός ε ίνα ι  αποφασισμένος ο 
ίδ ιο ς  να προασπίσει την πατρίδα του. Μόνον, και τότε μόνον, 
εξασφαλίζεται η ειρήνη.

Υπάρχει όραμα για τον Ελληνισμό, που μπορεί να ενώσει ξανά 
το έθνος και να οδηγήσει τη χώρα με σταθερότητα και ασφάλεια στο μέλλον. 
Αυτό το όραμα, αυτή την πορεία προς το όραμα, εγγυάται το ΠΑΣΟΚ.

Το ΠΑΣΟΚ, με αίσθημα ευθύνης, προτείνει μιαν άλλη οικονομική 
πολ ιτ ική. Κι απόψε, ε ίνα ι  εδώ το ΠΑΣΟΚ, και ε ίνα ι  εδώ επίσης η 
δημοκρατική παράταξη, που αποτελεί τη μόνη εγγύηση για το έθνος.

Η πολιτική μας, όταν γρήγορα ξαναγυρ ί σει ο λαός στην εξουσία 
και εμείς  στην κυβέρνηση, θα ε ίνα ι  μια πολιτ ική που δεν θα πάσχει από 
μυωπία, που δεν θα ασχολείται μόνον με τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Μια 
πολιτική, που θα αποβλέπει ταυτόχρονα, στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη 
δραστική μείωση της ανεργίας και την εξάλειψή της στο μακρό χρόνο. Μια 
πολιτική δίκαιη κοινωνικά. Μια κοινωνική πολιτική, που θα μας επιτρέψει 
να ξαναχτίσουμε το κράτος πρόνοιας, που κατεδάφισε η άπονη, η ταξική 
κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκης και της Ν.Δ.

Δεσμευόμαστε ότι θα ακολουθήσουμε μια πολιτική αποκατάστασης 
όλων εκείνων που υπέστησαν διωγμούς - και ε ίνα ι  χ ιλ ιάδες  - επειδή δεν 
ανήκαν στους "ημετέρους" της Ν.Δ. Ηρθε η ώρα για τη δικαίωσή σας. 
Πλησιάζει η ώρα και αναγνωρίζετε ότι αυτές τ ις  επάλξεις δεν θα τ ις  
αφησουμε μέχρι τη νίκη.

θα ακολουθήσουμε μια πολιτική, που δίνει  υψηλή προτεραιότητα 
στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ρύπανσης, την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Δημοκράτες και δημοκράτισσες,
0 μονόδρομος της Ν.Δ. ε ίνα ι  μονόδρομος, που οδηγεί στην 

καταστροφή. Είναι ο σκληρά ταξικός μονόδρομος, που αγνοεί τον άνθρωπο, 
που αγνοεί την ανάγκη για κοινωνική συνοχή, για μια πορεία που να 
στηρίζεται σε ένα εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο.

Δημοκράτες και δημοκράτισσες,
Την Κυριακή, οι πολίτες της Β' Αθηνών θα στείλουν ένα σαφές 

και αποφασιστικό μήνυμα στο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. θα στείλουν 
μήνυμα, που εκφράζει ένα εθνικό και κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα, άσχετα 
από κομματικές τοποθετήσεις, θα στείλουν το μήνυμα της αγανάκτησης και



της οργής για την αντιλαϊκή, αναποτελεσματική, ενδοτική πολιτική της 
κυβέρνησης της Ν.Δ.

Οι πολίτες της Β' Αθηνών, θα κάνουν αυτό που θα ήθελαν να 
κάνουν όλοι οι πολίτες της Ελλάδας. Με την ψήφο σας θα αλλάξετε ρ ιζ ικά 
το πολιτ ικό σκηνικό αυτής της χώρας, θα ανοίξετε το δρόμο για μια νέα 
πορεία της χώρας μας. Μια πορεία που οδηγεί σε μια περήφανη εξωτερική 
πολιτική, στο ξεπέρασμα του αδιεξόδου που αντιμετωπίζει η οικονομία μας, 
στην οικονομική ανάκαμψη, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και στο κράτος πρόνοιας.

Αυτά δεν είναι "ΘΑ". Αυτά είναι έργα, τα οποία θ' αρχίσουν, 
ξαναχτίζοντας το κράτος πρόνοιας, ξαναφτιάχνοντας τα θεμέλια μιας σωστής 
οικονομίας στην πατρίδα μας.

Η κυβέρνηση σας κάλεσε πανικόβλητη να γίνετε συνένοχοι στην 
παραβίαση του Συντάγματος, σας κάλεσε να απεμπολήσετε το ιερό σας 
δικαίωμα, το δικαίωμα της ψήφου. 0 λαός της Β' Αθηνών θα απαντήσει σ' 
αυτή την πρόκληση, θα απαντήσει σκληρά, με την ψήφο του, που θα 
διατρανώσει την απόφασή του να προστατεύσει τους θεσμούς, να κατοχυρώσει 
την ίδια τη δημοκρατία.

Γ ιατ ί  υπάρχει θέμα δημοκρατίας, πλέον, στη χώρα μας, όταν 
ακόμη και το Συμβούλιο Επικράτειας δεν γ ίνεται ακουστό από Δ ιο ικητ ικά 
Συμβούλια, όπως αυτό της ΕΡΤ.

Κύριοι, παραβιάζετε τους θεσμούς της δημοκρατίας. Το κάνετε 
για να μείνετε γαντζωμένοι στην εξουσία. Δεν έχετε πια την εμπιστοσύνη 
του λαού. Τον εμπαίξατε το λαό, του είπατε ψέματα. Και αυτός ο λαός 
θέλει να δει ένα νέο ορίζοντα, μια άσπρη μέρα - που λέει και το 
τραγούδι. Και θα το κάνει ο λαός της Β' Αθηνών, όπως θα το έκαναν όλες 
οι εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

Κύριο ι,  πρέπει να φύγετε από την κυβέρνηση. Είναι η μόνη 
πραγματική υπηρεσία, η ύστατη υπηρεσία που μπορείτε να προσφέρετε στο 
έθνος. Είστε επικ ίνδυνοι για το έθνος και είστε απαράδεκτοι για την 
κοινωνική και οικονομική σας πολιτική. Φύγετε, πριν οδηγήσετε τον τόπο 
μακρύτερα στο δρόμο της καταστροφής.

Αυτή η αποψινή συγκέντρωση στέλνει αυτό το αποφασιστικό 
μήνυμα σε σας, κύριε Μητσοτάκη και την κυβέρνησή σας. Είστε μειοψηφία 
σήμερα στην Ελλάδα.

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1992

Την Κυριακή, όλοι στις κάλπες. Να μη μείνει ένας ή μία που 
να μην πάει στις κάλπες. Είναι η κρίσιμη αναμέτρηση. Κάνουν ό,τ ι είναι 
δυνατό να σταματήσουν το ρεύμα. Αλλά, αυτή τη φορά, το ρεύμα του λαού θα 
κινηθεί - ένα πλατύ πλειοψηφικό ρεύμα - γιατ ί έχει εμπαιχθεί, γιατί σας 
γνωρίζει, γ ιατί θέλει κι αυτό να φύγετε από την κυβέρνηση, να φύγετε από 
την εξουσία.

Ετσι, λοιπόν, πατριώτες και 
δημοκράτισσες, θα δώσουμε το "παρών" την 
είναι  πρόκριμα για το μέλλον της χώρας.

πατριώτισσες, 
Κυριακή στις 5

δημοκράτες 
του Απρίλη

κα ι 
θα


