
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ί ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Λαέ της Καλαμάτας,

Λυτή τη στιγμή που βρίσκομαι μπροστά σ'αυτήν την απίθανη πολιτική 
συγκέντρωση είναι κυριολεκτικά η γιορτή της Δημοκρατίας. Και είναι 
μήνυμα που ο λαός της Καλαμάτας, ο λαός της Μεσσηνίας φέρνει σε κά
θε γωνιά της ελληνικής γής. Η Δημοκρατία ενίκησε. Στις 2 του Ιούνη 
ο λαός στην εξουσία το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, για μιά νέα δημιουργι
κή , λυτρωτική τετραετία. 'Εχω ξαναέρθει στην Καλαμάτα και έχω μιλή
σει και το '81. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα υπήρχε τέτοια συγκέντρωση, 
με τόσο παλμό, με τόσο πάθος, Είναι σαν την δεύτερη απελευθέρωση, 
θυμίζει την δεύτερη απελευθέρωση. Η Καλαμάτα στηρίζει την Αλλαγή. 
Αυτό είναι το σύνθημα που φεύγει προς κάθε νομό και κάθε πόλη της 
πατρίδας μας. Αυτό το απίθσ,νο λαόγέννητο κίνημα από το '74 μέχρι το 
'85 κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της χώρας μας, γιατί εκφράζει τους 
πόθους, τις προσδοκίες, τις πικρίες του ελληνικού λαού.

Εδώ στη Μεσσηνία που σμίγουν το ελεύθερο δημοκρατικό πνεύμα του 
Αριστομένη με 'τη σοφίά/Μεσσήνιου γέροντα,του Νέστωρα/δίνεται σήμε
ρα συντριπτική απάντηση στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας.Και η βα
ρύτατη καταγγελία πρέπει να, ακουσθεί και από την Καλαμάτα ότι πυροδο
τεί νέο διχασμό, ότι δυναμιτίζει την ομαλότητα, με την άρνησή του 
να αναγνωρίσει τον νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον αγωνι
στή δημοκράτη και υπερκομματικό Χρήστο Σαρτζετάκη. Εδώ στον νομό 
που ήταν ο προμαχώνας της εθνικής ανεξαρτησίας, πνέει τιάρα πάλι ο 
άνεμος της εθνικής συμφιλίωσης, της εθνικής λαϊκής ενότητας. Γιατί 
τώρα κάθε συνετός πολίτης, όπου και άν ανήκει πολιτικά γνωρίζει, όπως 
ξέρουν οι Καλαματιανοί τι σημαίνει διχασμός. Τι πληρώσαμε από τον 
εμφύλιο. Τι σημαίνει περιπέτεια. Μόνο ενωμένος ο λαός δεν νικιέται. 
Μόνο ενωμένος ο ελληνικός λαός μπορεί να μεγαλουργήσει. Κάθε δημο
κράτης , κάθε Ελληνίδα.και Έλληνας, ενώνει με μάς τις δυνάμεις του 
για να προασπίσουμε την συνταγματική νομιμότητα. Απειλεί ο κ. Αρχη
γός της Νέας Δημοκρατίας ότι θα θέσει το θέμα ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικράτειας. Μα το Σύνταγμα δεν δίνει τέτοια Αρμοδιότητα σε κανέ
να όργανο, σε κανένα δικαστήριο. Είναι επομένως ευθεία βολή υπονόμευ-
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σης του ελληνικού Συντάγματος και ο ελληνικός λαός δεν θα το επι
τρέψει,, θα στείλει και. τον αρχηγό και το κόμμα σε πλήρη σύνταξη.
Κάθε πατριώτης φλογίζεται από την περιφανή στάση της κυβέρνησης 
της Αλλαγής που προασπίζει την πατρώα γή,χωρίς παζαρέματα εθνικού 
χώρου στο Αιγαίο που δεν αποδέχεται σαν λύση, λύση του Κυπριακού 
με τουρκικά στρατεύματα κατοχής παρόντα. Ο λαός, γνωρίζει στο πετσί 
του τι σημαίνει Δεξιά. Σημαίνει φακέλλους, σημαίνει Μακρόνησος, ση
μαίνει Γκοτζαμάνηδες, σημαίνει διώξεις. Αλλά θάθελα να κάνω μια 
διάκριση ανάμεσα στη Δεξιά^ως πολιτικό κόμμα,-που εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα της πλουτοκρατίας, της ολιγαρχίας και ξένων κέντρων απο
φάσεων και του απλού 'Ελληνα πολίτη̂ . του εργαζόμενου, του μη προνο
μιούχου, του αγρότη,του εργάτη, του μισθωτού, του εμπόρου, του βιο·~ 
τέχνη_του επιστήμονα,του νέου και της νέας, που εγκλωβίστηκαν στους 
πλοκάμους της Δεξιάς, που κυβέρνησε επί δεκαετίες. Για τον απλό 
'Ελληνα, πολίτη ανοίγουμε την καρδιά μας, δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κόκκι
νοι, Πράσινοι, Κίτρινοι, Αριστεροί, Κεντρώοι, Εργαζόμενοι και μο- 
χθόύντες ανήκουνε όλοι σ'αυτό το παλλαϊκό το πανεθνικό, πανδημοκρα
τικό κίνημα, που βγαίνει από την καρδιά του λαού μας.

Λαέ της Καλαμάτας, λαέ της Μεσσηνίας^ μας ενώνει ο πατριωτισμός, μας 
ενώνει το πάθος μας για την ειρήνη, μας ενώνει η θέληση και η δύναμη 
να αναπτύξουμε την πατρίδα μας, αλλά και να κάνουμε την Μεσσηνία 
κυψέλη ανάπτυξης για την πατρίδα μας. Πριν από 60 περίπου χρόνια 
ο εθνάρχης-Ελευθέριος Βενιζέλος είχε δηλώσει στο συμβολικό χωριό, την 
"λλςιγή στην Τσακώνα, ότι αυτός ο τόπος ,αυτό το χωριό μπορεί να γί
νει η γή της επαγγελίας. Κα,ι όμως τις τελευταίες δεκαετίες που κυβέρ 
νησε η Δεξιά ο νομός αιμορραγούσε από την εγκατάλειψη, ξεριζώνονταν 
οι κάτοικοι. Ογδόντα χιλιάδες Μεσσήνιοι αναγκάστηκαν να ξενιτευθούν. 
Φιλοδοξούμε αδέλφια της Μεσσηνίας να αντιστρέψουμε την πορεία. Υπάρ
χει τώρα δυναμικό σχέδιο ανάπτυξης με στρατηγικούς στόχους που εσείς 
οι ίδιοι έχετε χαράξει με τη συμμετοχή σας στα νομαρχιακά συμβούλια, 
τις λαϊκές συνελεύσεις, τα συνοικιακά συμβούλια, τη δυναμική σας το
πική αυτοδιοίκηση. Είμαστε δίπλα σας, αφουγκραζόμαστε^τόυς πόθους 
σας, τις προσδοκίες σας, τις ανησυχίες σας και παλεύουμε την κυβέρ
νησή μας να την κάνουμε γνήσιο υπηρέτη των αναγκών σου.

Λαέ της Καλαμάτας, έχει τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα ο νομός 
σας και θέλουμε \α αναπτύξουμε όλες τις ιεαρχίες ισότιμα και ισόμε
τρα. Η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να γίνει κέντρο ττολι~ί,σμρύ κ α ι δυ-
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ναμικής εκσυγχρονισμένης παρουσίας στην παραγωγική βάση, στη διακί
νηση της υπηρεσίας. Η Μεσσήνη γίνεται ένα δεύτερο πολιτιστικό κέν
τρο στο νομό, ενώ οι δυναμικές οικογενειακές καλλιέργειες στηρίζον
ται σε συνεταιριστικές επιχειρήσεις που φτιάχνουν όπως και στην Πυλ£α 
και στην Τρϊ,φυλλέα, συσκευαστήρια και βιομηχανικές μονάδες γεωργικών 
προϊόντων. Το ήπιο κλίμα του νομού σας δίνει όλες τις προϋποθέσεις 
για εκσυγχρονισμό της γεωργίας, της αλιείας, της δασικής εκμετάλλευ
σης, της σύνδεσης με τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την βιομηχανία. 
Ηληροφορήθηκα με συγκίνηση και χαρά, ότι προοδευτικοί άνθρωποι της 
Καλαμάτας έχουν ήδη σιγά-σιγά αρχίσει να φτιάχνουν μονάδες μικρομε- 
σαίων μηχανοκατασκευών με μικροηλεκτρονικά συστήματα, που δεν έχουν 
τίποτα να ζηλέψουν από τα ευροπχαϊκά. Μπορούμε και στη Μεσσηνία να 
δώσουμε τη .μάχη για τον εκσυγχρονισμό της βιομηχανίας και της τεχνο
λογίας. Γίνονται τώρα μεγάλα έργα πνοής, όχι έργα βιτρίνας, τώρα 
το μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Πελοποννήσου, ο δρόμος Καλαμάτα-Τρί- 
πολη-Κόρινθος, κατασκεύαζε τα ι σε πέντε μέτωπα με ταχείς ρυθμούς. Τώ
ρα τα χρήματα δεν πάνε στις παγωμένες πιστώσεις,αλλά σε πολυδύναμα 
έργα, που αλλάζουν την μορφή της Μεσσηνίας. Λαέ της Καλαμάτας πώς 
αλλοιώτικα να εξηγήσει κανείς αυτή τη λαοθάλασσα που δεν την είδα 
ποτέ στην καρδιά της Καλαμάτας. Εσείς πρωτοπόροι κρίνετε το αποτέ
λεσμα των εκλογών της 2ης Ιούνη. Λέτε ναί στην'αλλαγή, ναι στην Δη
μοκρατία, ναι στην ανεξαρτησία, ναι στην ανάπτυξη. Είμαι ιδιαίτερα 
ευτυχής γιατί ύστερα από απόφαση του υπουργού Γεωργίας ιδρύεται στο 
νομό Μεσσηνίας μεγάλο Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας. Ινστιτούτο μεταπτυ
χιακών σπουδών, που είναι και το πρώτο βήμα της πανεπιστημιακής απο
κέντρωσης και στην Καλαμάτα. Δεν υστερεί η Καλαμάτα ούτε στον τομέα 
των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ξέρετε το 1981 όταν μίλη
σα εδώ δεν έδωσα ούτε μία υπόσχεση, ούτε ένα"θά", για τον νομό σας 
και όμως έγιναν και γίνονται και θα γίνονται πολλά μέχρι πραγματικά 
να ανέβει η στάθμη του βιοτικού επιπέδου εκεί που πρέπει να είναι.
Θα εκσυγχρονίσουμε το αεροδρόμιο , τη θαλάσσια σύνδεση της Καλαμά
τας με το Ηράκλειο, την ανάπτυξη του λιμανιού, την προώθηση του σιδη
ροδρομικού δικτύου. Γίνεται τώρα ανθρώπινη πόλη η Καλαμάτα, με απο
χέτευση, ύδρευση, οδοποιία, αγορές και τόσα άλλα, που κάνουν την πα
λιά ανοχύρωτη πόλη σύγχρονη. Με τον οικιστικό νόμο καταργήσαμε τον 
νόμο του Μάνου, γνωρίζω ότι έχουνε προκόψει προβλήματα στην εφαρμογή 
του νόμου, αλλά όπως έχω πει εμείς ακούμε την φωνή του λαού και είμα
στε έτοιμοι μέσα από τον διάλογο με ΐον λαό να κάνουμε τις όποιες
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διορθωτικές κινήσεις, είναι απαρχ ίτητες, για να κρατήσουμε ψηλά 
το επίπεδο το βιοτικό για την πόλη την ίδια* Η αλλαγή , λαέ της 
Μεσσηνίας, δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο από μια κυβέρ
νηση. Εμείς πιστεύουμε πως η αλλαγή πρέπει να είναι έργο όλων των 
Ελλήνων, πως πρέπει η συμμετοχή του λαού να παίζει τον αποφασιστικό 
ρόλο. Εμείς η κυβέρνηση είμαστε ο υπηρέτης του λαού μας όχι ο δυνά
στης, όχι ο κηδεμόνας, όχι ο πάτρωνας. ΙΙαραλάβαμε το 1981, οικονο
μικό χάος, παραλάβαμε την καμμένη γή που μας παρέδωσε ο κ. Ράλλης.
0 πληθωρισμός τότε έτρεχε 26%, κατορθώσαμε μέσα στο '85 να τον ρί
ξουμε στο 1.6%, και να σας πώ ακριβώς πως έγινε. Δάνεια σε φίλους βιο- 
μήχανους, τεράστια δάνεια, μη δικαιολογημένα, τα μιαά στα. ταμεία 
της Ελβετίας τα α’λλα μιαά στην Ελλάδα. Έτσι οι βιομήχανοι πλούτισαν 
και οι βιομηχανίες πτώχευσαν και πτωχεύουν. Λυτή είναι η υπονόμευση 
της ελληνικής ο ικονομίας από τη Δεξιά τα τελευταία 40 χρόνια.

Λεγόταν η Δεξιά Λαϊκό ΚόΙιμα, έγινε ύστερα Συναγερμός, έγ<.ινε αργότε
ρα ΕΡΕ, έγινε αργότερα Νέα Δημοκρατία και έγινε τώρα φιλελεύθερη 
Νέα Δημοκρατία. 'Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. 
Είμαστε περήφανοι μιλώντας στον εργαζόμενο Έλληνα, ότι είμαστε η 
μόνη χώρα που έχει την ΔΚΓΑ, για να προστατεύσουμε το μεροκάματο και 
το μισθό του εργαζόμενου Έλληνα.

Εγώ έχω μία καλύτερη πρόταση. Να τον συνταξιοδοτήσουμε οριστικά 
και να τον στείλουμε να περιοδεύει στην Ελλάδα, ώστε οι γονείς 
να δείχνουν τον κύριο αυτό στα παιδιά τους και να τους λένε, αυτός 
είναι παράδειγμα προς αποφυγήν, είναι ο ηγέτης της ανωμαλίας. Πάντο
τε το όνομά του συνδέθηκε με ανωμαλία στον τόπο. Έρθε η ώρα για 
οριστική συνταξιοδότηση.

Κάθε ' Ελληνας αγρότης και αγρότισσα ξέρουν τον αγώνα μας, να εξισώ
σουμε το βιοτικό επίπεδο της αγροτιάς, με το βιοτικό επίπεδο των 
αστικών κέντρων. Η Μεσσηνία το ξέρει καλά . Ο παραγωγός λαδιού την 
τιμή ’ είδε να αυξάνει από 185 το κιλό το '81 σε 355 το '85. Και 
δόθηκαν και παραπέρα ενισχύσεις 50 δρχ. το κιλό, επενδύσεις σε 
νέα ελαιουργεία, εκσυγχρονισμό των παλιών, εργοστάσια τυποποιήσεις 
λαδιού, επιτραπέζιων ελιών και τις ελαιοδεξαμενές.Τέλειωσε, λαέ 
της Καλαμάτας, η πρώτη φάοη των εργασιών των αντίτελημμυρικών απο-, 
στραγγιστικών έργων της άνω Μεσσηνίας, 62G εκατομμύρια, αρχίζουμε 
τη δεύτερη φάση. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα το αρδευτικό έργο Γιάλοβας-



Πύλου, προϋκολογισμού 6 00 εκατομμυρίων. Από το νομαρχιακό πρόγραμμα
%.επενδύσεων τοο '71 μέχρι το '78 πήρατε 860 εκατομμύρια, ένω την 

τετραετία'82 - '85 4 δισ. 700 εκατομμύρια. Ξεκινούν σύντομα τα έργα 
στο τμήμα Μεγαλόπολη - Τσαιιώνα 2 δισ„, περιλαμβάνεται στον αυτο
κινητόδρομο Κορίνθου - Τρίπόλης-Καλαμάτας. 'Ηδη εκτελούνται έργα 
Κορίνθου - Νεμέας στην παράκαμψη της Μεγαλόπολης , (Σύνθημα: Μαζί 
Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα). Ξέρετε τί αίσθημα χαράς αλλά και ευθύ
νης τεράστιας μου δίνει αυτό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα φανώ 
αντάξιος της εμπιστοσύνης σας, θα μείνω στις επάλξεις του αγώνα για 
μια νέα Ελλάδα για το όραμα της Αλλαγής, ως την ώρα που θα γίνει 
χειροπιαστή πραγματικότητα. Χέρι - χέρι θα προχωρήσουμε.

Προχωρούμε γρήγορα στην ανέγερση του κτιρίου αεροσταθμού στο αερο
δρόμιο της Καλαμάτας. Ξεκινήσαμε τη βελτίωση της εθνικής οδού Κυπα
ρισσίας - Πύλου - Καλαμάτας μισό δισεκατομμύριο. Κατασκευάζονται 
το Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας προϋπολογισμός 280 εκατομμύριο. 
Προχωρούν τα έργα αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού στην πόλη 
1 δισεκατομμύριο 760 εκατομμύρια. Αλλά ξέρετε είμαστε πεψήφανοι γιο.τί 
από κράτος δυνάστη, την τετραετία αυτή, φτιάξαμε το κράτος πρόνοια, 
με το ΕΣΥ, με τα Κέντρα Υγείας με τα ΚΑΠΗ , με τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς με .τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία Δουλεύουμε μέρα - νύκτα 
δίπλα σου για την Ελλάδα των οραμάτων μας. Ολοκληρώθηκε το Κέντρο 
του Μελιγαλά και παραδίνονται σύντομα τα κέντρα Υγείας της Μεσσήνης, 
των Φιλιατρών, δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Καλαμάτα.τον Ιούνιο 
ανεγείρονται στο Δόρειο , Διαβολίτσι , Φιλιατρά 95 εκατ. δρχ. Παιδεία, 
σύγχρονα κτίρια , υλική υποδομή , νέα βιβλία , νέο πνεύμα για την 
ανάπτυξη της παιδείας . Λαέ της Μεσσηνίας μας δίνετε την χαρά να 
βρισκόμαστε σήμερα όχι σε πολιτική συγκέντρωση,αλλά σε γιορτή νίκης. 
Γιατί πραγματικά απόψε γιορτάζουμε την νίκη. Στις 2 Ιουνίου θα νικήσει 
ο λαός. Θα νικήσει η Δημοκρατία. Θα νικήσει ο πατριωτισμός. Είμαστε 
περήφανοι που ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια, αναγνωρίσαμε την εθνική 
αντίσταση , που έπαιξε τεράστιο ρόλο στην πορεία του πολέμου.


