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ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Στο λόγο του στο Ηράκλειο Κρήτης ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας 
Γ. Παπανδρέου κάλεσε το λαό σε ένα πανδημοκρατικό προσκλητήριο 
για την νέα νίκη που έρχεται στις εκλογές του Ιουνίου. Χαρακτήρισε 
τη συγκέντρωση στο Ηράκλειο προσκύνημα στη Δημοκρατία και αναβάπτι
σμα στη λαϊκή εντολή.

* Αναφέρθηκε στις πρόσφατες κορυφαίες επιλογές του ΠΑΣΟΚ , στην 
κατάργηση των υπερεξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας που νό
θευαν εν δυνάμει το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα.

* Οι δημοκρατικοί θεσμοί - τόνισε- πρέπει να επιβεβαιώνονται κάθε 
μέρα στη πράξη. Οι κυβερνήσεις της Δεξιάς είχαν επιβάλει μια δημο
κρατία υπό αίρεση και είναι γνωστό πώς λειτουργούσε η δημοκρατία 
με τους φακέλους,με τους "Γκοτζάμάνηδες, με τις εξορίες , με τις 
οργανώσεις της"καρφίτσας" και άλλα.

* Το προσωπείο της Δεξιάς έπεσε και δείχνει πια το πραγματικό της 
πρόσωπο. Η εθνικοφροσύνη της είναι πατριδοκαπηλέία. Η ελευθερία 
που επαγγέλλεται είναι η ελευθερία της εκμετάλλευσης , η ελευθερία 
του αστυνομικού κράτους.

* Μετά τη συντριβή του '81 , βλέποντας την αμετάκλητη και οριστική 
ήττα του '85 , η Δεξιά μετέρχεται όλα τα μέσα και κυρίως το ψεύδος 
και την κατασυκοφάντηση , με την φρούδα ελπίδα να ανακόψει το 
πανδημοκρατικό ρεύμα.

* 0 νέος εκ μετεγγραφής αρχηγός της, ο.κύριος εκφραστής της 
ελληνικής και ξένης πλουτοκρατίας και της εξάρτησης προσπαθεί 
να καλύψει τις προθέσεις του και να δημιουργήσει ιδεολογική 
σύγχυση, προσθέτοντας τον όρο " φιλελεύθερη " που καμιά βέβαια 
σχέση δεν έχει με την πορεία και το έργο του μεγάλου Ελευθερίου 
Βενιζέλου. 0 όρος αυτός για τη Νέα Δημοκρατία σημαίνει ασυδοσία 
των μονοπωλίων, ασυδοσία και αναρχία προς όφελος των δυνατών
και αφανισμό των μικρομεσαίων, συρρύκνωση του μόχθου των εργαζομέ
νων .



* Ο όρος αυτός σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία, υπονόμευση 
της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης απο τις μεγάλες 
καπιταλιστικές - πολυεθνικές αγροτικές επιχειρήσεις. Και είναι 
σαφής η πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας να κατασυκοφαντήσει τους 
εθελοντικούς αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οι εθελοντικοί συνεται
ρισμοί είναι μακροπρόθεσμα η μοναδική εγγύηση προστασίας, της 
οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης. Οι συνεταιρισμοί ενισχύουν 
τους δεσμούς του αγρότη με τη γή του , αποτελούν αποφασιστικό 
εμπόδιο στον ξεριζωμό του αγρότη και της αγρότισας απο τη γή του.

* Οι εθελοντικοί συνεταιρισμοί αποτελούν το βασικό μοχλό για 
την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, αποτελούν το μέσο για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 
αγροτικών μας προϊόντων. Αυτή ακριβώς είναι η εμπειρία της Δυ
τικής Ευρώπης.-

* Ο λαός και μνήμη και γνώση έχει. Δεν μπορεί να ξεχάσει πώς μετα
χειρίστηκε η Δεξιά την αγροτιά μας . Και ξέρει ποιά ήταν και
ποιά είναι η αγροτική πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

* Η"φιλελεύθερη" Νέα Δημοκρατία σημαίνει ακόμα τον αφανισμό 
της μικρομεσαίας επιχείρησης.

* Η Νέα Δημοκρατία και ο γνωστός για τη "συνέπειά"του αρχηγός 
της- τόνισε-στο λόγο του ο Πρωθυπουργός- προσφέρουν τώρα "λαγούς 
με πετραχίλια" με το αζημίωτο γιατί γνωρίζουν πως ποτέ δεν πρό
κειται να κυβερνήσουν.

* Στην μάχη για τη νέα νίκη, η αγροτιά θα είναι η πρωτοπορία

* Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν, κάναμε πολλά, όμως δεν ήταν 
αρκετά. Στη δεύτερη τετραετία θα επιλύσουμε οριστικά την απλούστευ- 
ση των πιστωτικών μηχανισμών με την κατάργηση όλων των εξωτραπεζικ 
επιτροπών έγκρισης δανείων.

2. Κατάργηση της κρατικής εγγύησης των βιοτεχνικών δανείων και’ 
δημιουργία ασφαλιστικού μηχανισμού.



3. Καθιέρωση του θεσμού της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Είεεΐη) 
για κινητή, και ακίνητα.

4. Δημιουργία μιας νέας Τράπεζας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
( Τζίρος και προοπτικές αντί εγγύησις)

5. Ρύθμιση των βασικών υποχρεώσεων στο δημόσιο , τα ασφαλιστικά 
ταμεία και τις τράπεζες για τις βιώσιμες μικρομεσαίες μονάδες.

* Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τις γενιές της Αντίστασης, του 1-1-4 και 
του ΙΙολυτεχνείου. Εκφράζει την ανεξαρτησία της χώρας μας, τη 
δημοκρατία, την ομαλότητα, την ανάπτυξη του κράτους δικαίου, την
κοινωνική απελευθέρωση, τη συνέχεια του έργου της Αλλαγής.

$

*Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα, είναι το μόνο Κίνημα που μπορεί να 
δρομολογήσει την Ελλάδα προς το έτος 2.000,

* Για ποιό όραμα βαδίζουμε; Με το όραμα της δημοκρατίας , της 
λαϊκής συμμετοχής, του δημοκρατικού προγραμματισμού.

* Στη πρώτη τετραετία πραγματοποιήθηκε ο εκσυγχρονισμός των 
Ενόπλων Δυνάμεων για την αποτελεσματική προάσπιση της εδαφικής μας 
ακεραιότητας.

* Ασκήσαμε πραγματικά πολυδιάστατη εθνική εξωτερική πολιτική 
για την κατάκτηση και κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας.

* Δώσαμε την μάχη στην ΕΟΚ για να προασπίσουμε τα οικονομικά 
συμφέροντα της χώρας και του λαού μας.

* Μπήκαμε στην περίοδο της ανάκαμψης της οικονομίας μας και
την εξασφάλιση μιας ανοδικής πορείας του πραγματικού εισοδήματος 
του εργαζόμενου 'Ελληνα.

* Κάναμε μεγάλα βήματα για το κλείσιμο της ψαλίδας ανάμεσα στο 
αστικό και το αγροτικό εισόδημά.



* Κατοχυρώσαμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

* Προχωρούμε για την πλήρη ισότητα του άνδρα και της γυναίκας

* Δίνουμε αποφασιστική μάχη για την εξάλειψη της ανεργίας και 
ιδιαίτερα τιον νέων.

* Κάναμε μεγάλα βήματα στον τομέα της πρόνοιας και των συντάξεων.

* Ψηφίσαμε το νόμο πλαίσιο για τα Δ.Ε.Ι.

* Καθιερώσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

* Προχωρήσαμε στην αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση με ενεργό τη 
λαϊκή συμμετοχή.

* Προχωρήσαμε στον δημοκρατικό προγραμματισμό,.

* Αναγνωρίστηκε η Εθνική Αντίσταση και έγινε πράξη η εθνική συμφι- 
λ ί ωση .

* Η Ελλάδα έχει ιιεταβλήθεί' σε ένα απέραντο εργοτάξιο,

* Είμαστε σίγουροι για τη νίκη . Όμως , η αναμέτρηση είναι κρίσιμη 
Βρισκόμαστε σε στυαροδρόμι. "Εχουμε μπροστά μας δύο εθνικές στρα
τηγικές, έχουμε μπροστά μας δύο πορείες της χώρας. Το μήνυμα της 
Κρήτης, το μήνυμα του Ηρακλείου , είναι πως στις 2 Ιουνίου,
οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις της χώρας θα δώσουν την 
οριστική και τελεσίδικη νίκη στο ΠΑΣΟΚ.


