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Λαέ της Κρήτης, Λαέ του Ηρακλείου,
Απόψε μίλησε το Ηράκλειο, απόψε μίλησε η Κρήτη. Η Κρήτη με τη λεβε- 
ντια της και τους αγώνες της για λευτεριά, ανεξαρτησία, δημοκρατία. 
Απόψε η Δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο, μπαίνει οριστικά στα 
χρονοντούλαπα της ιστορίας.

Πρέπει να πω ότι ο Λαός δεν ξεχνά. Έχει και κρίση, έχει και μνήμη, 
έχει και θέληση, έχει και απόφαση. Απόψε η Κρήτη, το Ηράκλειο, στέλ
νουν μήνυμα σ'όλους τους Έλληνες, σ'όλες τις Ελληνίδες. Στις 2 Ιού-

νη θα είναι η νέα νίκη της Δημοκρατίας, του πατριωτισμού, της λευτε
ριάς, της προόδου.

Λεβέντες και λεβέντισες της Κρήτης, δεν ξέρετε τι σημαίνει για μένα 
να ακούω από σας τον ηρωικό λαό της Κρήτης, το λαό με το μεγάλο τέκνο 
του, το μεγαλύτερο πολιτικό άνδρα της νεότερης ιστορίας της πατρίδας 
μας, το Ελευθέριο Βενιζέλο. ' ; ότι μαζί θα θεμελιώ
σουμε και θα ολοκληρώσουμε τη νέα Ελλάδα-^-νιάτα, περήφανα γερατειά, 
άνδρες και γυναίκες— όλοι μαζί,για την υλοποίηση και την πραγμάτωο” 
του μεγάλου οράματος μιας Ελλάδας ανεξάρτητης, περήφανης,λεύτερης, 
δημοκρατικής.

Αδέλφια της Κρήτης, κάθε Φορά που ερχόμουν στο Ηράκλειο,πάντοτε είχα 
μιαν'έκπληξη: Και έλεγα,μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη παρουσία 
είναι αδύνατη. Και όμως, απόψε; αποδείκνύετε ότι είναι δυνατή. Ομολο
γώ, δεν έχω δει κάτι το παρόμοιο σ ’ολόκληρη την πολιτική μου ιστορία 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου,σε σας,περήφανε λα 
της Κρήτης.

Απόψε είναι η γιορτή της Δημοκρατίας, είναι το πανδημοκρατικύ προο-.λη
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τήριο στην πορεία για την σίγουρη νίκη στις 2 Ιουνίου. Νίκη που 
θα στεριώσει τις μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας. Θα επιβεβαιώ
σει πως ο λαός στην εξουσία, σημαίνει ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση.

Ειρήνη, Δημοκρατία! Είναι ίσως η πρώτη φορά,που μία χώρα μικρή,' αλλά
περήφανη σαν την δίκιά μας, παίζει ρόλο αποφασιστικό στον αγώνα για
την Ειρήνη σε πανευρωπαϊκή, σε βαλκανική, σε μεσογειακή, σε παγκόσμια
κλίμακα. Η φωνή σου ελληνικέ λαέ, φτάνει σήμερα στα άκρα της γης.ΑυτρΟ αγώνας τώρα δικαιώνεται! /είναι το σύνθημα, λαέ του Ηρακλείου, λαέ 
της Κρήτης, που μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε νικηφόρα στη 
δεύτερη και τη τρίτη τετραετία. 0 αγώνας τώρα δικαιώνεται!

Στη δημοκρατική Κρήτη, προσκυνούμε το Αρκάδι, το Θέρισο. Νιάτα, 
άνδρες και γυναίκες, γερατειά, μαζί φτιάχνουμε τη νέα Ελλάδα και 
περνάμε μια από τις πιο σημαντικές και κρίσιμες καμπές της ιστορίας 
της πατρίδας μας. Πραγματικά, η μάχη που δίνουμε τώρα, η αναμέτρηση 
με τις δυνάμεις της εξάρτησης, τις δυνάμεις της υποτέλειας, τις δυ
νάμεις που στηρίζουν την ολιγαρχία, την πλουτοκρατία, είναι η πιο 
αποφασιστική μάχη. · ■ - -· ’ η·.·· ·.- -.■·*· ^

0 λαός δεν ξεχνά, τι σημαίνει/Δεξιά. Και δεν πρόκειται ποτέ να της 
επιτρέφει ξανά να κυβερνήσει για να οδηγήσει τον τόπο στην υποτέ- 
λεια, στο μαρασμό. Πρέπει να πω ότι ξεκινάμε από την Κρήτη, γιατί 
ζητάμε το αναβάπτισμα από σένα λαέ της Κρήτης, για τη νέα φάση του 
νικηφόρου αγώνα. Όλοι μαζί, για τη νίκη της Δημοκρατίας.

Η Κρήτη στήριξε, στηρίζει και θα στηρίζει αποφασιστικά τους τίμιους 
πατριωτικούς αγώνες, τους αγώνες για λευτεριά, εθνική ανεξαρτησία, 
για μιαν Ελλάδα που να ανήκει στο λαό της. Μεγάλη η παράδοσή σας, 
μεγάλη η ιστορία σας και δικαίωμά σας να προχωρείτε πρωτοπόροι στο 
μεγάλο αγώνα για τη νέα Ελλάδα.

Λαέ του Ηρακλείου, λαέ της Κρήτης, κάναμε πρόσφατα δυο κορυφαίες 
πολιτικές επιλογές: Ψηφίσαμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Χρήστο 
Σαρτζετάκη, άμεμπτο δικαστή, αγωνιστή της Δημοκρατίας, Πρόεδρο πάνω 
και πέρα από τα κόμματα και τις κομματικές διαμάχες, Πρόεδρο όλων των
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Ελλήνων, έκφραση της εθνικής ομοψυχίας, σύμβολο ενότητας και αγώνα 
για την Ελλάδα,Αυτός είναι ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας1. Και 
είμαστε περήφανοι, λαέ της Κρήτης, για την τόσο σημαντική αυτή ιστο
ρική απόφαση. ι. .

Και δεύτερη μεγάλη επιλογή:Η αναθεώρηση του Συντάγματος για τη μείω
ση, την εξάλειψη των υπερεξουσιών του Προέδρου, ο οποίος προέρχεται.από 
το Κοινοβούλιο και όχι από άμεση ψηφοφορία του λαού. Έτσι, ανεβά
ζουμε τον Πρόεδρο στη θέση του συμβόλου της ενότητας του Ελληνισμού^ 
και αναβαθμίζουμε το Κοινοβούλιο, που είναι η άμεση αντιπροσώπευση 
και έκφραση του Ελληνικού Λαού. Οι εξουσίες, που διέθετε ο Πρόεδρος, 
με βάση το Σύνταγμα του 1975, ήταν πραγματικά νόθευση της λαϊκής 
κυριαρχίας,εν δυνάμει. Δεν είχαν αξιοποιηθεί, αλλά μπορούσαν σε κά
ποια στιγμή, όταν θα υπήρχε σύγκρουση του ανώτατου άρχοντα με τη 
λαϊκή θέληση, μπορούσαν τότε να χρησιμοποιηθούν. Γι'αυτό εδραιώ
νουμε με την επόμενη αναθεώρητική βουλή, τη δημοκρατία.

Η δημοκρατία, λάέ της Κρήτης,πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε μέρα στηr 
πράξη. Ξέρουμε, ότι οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί στα πενήντα χρόνια 
που κυβέρνησε τη χώρα η Δεξιά, η Κοινοβουλευτική Δημοκρατ ία,ήταν 
πάντοτε υπό αίρεση. Εάν ο λαός με την ψήφο του, έθετε σε αμφισβή
τηση την εξουσία της Δεξιάς, τότε κατ^ργείτο η Δημοκρατία και όχι 
η Δεξιά. Πως να ξεχάσει ο λαός τα φακελώματα, τις διώξεις, τα ξερο
νήσια, την καρφίτσα, τους Γκοτζαμάνηδες, τα τρίκυκλα, τις αύρες και 
τα MATJ Είναι γραμμένα στο πετσί μας, είναι γραμμένα στην ψυχή μας. 

Έχουμε τώρα επιτέλους το αίσθημα ότι λυτρωθήκαμε από κηδεμόνες, 
λυτρωθήκαμε από ρυθμιστές, λυτρωθήκαμε από συμμάχους και εταίρους.
Ο Ελληνικός Λαός, οδηγεί τη χώρα προς το μέλλον, σύμφωνα με τις δι
κές του ελπίδες , ι ανάγκες και προσδοκίες.

Θα ήθελα όμως να τονίσω, ότι είναι απαράδεκτη η μισσαλλοδοξία, ο 
ρεβανσισμός της Δεξιάς, όπως απαράδεκτα είναι και τα συνθήματα που 
της προσφέρει η αμερικανική εταιρία "ΣΩΓΙΕΡ" για να τη γλυτώσει από 
τη βέβαιη συντριβή της στις 2 του Ιούνη.



Αλλά, λαέ της Κρήτης, όταν μιλάμε για Δεξιά*~και θέλω να με προσέ
ξετε - μιλάμε για την πολιτική εκπροσώπηση της ολιγαρχίας και της 
πλουτοκρατίας. Δε μιλάμε όμως ποτέ'για τους δεξιούς πολίτες. 'Ενα 
τμήμα του εκλογικού σώματος που ψηφίζει Δεξιά, είναι ταξικά αντί
θετο με την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία. Μέσα στις ιστορικές 
συγκυρίες,τους εγκλώβισε η Δεξιά, μη προνομιούχους Έλληνες, αγρό
τες, εργάτες,υπαλλήλους,μισθωτούς, τους εγκλώβισε και είναι έργο 
δικό μας να απεγκλωβίσουμε τους δεξιούς αδελφούς μας από τα πλο
κάμια της Δεξιάς, που εκφράζει ταξικά συμφέροντα αντίθετα με τα 
δικά τους. Όλοι οι μη προνομιούχοι Έλληνες ανήκουν στο Κίνημά μας, 
γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο λαός μαζί, δίνουμε τη μάχη για κοινωνική
δικαιοσύνη, για τη κοινωνική απελευθέρωση του Έλληνα εργαζόμενου, 
του αγρότη, του εργάτη, του μισθωτού, όπως δίνουμε τη μάχη για να 
δώσουμε τόπο και νέες λεωφόρους στα νιάτα, όπως δίνουμε μάχη για 
την ισότητα άνδρα και γυναίκα?. Γιατί οι Ελληνίδες είναι Έλληνες 
και αυτέ5, και ιδιαίτερα οι Ελληνίδες αγρότισες* Τα χαρακωμένα πρό
σωπά τους θυμίζουν όλη την ιστορία του έθνους, όλους τους αγώνες 
του έθνους. Η Δεξιά αισθανόμενη πως επέρχεται η οριστική και αμετά- 
κλητη συντριβή της στις 2 Ιούνη, μετέρχεται όλα τα μέσα και κατά 
κύριο λόγο το ψεύδος και την κατασυκοφάντηση.



Είναι φρούδες οι ελπίδες της ότι μπορεί να σταματήσει το γιγάντιο 
πανδημοκρατικό πανελλήνιο ρεύμα που οδηγεί στη βέβαιη νίκη των 
δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων της χώραςΓστη βέβαιη νίκη του 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.

Προσπαθεί η Ν.Δ. να διαμορφώσει με τον εκ μεταγραφής νέο αρχηγό της ,
τον κύριο εκφραστή της πλουτοκρατίας, της ολιγαρχίας, της εξάρτησης κα.

της υποτέλειας , 'μια νέα φυσιογνωμία. Του αρκεί η καταδίκη απο τον ελ
ληνικό λαό στις 2 Ιούνη που βα. τερματίσει και την-πολιτική του σταδιο
δρομία!

Βέβαια , η Ν.Δ. δεν είναι ούτε νέα , ούτε δημοκρατία. 'Εχουν τώρα 
βρεί και έναν άλλο τίτλο! Έγ ι νεοφιλελεύθερη" η Νέα Δημοκρατία! Αλλά είναι 
ιεροσυλία \χχ σχετίζουν οι νεοδημσκράτες το " φιλελευθερισμό "τους με το κόμμα 

των Φιλελευθέρων του Ελευθερίου Βενιζέλου που έθεσε τα θεμέλια της νέας 
Ελλάδας.

Για τη Δεξιά ο όρος"φιλελεύθερη" σημαίνει ασυδοσία και παντοδυναμία των 
μεγάλων μονοπωλίων. Σημαίνει την ελευθερία να εκμεταλλέύονται τον ιδρώτα 
του εργαζόμενου. Σημαίνει-και το τονίζω αυτύ-αφανισμό των μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών.Σημαίνει συρρύκνωση του κράτους πρόνοιας. Σημαίνει
αμφισβήτηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και κατακτήσεων του λαού μας. 
Σημαίνει επίσης την υπονόμευση της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης 
απο τη μεγάλη πολυεθνική αγροτική επιχείρηση.

, . που βρίσκεστε, . , >α ούτε κ̂  ,Πίσω δε γυρίζει ο λαός / εσείς Κρητες^ Ηρακλειώτες ./στην πρωτοπορία
του μεγάλου λαΐ'κού Κινήματος που αναμορφώνει την πατρίδα μας . Η Ν.Δ.
έ>(ει ,αγρότες και αγρότισες της Κρήτης *. αναλάβει
μια απεγνωσμένη προσπάθεια να κατασυκοφαντήσει τους αγροτικούς και
αγροτικοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς που είναι εθελοντικοί και που κυρισε-

χούν κυριολεκτικά στη Δυτική Ευρώπη. Τους συνεταιρισμούς'για την

εμπορία, τη διακίνηση, τη μεταποίηση και



— όπου εσύ το θέλεις αγρότη και αγρότισα-- /%μαδική καλλιέργεια* Τους συνεται 
ρισμούς που' μακροπρόθεσμα αποτελούν την εγγύηση γ^α τηνεν£σχυση ΧΟυ δεσμού· του
αγρότη με τη γη του. 0 εθελοντικός συνεταιρισμός, αποτελεί μοχλό 
αγροτικής ανάπτυξης, Υια την αύξηση της παραγωγικότητας και της αντα
γωνιστικότητας. Και αυτή ακριβώς είναι η εμπειρία της Δυτικής Ευρώπης.

Αλλά είναι δυνατό , αγρότισες και αγρότες, να πιστεύει η Δεξιά ότι 
ο λαός, ότι ο αγρότης, η αγρότισα, δεν έχουν μνήμη, δεν θυμούνται 
τις δεκαετίες του αφανισμού του χωριού και της επαρχίας, δεν θυμού
νται τη μεγάλη μετανάστευση, τα σκλαβοπάζαρα της Δύσης, την Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη; Μπορεί να ξεχάσει ο λαός τα πενήντα χρόνια της 
Δεξιάς; Και^είναι δυνατόν να πιστέψει ο αγρότης και η αγρότισα,έστω 
για μια στιγμή, ότι η Δεξιά και ο αρχηγός της "τους πονάνε" , /;τους σέ
βονται, ", ότι υπάρχει πράγματι πρόγραμμα που θα τους οδηγήσειστην πρόο
δοί Εμάς τουλάχιστον μας ξέρετε για τέσσερα χρόνια. Και ξέρετε ότι γϊα-μας / * ειΐνο,ι,η αγρότισα και ο- αγρότης/ιερά πρόσωπα. Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσατουςπου διαθέτει η Πολιτεία, να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής/ Αγωνιζόμαστε 
να μικρύνουμε την φολίδα, να κλείσουμε την ψαλίδα, ανάμεσα στο αστικό 
και το αγροτικό εισόδημα. Ξέρει ο λαός, ξέρει η αγρότισα και ο αγρότης 
ποιός ακολουθεί φιλαγροτική πολιτική και ποιός υπηρετεί τα άνομα 
συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων και πολυεθνικών,σε βάρος του ιδρώτα 
του λαού μας. ,

Τάζει ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας,"λαγούς με πετραχήλια" με το 
αζημίωτο,γιατί γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται ποτέ να 
κυβερνήσει για να πραγματοποιήσει. · τα ψεύδη τα οποία πα
ρουσιάζει στο λαό μας.

Λαός: Απόψε"πεθαίνει"ο αποστάτης.
Πρωθυπουργός:Θα διαφωνήσω λίγο μαζί σας; Πολιτικά,έχει ήδη"πεθάνει". 
Στις 2 του Ιούνη θα υπογραφεί η ληξιαρχική πράξη.'

Λαέ της Κρήτης,στα τέσσερα σχεδόν χρόνια που πέρασαν, κάναμε ό,τι μπο
ρούσαμε για να βελτιώσουμε τη θέση του μικρομεσαίου επιχειρηματία. 
Όμως, ξέρουμε και το ομολογούμε, ότι αυτά που κάναμε,δεν έλυσαν το 
πρόβλημά του, δεν ήταν αρκετά. Και στη δεύτερη τετραετία που έρχεται



- για την τρίτη θα έχουμε άλλα θέματα - στη δεύτερη τετραετία θα 
πάρουμε τα παρακάτω πέντε μέτρα. Η τάζη των μικρομεσαίων αντιμετω
πίζει κολλά και μεγάλα προβλήματα. Και δεσμευόμαστε απόψε στα ακό
λουθα πέντε μέτρα:
1. Απλοποίηση του πιστωτικού μηχανισμού με την κατάργηση όλων των 
εζωτραπεζικών επιτροπών για την έγκριση δανείων.
2. Δημιουργία ασφαλιστικού μηχανισμού για να μη χρειάζεται η κρατική 
εγγύηση στα βιοτεχνικά δάνεια.
3. Καθιέρωση του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
4. Ένα πιστωτικό σύστημα στη διάθεση του βιοτέχνη, του έμπορου, του 
μικρομεσαίου.
5. Θα ρυθμίσουμε όλες τις βασικές υποχρεώσεις των μικρομεσαίων στο 
δημόσιο,στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες, για τις βιιόσιμες 
μονάδες. Αυτές είναι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ,γιατί πιστεύουμε ότι ο 
μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας είναι μακροπρόθεσμα,η ραχοκοκκαλιά 
της οικονομίας μας, δίπλα στον αγρότη και την αγρότισα.

Το ΠΑΣΟΚ, λάέ της Κρήτης, λαέ του ΙΙρακλείου, εκφράζει τρεις γενιές.

*
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Λαός:"Μαζί σου Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα".
Πρωθυπουργός: Αυτό είναι ένα σύνθημα, που συγκλονίζει και μένα και 
τους συνεργάτες μου. Συνεχίζουμε το έργο της δημιουργίας των μεγάλων 
μορφών της πολιτικής ζωής του τόπου και θεωρώ χρέος μου ζανά να μι
λήσω για το Λευτέρη Βενιζέλο και το Γεώργιο Παπανδρέου.

¿Λαός: "Ανδρέα,η Κρήτησε θέλει Κυβερνήτη".
¿Πρωθυπουργός: Γενέσθω η θέλησή σας στις 2 του Ιούνη. Τ Η

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τρεις γενιές. Τη γενιά της Εθνικής Αντίστασης, που 
έχει ιδιαίτερα τιμημένη ιστορία στην πατρίδα σας, ιδιαίτερα τιμημένη 
ιστορία στην Κρήτη που το αντιστασιακό κίνημα ποτέ δεν διαιρέθηκε, 
ποτέ δεν διασπάστηκε. Είθε και η υπόλοιπη Ελλάδα να είχε ακολουθήσει 
το παράδειγμά σου λεβεντογεννήτρα Κρήτη.

Εκφράζουμε τη γενιά του 114. Των αγωνιστών ενάντια στο αστυνομικό κρά
τος της ΕΡΕ. ·ρη γενιά που σήμερα έχει άσπρα μαλλιά. ι



Και ε;ιφράζουμε επίσης και την περήφανη και τιμημένη γενιά του Πολυ
τεχνείου, όπως εκφράζουμε και τη γενιά της Αλλαγής της νέας Ελλάδας.

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει και μάχεται για την ανεξαρτησία, για μια Ελλάδα νέα, 
Κρήτες και Ηρακλειώτες.' Τί συγκέντρωση είναι αυτή.' Δεν έχω, μα την 
αλήθεια, ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και θέλω να σας βεβαιώσω, ότι ποτέ δεν 
θα φύγει από τη μνήμη μου αυτή η βραδιά που θα σφραγίσει τη νίκη στις 
2 του Ιούνη. Είστε η Κρήτη της Αλλαγής.

Παλεύουμε για την ανεξαρτησία, για τη Δημοκρατία, για την ειρήνη, για 
την ομαλότητα, για την ανάπτυξη, για κράτος δικαίου, για την κοινωνική 
απελευθέρωση του εργαζόμενου. Το ΠΑΣΟΚ σήμερα, λαέ της Κρήτης, λαέ 
του Ηρακλείου, είλ>αι το μόνο Κίνημα που μπορεί να δρομολογήσει την Ξλ- 
λαδα προς το έτος 2.000.

Τί είναι το ΠΑΣΟΚ; Είναι δημοκρατία, είναι άμεση λαϊκή συμμετοχή, είναι 
δημοκρατικός προγραμματισμός της πορείας της χώρας προς το μέλλον. Μα 
τι κάναμε τα σχεδόν τέσσερα χρόνια που είμαστε κυβέρνηση;

Εκσυγχρονίσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας για την πιο αποτελεσμα
τική προάσπιση της εδαφικής μας ακεραιότητας.

Θεμελιώσαμε την πολυδιάστατη ελληνική εθνική εξωτερική πολιτική για την 
κατάκτηση, την κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας και της εθνικής μας 
περηφάνειας.

Στην ΕΟΚ δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα και κάθε νύχτα για να προασπίσουμε 
τα οικονομικά συμφέροντα του λαού μας και της πατρίδας μας, τα οποία 
προσφέρθηκαν γιατί "ανήκομεν εις την Δύσιν". Η Ελλάδα ανήκει μόνον στον 
Έλληνες. Και είναι αυτό ένα μήνυμα που στέλνει το Ηράκλειο, η Κρήτη, 
σε όλους τους εταίρους και συμμάχους. Σ'αυτόν εδώ τον τόπο, μόνο ο λαός 
κάνει κουμάντο. Κανείς άλλος.' Ούτε οι ξένες πρεσβείες, ούτε οι ξένες 
πρωτεύουσες.

Κατορθώσαμε, λαέ της Κρήτης, να προχωρήσουμε στην οικονομική ανάκαμύη 
και να εξασφαλίσουμε μια πορεία ανοδική του πραγματικού εισοδήματος τον 
εργαζόμενου Έλληνα. Αγωνιζόμαστε να κλείσουμε την ψαλίδα ανάμεσα στο 
αστικό’και το αγροτικό εισόδημα.



Ξεκινήσαμε ήδη την κοινωνικοποίηση των οργανισμών και επιχειρήσεων του 
δημόσιου τομέα.

Κατοχυρώσαμε και κατοχυρώνουμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομέ
νων.

Ξεκινήσαμε την πορεία που οδηγεί στην πλήρη ισότητα άνδρα και γυναίκας.

Δίνουμε αποφασιστικά τη μάχη ενάντια στην ανεργία, ιδιαίτερα για τους 
νέους.

* Κάναμε μεγάλα βήματα για την οικονομία μας στον τομέα της πρόνοιας και 
των συντάξεων. Όχι αρκετά, αλλά το μέλλον θα μας το επιτρέψει. Την 
επόμενη τετραετία οι αδικίες που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα γέροντα,τον 
απέμαχο της δουλειάς, θα ισοπεδωθούν.

Νιάτα, για σας κάναμε το νόμο-πλαίσιο, που δίνει στον φοιτητή, στο σπου- 
δάζοντα, το δικαίωμα να έχει άποψη και λόγο για την πορεία των Ιδρυμάτων 
της Ανώτατης Παιδείας.

Υπάρχει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έχουμε κάθε πρόθεση να εφαρμό
σουμε, όπως υπάρχουν και τα Κέντρα Υγείας που κτίζονται κάθε μέρα.

Λαέ του Ηρακλείου, εδώ κοντά μας, χτίζεται το πανεπιστημιακό νοσοκομείο 
της Κρήτης και θα είναι έτοιμο για παράδοση στο τέλος του 1986.

Και κάτι άλλο για το Ηράκλειο: Μο'λις προχθές υπογράφτηκε από το Υπουργι
κό Συμβούλιο, το Προεδρικό Διάταγμα για την ελεύθερη ζώνη του Ηρακλείου. 
Μέσα σε λίγες μέρες θα έχει υπογραφεί και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Δουλέψαμε στο πλευρό' της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προχωρήσαμε με αρκετά 
βήματα στην διοικητική αποκέντρωση της χώρας. Και είναι πρόθεσή μας να 
ολοκληρώσουμε το έργο αυτό' της αποκέντρωσης και της ανάληψης απο' την Τόπι 
κή Αυτοδιοίκηση άλλων αποφασιστικών αρμοδιοτήτων μέσα στη δεύτερη τετρα
ετία .

Αναγνωρίσαμε την Αντίσταση και θέσαμε τα θεμέλια της εθνικής συμφιλίωσης. 
Ανοίξαμε τις πόρτες μας να γυρίσουν τα αδέλφια μας,οι πολιτικοί πρόσφυγες
Μα πέρα απο' αυτό', λαέ της Κρήτης, ελληνικέ λαέ, η Ελλάδα ολόκληρη σήμερα 
είναι ένα απέραντο εργοτάξιο. Δρόμοι, λιμάνια, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας.

/



Ηρακλειώτες και Ηρακλειώτισες, Κρητικοί, είμαστε σίγουροι για την νίκη.
Είπα, πρόσφατα, 48,5% . Είναι συντηρητικό. Αλλά προτιμώ να εκπλαγώ απο 
το 50% και πάνω.Έκπληξη που ασφαλώς η Κρήτη επιφυλάσσει. Αλλά δεν θάθελα 
μ'αυτό να πώ, ότι ο αγώνας δεν είναι κρίσιμος. Αυτή η αναμέτρηση ανάμεσα 
στο σήμερα και στο χθές, το αύριο και το χθές, ανάμεσα στη λευτεριά και 
τη πρόοδο, το σκοταδισμό και την αντίδραση, είναι ήσως το πιο κρίσιμο 
σταυροδρόμι στη· νεώτερη πολιτική ιστορία της πατρίδας μας. Γ·ι 'αυτό, 
να στοιχίσουμε όλοι τις τάξεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, 
να δώσουμε τη μάχη για μια συντριπτική'νίκη , για την οριστική συντριβή 
της Δεξιάς που είναι έκφραση της εξάρτησής , της ολιγαρχίας και της πλου
τοκρατίας .

Αντίμάχονται. Ηρακλειώτες Κρητικοί, αντιμάχονται δύο διαφορετικές εθνικές 
στρατηγικές. Απο τη μιά, η υποτέλεια, η εξάρτηση και το " ανήκομεν εις 
την Δύσιν" ή όπου αλλού. Απο την άλλη, η λευτεριά, η πρόοδος, η δημοκρατία 
και η εθνική μας ανεξαρτησία. Η εθνική μας περήφανειαί Επιτέλους, η Ελ
λάδα και οι 'Ελληνες, δικαιούνται να είναι περήφανοι για την ιστορία τους.

Απόψε σ'αυτή την πρωτόγνωρη, πρωτοφανή συγκέντρωση, το Ηράκλειο, η Κρήτη 
μίλησεί Στις 2 του Ιούνη, ο λαός θα νικήσει. Η δημοκρατία θα νικήσει και 
θα προχωρήσουμε όλοι μαζί, λαός και ΠΑΣΟΚ, στη δόμηση της Ελλάδας των 
οραμάτων, των οραμάτων της νέας γενιάς, μα και κείνων των γενιών που δεν 
αξιώθηκαν να δούν - παρά τους αγώνες τους- την Ελλάδα των δικών τους ορα
μάτων και ονείρων. Εμπρός στον αγώνα και στη νίκη, λαέ του Ηρακλείου, λαέ 
της Κρήτης.

Αδέλφια της Κρήτης, τι να πώ; Αισθάνομαι σαν άνθρωπος, συγκλονσιμένος. 
Ταυτόχρονα, μου δίνετε το θάρρος για τον αγώνα που έρχεται κο.ι για τη 
μεγάλη νέα νίκη. 'Ολοι μαζί στη νέα νίκη, λαέ του Ηρακλείου, λαέ της 
Κρήτης. Γειά σας και με τη νίκη.

0 λαός νίκησε. Το ξέρουμε για τις 2 τού Ιούνή. 0 λαός, η Κρήτη, η Ελ
λάδα, νίκησαν. Την αγάπη μου και· ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και η δεύτερη, 
μα τώρα λέω και η τρίτη τετραετία, είναι δική μας.


