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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΑΝΔΡΒΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΗ ΧΙΟ

Συμπατριώτες και συμπατριώτισσες αισθάνομαι όπιος είναι φυσικό 
συγκίνηση που βρίσκομαι στη Χίο. Με συνδέουν ακατάλυτοι προσωπικοί 
και οικογενειακοί δεσμοί, με το όμορφο και ιστορικό και αγωνιστικό 
νησί σας. Και σήμερα, είναι βαθειά η δική μου συγκίνηση και των 
συνεργατών μου γι'αυτή την τόσο συγκινητική, τόσο μεγάλη, τόσο 
ενθουσιώδη υποδοχή και αγωνιστική παρουσία του νησιού εδώ για να 
επιβεβαιώσει την απόφασή του, να δόσει τη μάχη για να νικήσει, για 
να κατοχυρώσει τις κατακτήσεις του λαού και της πατρίδας μας. Είναι 
ένα μήνυμα αυτό που στέλνετε , που έχει για μας τεράστια σημασία. 
Γιατί βρισκόμαστε εδώ, στο τέλος της πρώτης τετραετίας, και αχούμε 
από τον εργαζόμενο, την εργαζόμενη, τον Χιώτη και την Χιώτισσα, 
αχούμε η Χίος στηρίζει την Αλλαγή. Ξεκινάμε στις 3 Ιούνη, για τη 
νέα δημιουργική 4ετία.

Αλλά είναι αλήθεια, πως αυτή η τεράστια και πρωτόγνωρη για 
την πόλη συγκέντρωση, σημαίνει και βαθειά διαίσθηση από τον λαό 
της Χίου ότι οι εκλογές που έρχονται στις 2 Ιούνη είναι η πιο κρί
σιμη πολιτική αναμέτρηση τις τελευταίες ΙΟετίες στη χώρα μας.

Νομίζω αντί για το "πεθαίνει", μπορούμε να τους δώσουμε ένα 
διαρκές εισιτήριο, να ταξιδεύουν ανά τη χώρα για να τιμήσουν το 
αμαρτωλό παρελθόν τους, της Δεξιάς, είτε λέγονταν Λαϊκό Κόμμα, είτε 
λέγονταν Συναγερμός, είτε λέγονταν ΕΡΕ ή Ν.Δ. ή και Φιλελεύθερη 
Νέα Δημοκρατία ακόμη. Γι'αυτούς, για τη Δεξιάς νέα Ελλάδα είναι 
ένα ξένο και εχθρικό σήμερα. Κινδυνολογούν ξεδιάντροπα, ψευδολογούν 
με τη βοήθεια, της ΣΩΓΙΕΡ ασύστολα, απειλούν ανερμάτιστα. Μάταια,. 
Στις 2 Ιούνη ο λαός θα δώσει θριαμβευτιχή νίκη στο ΓΓΑΣΟΚ και θα 
συντρίψει μια για πάντα τη Δεξιά στο δημόσιο βίο της χώρας. Ξέρει 
ο λαός μας, πως σ'αυτές τις εκλογές απειλείται και αυτή ακόμη η 
ομαλή πορεία του έθνους. Ξέρει πως κρίνεται η τύχη του καθένα εργα
ζόμενου, κάθε μή προνομιούχου 'Ελληνα,κάθε νέου, κάθε νέας. Ξέ'όει 
πως κρίνεται η ειρήνη, η εθνική ανεξαρτησία, η εθνική περηφάνια, οι 
μεγάλες αλλαγές, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας μα.ς, και ο λαός



δίνει την απάντηση στη Δεξιά. Κατοχυρώνει τις κατακτήσεις του, 
ανοίγει νέους δρόμους και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της Χίου 
σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Λυτή η πρωτόγνωρη συγκέντρωση.«Μου 
λένε ότι μόνο ο Ν.Πλαστήρας είδε εδώ ανάλογη συγκέντρωση. Παλεύου
με μαζί και χτίζουμε μέρα με τη μέρα τη νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα 
για την οποία πραγματικά τόσες γενιές, αγωνίστηκαν και δεν κατόρθω
σαν να ψαύσουν το όραμα. Αλλά η νέα γενιά του Πολυτεχνείου, η 
γενιά της Αλλαγής, θα ζήσει και θα δημιουργήσει τις επόμενες 
δεκαετίες, πλάϊ - πλάϊ με τις δυνάμεις της Αλλαγής στη χώρα μας.

Σ'αυτές τις εκλογές θα νικήσει η ομαλότητα, η δημοκρατία, 
η συνέπεια, η αλήθεια, ο γνήσιος πατριωτισμός και η ευημερία των 
πολλών και όχι η χλιδή των λίγων. /^α ομοψυχία, η εθνική
συμφιλίωση, η εθνική ενότητα. Και θάθελα να κάνω μια παρατήρηση. 
Μαχόμαστε τη Δεξιά, τη μαχόμαστε γιατί είναι πολιτικός εκπρόσωπος 
της πλουτοκρατίας, της ολιγαρχίας, είναι εκπρόσωπος της εξάρτησης 
από ξένα κέντρα αποφάσεων. Το Λονδίνο παλιά, την Ουάσιγκτον, τη 
Βόννη σήμερα. Αλλά κάνουμε διάκριση ανάμεσα στη Δεξιά και τον 
δεξιό μή προνομιούχο 'Ελληνα, που εγκλωβίστηκε στα πλοκάμια μιας 
Δεξιάς που κυβέρνησε 40, 50 χρόνια το τόπο. Για τον απλό 'Ελληνα 
δεξιό πολίτη, τον πατριώτη και το' δημοκράτη είναι ολάνοιχτες οι 
πόρτες μας/είναι ολάνοιχτη η αγκαλιά μας, νάρθει και αυτός να δώσει 
το παρόν, στο μεγάλο παλλαϊκό, πανδημοκρατικό, πανελλήνιο, προοδευ
τικό δημοκρατικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. Μαζί παλεύουμε και είναι για 
μένα τιμή μεγάλη ν'ακούω τα νιάτα, τα γερατιά, άνδρες και γυναίκες 
να λένε μαζί για μια Ελλάδα νέα.

Οι εξελίξεις που οδήγησαν την πορεία προς τις εκλογές αρχί
ζουν στις 9 του Μάρτη όταν η Κυβέρνησή μας με το Κίνημά μας, πήρε 
δύο μεγάλες αποφάσεις. Πρώτο την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έτσι 
ώστε, να πάψει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από τη Βουλή και όχι από το 
λαό να διαθέτει υπερεξουσίες. Δεν θέλουμε κηδεμόνες, ο λαός και 
μόνο ο λαός κυρίαρχος. Είχε το δικαίωμα να οδηγεί τη χώρα προς το 
μέλλον. Και δεύτερον επιλέξαμε σαν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
τον άτεγκτο δικαστή αγωνιστή της Δημοκρατίας^τον υπερκομματικό 
Χρήστο Σαρτζετάκη. Η εκλογή του Χρήστου Σαρτζετάκη έγινε σύμφωνα 
με τι διατάξεις του Συντάγματος και είναι άψογη. Είναι ψεύδος να 
λέγεται ότι ο Αλευράς δεν είχε το δικαίωμα να ψηφίσει. 0 Αλευράς 
πήρε τον όρκο του Βουλευτή, ουδέποτε ορκίσττμε ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. 'Ηταν προσωρινή μεταβατική κατάσταση.Και είναι η η εκλο



γή του Χρήστου Σαρτζετάκίΐ οριστική και νόμιμη. Είπε ο αρχηγός της 
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στη συνέντευξή του που δόθηκε από τα 
τηλεοπτικά δίκτυα, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραιτηθεί 
σε περίπτωση που ο ίδιος γίνει Πρωθυπουργός,κάτι βέβαια ανέφικτο 
ακόμη και στα όνειρά του.

Είπε στον ελληνικό λαό το απίστευτο, ότι"αν μεν χάσω τις
\εκλογές, τότε θα αποδεχθώ το νόμιμο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

^ 0 Τ (λ )  ι 1 IIΑν κερδίσω τις εκλογές τότε|θέμα Προέδρου της Δημοκρατίας'. Και λέμε 
κύριε αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, γνωρίζεις τώρα ότι 
ο Σαρτζετάκης θα μείνει Πρόεδρος φυλάττων το Σύνταγμα μέχρι την τελευ 
τάία μέρα της πενταετίας . Ζητάς την ψήφο του λαού, σε καλώ εδώ 
από την Χίο, να πεις αν θεωρείς τον κ. Σαρτζετάκη, νόμιμο Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας,ναί ή όχι.

Εάν δεν τον θεωρείς νόμιμο Πρόεδρο , ποιά συνταγματική διαδι
κασία υπάρχει που θα οδηγήσει στην ανατροπή του, σε περίπτωση που- 
κάτι που δεν θα συμβεί - θα εκλεγείς Πρωθυπουργός; 'Εχεις καθήκον 
να το πεις στο λαό γιατί εδιο ακριβώς' ελοχεύει η ανωμαλία. Δεν ξεχνά 
ο ελληνικός λαός την αποστασία του 1965, δεν ξεχνά τη συνέπειά της, 
τη δικτατορία του 1967. Και πάλι κύριε αρχηγέ της Αξιωματικής Αντι
πολίτευσης είσαι ο ηγέτης,ο αρχιεπίσκοπος της ανωμαλίας στη χώρα μας. 
Τέρμα στην απάτη. Πάρε θέση. Σε καλούμε εδω ο λαός της Χίου, το 
ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του λαού, σε κάλεί να πάρεις θέση'. Ναί ή όχι.
Έτσι λαέ της Χίου μόνον το ΠΑΣΟΚ σήμερα είναι εγγυητής της ομαλής 
πολιτικής πορείας της χώρας. Στη γωνία η Δεξιά ύστερα από την τερά 
στια νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, ύστερα από το δημιουργικό έργο της 
Αλλαγής, τέσσερα χρόνια. Η Δεξιά γνωρίζει πως έρχεται η ορίοου^ή' 
συντριβή της στι.ς 2 Ιούνη και προσπαθεί με κάθε τρόπο, με κάθε 
τέχνασμα, με κάθε απάτη να παραμέίνει Αξιωματική Αντιπολίτευση.Αλλά 
ούτε αυτό θα συμβεί. Η Ν.Δ. να διαλυθεί το πρωί της 3ής του Ιούνη. 
Αδέλφια της Χίου,είμαστε κυβέρνηση και ξεκινάμε τη δεύτερη δημιουργι
κή τετραετία στις 3 Ιούνη και αυτή προετοιμάζει το έδαφος και για 
τρίτη τετραετία για την ολοκλήρωση του οράματος της Αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ 
στην Κυβέρνηση σημαίνει ο Λαός στην εξουσία.

Μαζί πράγματι, χέρι με χέρι, λαός και ΠΑΣΟΚ, 7ΐτίζουμε την αυριανή 
Ελλάδα. Η Χίος είναι μια από τις ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας



Και ξέρετε τί τεράστια σημασία απέδωσε το ΠΑΣΟΚ και εγ<ώ> προσωπικά 
στην εθνική ασφάλεια, στην προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της 
χώρας μας στο Αιγαίο, στη Θράκη. Ξέρετε ότι ταυτόχρονα ενδυναμώνοντας 
τις 'Ενοπλες Δυνάμεις μας, εκσυγχρονίζοντας τις , διατηρούμε και 
επιβάλλουμε την ειρήνη στην περιοχή. Η ειρήνη αδέλφια της Χίου, 
κινδυνεύει μόνο όταν υπάρχει κυβέρνηση η οποία είναιιέτοιμη να παρα- 
δίδει κάθε μέρα και κάποιο εθνικά κυρίαρχο δικαίωμα στην Τουρκία.
Μόνο όταν η ηγεσία της Τουρκίας εννοήσει ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμέ
νη να προασπίσει κάθε σπιθαμή γής , θαλάσσης και άέρα, τότε μόνο 
θα υπάρξει ειρήνη. Δεν τολμά κανείς όταν ο ελληνικός λαός είναι συμφιλιω
μένος με τις 'Ενοπλες Δυνάμεις, που είναι σήμερα αφιερωμένες στο 
μόνο τους καθήκον, την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας κα,ι την κατο
χύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας. Μόνο τότε υπάρχει ειρήνη· Τότε 
ετόλμησε η Τουρκία να επέμβει. στην Κύπρο, μόνο όταν ο Παπαδόπουλος 
υπεχώρησε και επανέφερε στην Ελλάδα μια μεραρχία Ελλήνων , μόνο όταν 
της έδωσε την ευκαιρία να κάνει περίπατο στην Κύπρο. Και. είναι και γ ι' 
αυτό απίστευτο /5τι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προτείνει 
διάλογο με την Τουρκία. Μια ' ώρα που κατέχεται από τα τουρκικά 
στρατεύματα το 37% της Κύπρου. Μια ώρα που στα πλαίσια των διαπραγμα
τεύσεων με τα Ηνωμένα 'Εθνη, ο Ντενκτάς προχωρεί σε εκλογές και 
δημοψηφίσματα. Αυτή την ώρα βρήκε να πεί ότιΜαν εκλεγώ θα προχωρήσω 
σε διάλογο*.5 Και μίλησε μάλιστα για την υφαλοκρηπίδα. Και θέλω να 
τονίσω ξανά ότι σήμερα, σύμφωνα με τον διεθνή νόμο, η Ελλάδα έχε 'ι- 

το 97% της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Η Τουρκία έχει το 3%. Όταν 
ο κύριος αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προτείνει διάλογο 
με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, εννοεί ότι επιδιώκειινα πάρει 
κάτι από το 3% ή επιδιοΐκει εκ των προτέρων να παραχωρήσει τμήμα της 
ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Υφαλοκρηπίδας που είναι ελληνική, γιατί 
σύμφωνα με το νόμο^κάθε νησί έχει τη δίκιά του υφαλοκρηπίδα. Και 
είναι δυνατόν να λέει αυτή την ώρα ό αρχηγός της Ν.Δ πως θα υπερα
σπιστεί, θα συμφωνήσει στην ένταξη της Τουρκίας στην ΕΟΚ και κάνει 
αυτή την προσφορά χωρίς κανένα εθνικό αντάλλαγμα^ Ποιόν υπηρετείς 
κύριε αρχηγέ της Ν.Δ; Υπηρετείς τον ελληνικό λαό, το ελληνικό έθνος, 
ή κάτΐοιο ξένο κέντρο αποφάσεων, που σε στηρίζει και που σου δανεί
ζει τη Σώγι,ερ για να γεμίσει την πατρίδα νιας από ψεύτικες/απατηλές 
υποσχέσεις;



Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τη Χίο πως με τις 'Ενοπλες Δυνάμεις που δια
θέτουμε σήμερα είμαστε σε θέση να προασπίσουμε αποτελεσματικά το έδα
φος, τη θάλασσα, τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας. Και πως έτσι 
έχουμε εξασφαλίσει και την ειρήνη στο Αιγαίο. Μόνον οι πατριώτες 
εξασφαλίζουν την ειρήνη. "Οσοι υποχωρούν οδηγούν τον αντίπαλο σε 
αποθράσυνση. Νομίζω πως τιμήσαμε το συμβόλαιο τιμής που υπογράφαμε 
μαζί σου τον Οκτώβρη του 1981. Αν δεν το είχαμετηρήσει ,δεν θα είμα
στε εδώ σήμερα, σ'αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωσηικάτω απο τον καυτε
ρό ήλιο του Αιγαίου. Προχωρήσαμε με βήματα γοργά στο βάθεμα και στο 
πλάτεμα της δημοκρατίας και αισθάνθηκα ιδιαίτερη χαρά και περήφανεια 
όταν η άξια Νομάρχης της Χίου μου είπε ότι συμμετείχε σε πάνω απο 
160 λαϊκές συνελεύσεις. Είμαστε η κυβέρνηση που μήνα με το μήνα, χρό
νο με το χρόνο μεταφέρει κεντρικές εξουσίες στον ίδιο το λαό.
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική μας, με τον αγώνα μας 
για την ειρήνη και τον αφοπλισμό έχουμε κάνει πιά τη χώρα μας και το 
λαό μας, γνωστούς σε κάθε προοτεχΌυσα της γής. Όπου κι αν πάς, σε 
όποια ήπειρο κι αν πάς, γνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν είναι στην τσέπη 
καμμιάς άλλης δύναμης. Ότι η ίδια η Ελλάδα αποφασίζει την πορεία 
της στο διεθνή χώρο, ότι αυτή η Ελλάδα δίνει πρωτοπόρα τη μάχη για 
την ειρήνη και τον πυρηνικό αφοπλισμό. ΓίΑΣΟΚ, Ειρήνη, Δημοκρατία.

Παραλ,άβαμε άπο τον κ. Ράλλη, μια οικονομία που την ονομάσαμε 
καμένη γιγ. Μέσα στα τέσσερα χρόνια κατορθοχκχμε με τον πληθωρισμό 
απο το 26% το χρόνο, να τον κατεβάσουμε το 1985 στο 16%. Πράγματι, 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο πληθωρισμός έπεσε πιο γρήγορα απο ότι 
στην Ελλάδα. Μα αυτό δεν είναι τυχαίο. 'Ηταν απόφαση της κυβέρνησης 
γιατί εμείς είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει θεσπίσει την 
ΑΤΑ #για να προστατέψουμε το μεροκάματο και τον μισθό του 'Ελληνα 
εργαζόμενου. Και πέρα απο το χρηματικό μισθό, πήραμε και παίρνουμε 
καθημερινά μέτρα στα πλαίσια του κρά τους-πρόνοιας^ στον κοινωνικό μι
σθό, που είναι η δωρεάν υγεία, η παιδεία , η πρόνοια,οι συντάξεις, 
η ποιότητα ζωής. Χρόνο με χρόνο κλείνουμε την ψαλίδα, το άνοιγμα 
ανάμεσα στο αγροτικό και το αστικό εισόδημα. Στόχος μας είναι γρή
γορα το μέσο επίπεδο ζωής του αγρότη να είναι ίσο με το μέσο επίπε
δο ζωής στην πόλη. Για να μην έχουμε την ξεχασμένη, την ερημωμένη 
Ελλάδα της υπαίθρου.



'Εργα μικρά και μεγάλα σ'όλη την Ελλάδα και στη Χίο. Προχωρεί 
η σύνδεση του βόρειου τμήματος του νησιού με τον νότιο, απο τη 
δυτΐ)ΐή πλευρά. Οι περιοχές αυτές μέχρι πρόσφατα ήταν αποκομμένες. 
Ξεκίνησε το 1984 και τελειώνει φέτος το σύγχρονο κλειστό κολυμβητή
ριο Χίου ολυμπιακών διαστάσεων. Επιλύεται το πρόβλημα ύδρευσης του 
Δήμου της Χίου, με μεταφορά νερού, απο το βόρειο τμήμα του νησιού. 
'Εγινε μελέτη και ξεκινάει δημοπράτηση των αποχετευ τικών έργων 
του Δήμου Χίου με προϋπολογισμό 1 δισ. 650 είίατομμύρια δρχ.
Προηγήθηκαν 100 εκατ. για έργα στο λιμάνι της Χίου. Και είμαστε περή
φανοι λαέ της Χίου, στον αγώνα που δώσαμε και δίνουμε στον τομέα των 
συντάξεων. Παραλάβαμε συντάξεις πείνας και σε όλα τα ταμεία σήμερα 
οι συντάξεις είναι το πολλαπλάσιο αυτών που υπήρχε το 1981. Και δεν 
τελειώσαμε με τις συντάξεις. Προχωρούμε έτσι ώστε ο απόμαχος της 
παραγωγικής εργασίας να έχει το ίδιο επίπεδο ζωής με εκείνο που 
είχε ο ενεργός,στην παραγωγή ,πολίτης. Δεσμευτήκαμε μέσα στην τετραε
τία να έχουμε εθνική σύνταξη για κάθε Ελληνίδα και κάθε 'Ελληνα . 
Δηλώσαμε πως μέσα στην τετραετία θα τερματιστεί η φορολόγηση των 
συντάξεων, που απο τελεί μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Παλεύουμε κάθε 
μέρα στο μέτωπο της υγείας με. το ΕΣΥ που θα υπάρξει και θα λειτουρ
γήσει, παρά τις αντιδρ&σιες του κατέστη] ί υ. Χτίζουμε γι αυτό κέντρα 
Υγείας και ΚΑΠΗ για τα περήφανα γηρατειά μας, χτίζουμε Πανεπιστήμιο π. 
Νοσοκομεία. Δόθηκαν εδώ 180 εκατ. για επέκταση και επισκευές του νοσο
κομείου, για τη δημιουργία ακόμη 90 κλινών,. Ολοκληρώθηκε το Κέντρο 
Υγείας στο Πυργί, κατασκευάστηκαν 44 εξεταστήρια μέσα στο 1984, Για 
την παιδεία χτίζουμε σχολεία, εκσυγχρονίζουμε τα Πανεπιστήμια στα 
πλαίσια του νο'μο υ~ πλαί-σιου/ ο φοιτητής έχει πάρει στα χέρια κομμάτι απο 
την ευθύνη για την πορεία των Πανεπιστημίων. Αναβαθμίζουμε .... ..αιδοία 
γιατί απο αυτό θα κριθεί τελικά η δυνατότητα της χώρας μας, να αντέξει 
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και είμαστε εθνικά υπερήφανοι που τηρήσα
με 'ένα άλλο σημείο του συμβόλαιο υ τιμής. Αναγνωρίσαμε επιτέλους ύστε- 
)ρα απο 4 0 χρονιά την ενιαία εθνική αντίσταση.ΑνΟ ίξαμε τις πόρτες 
της πατρίδας στους ξενητεμένους πολιτικούς προσφυγές. Στηρίζουμε 
τους αγωνιστές και ηθικά καιυλικά και θάλεγα είναι πραγματικά παρά
ξενο και πιστεύω τεράστιο πολιτικά λαθο ς ότι το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει 
ούτε καν αυτή την προσφορά μας, Οτι ο κ. Φλωράκης έφτασε στο σημείο 
να δηλώσει ότι καλλίτερα Δεξιά απο το ΠΑΣΟΚ. Διαμορφώνεται ένα παρα 
φύση μέτωπο ενάντια, στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι κίνημα λαού γι’αυτο



το αντίμαχο νται . Είναι ένα κίνημα που βγαίνει μέσα ατο την ψυχή όλων 
των γενεών που έδωσαν το άίμα τους στους αγώνες για εθνική ανεξαρτη
σία, για γνήσια δημοκρατία, γ ια οικονομική και κοινωνική πρόοδο.
Και δικαιούμαι πιστεύω να καλέσω τους αριστερούς δημοκράτες, 
προοδευτικούς, τους συντηρητικούς, μ ή προνομιούχους να ενώσουν όλοι 
τις δυνάμεις τους στην πανστρατιά * Της δημοκρατίας και της Αλλαγής.
Είναι πραγματικά περίεργο , μπορεί κανείς να ξεχάσει την ετοχήi
το:>ν αυταρχικών αστυνομικών του κράτους της Δεξιάς. Τότε ο αστυνό
μος ήταν δυνάστης του πολίτη, σήμερα είναι δίπλα στον πολίτη. Είναι και' 
•Λυτός πολίτης, επιφορτισμένος να βοηθήσει την τοπική κοινότητα της πόλης,να την
προστατέψει από τρομοκρατία και από παράνομες πράξεις. Σήμερα είναι συμταρίφάτης
του πολίτη. Ξεχώσαμε τους φακέλλους, τις διώξεις, τα Μακρανήσια, ξεχώσαμε τις 15.
Ιούνη, την 21 Απρίλη 1967. 'Εγινε τώρα φιλελεύθερη η Ν.Δ επειδή αρχηγός ανέλοβε 
ο αρχιαποστάτης του 1965. 0 λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά.

Σήμερα δεν έχουμε κηδεμόνες και είμαστε περήφανοι που καθιερώσα
με νομικά την ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα και θα δώσουμε τη 
μάχη αυτή- η ισότητα να γίνει κοινωνική και οικονομική. Να έχει η 
γυναίκα τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης που έχει ο άνδρας. ‘Αραγε 
ο αρχηγός της Ν.Δο'ταν μιλάει για την ελεύθερη οικονομική πολιτική, 
τί σημαίνει αυτό'; Σημαίνει ο'τι δεν θα υπάρχει ΑΤΑ. Σημαίνει ότι οι 
κοινωνικές παρΟχές του κράτους θα μειωθούν. Σημαίνει ότι το "μεγάλο 
ψάρι θα φάει το μικρό",τα μεγάλα ντόπια και ξένα μονοπώλια , θα 
αφανίσουν από το πρόσωπο της Ελλάδας το μικρό και μεσαίο. Σημαίνει 
ότι οι μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις θα προχωρήσουν να κατα
λάβουν την ελληνική ύπαιθρο , όπως κάναν ε ήδη στη Νότια Αμερική.
Και θα ξαναγ ä-a. „ η επαρχία, η ύπαιθρος, η ξεχασμένη Ελλάδα. 'Oxl κύριε 
αρχηγέ της Ν.Δ. 0 λαός αγωνίστηκε σκληρά και για δεκαετίες για νά 
κατοχυρο'-ίσε·!. τα δημοκρατικά,κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά του 
δικαιοόματα. Κανείς πια δεν μπορεί να τα πάρει πίσω.ΚαΙ θα αποδειχθεί 
αυτό στις 2 Ιούνη, όταν συντρίβει μια για πάντα η Δεξιά και οι εκπρό
σωποί της., κείρετε πώς κύριο μέλημά μας ήταν και παραμένει ιη αγρότισσαI
και ο αγρότης, ως την ώρα που το πραγματικό της εισόδημα θα ανταπο- 
κρίνεται στη γενική ευημερία της χώρας. Κατοχυρώσαμε εμείς με έργα 
την οικογενειακή ιδιοκτησία, τη γή. Πότε η Δεξιά προστάτεψε τον 
αγρότη; Είμαστε έτοιμοι να συγκρίνουμε τα σαράντα τους χρόνια με τα 
τέσσερά μας. Ξέρει ο αγρότης να απορρίπτει τα επαίσχυντα ψεύδη της 
Σώγιερ ότι δηλαδή μετσν εθελοντικό συνεταιρισμό πάμε να πάρουμε τη 
γή από τον αγρότη.



Ποιός θα πάρει τη γη απο τον αγρότη;
Το Κίνημα; Το κόμμα; 0 Ανδρέας Παπανδρέου, που μάχεται μέρα-νύχτα 
για τα συμφέροντα της αγροτιάζ, ποιόν μπορούν να ξεγελάσουν, και 
να απατήσουν με τις γελοίες αυτές κουβέντες. 0 συνεταιρισμός στην 
εμπορία, στη διακίνηση, στη μεταποίηση των προϊόντων θα θέσει τέρμα 
στην εκμετάλλευση απο το μεσάζοντα και απο τον αγοραστή ή πωλητή 
βιομήχανο. Συγκεκριμένα αυξάνονται τα δάνεια για αγορά αγροτικής 
γής, απο τους νέους. Δημιουργούμε φορέα για ασφάλιση του φυτικού 
και ζω'ίκού κεφαλαίου, όπως επίσης και της αγροτικής παραγωγής.
Τα τσιφλίκια και η μοναστηριακή περιουσία μέσα στην τετραετία θα 
περιέλθουν στους αγρότες μέσα στα πλαίσια των διαδικασιών που προ
βλέπει το Σύνταγμα. Θα διατεθεί όλη η αγροτική δημόσια γή στους 
αγρότες και θα εκκχθαρισθούν όλες οι εποικιστικές εκκρεμότητες.
Οι κληρονόμοι αγροτικής γής απαλλάσσονται απο το φόρο κληρονομι άς 
μέχρι 50 στόεμματα. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις μεταβι
βάσεις αγροτικής γής αγροτικήςχρήσης.5Ετσι εμείς είμαστε οι εγγυη
τές, όχι οι καταστροφείς, όπως η Δεξιά , της αγροτικής οικονομίας 
και του αγρότη μας. Και θάθελα επίσης να τονίσω εδώ σ'αυτό το μεγά
λο κέντρο ναυτιλίας της χωράς μας ότι προχωρούμε με αποφασιστικά 
βήματα στην αναδιάρθρωση, τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη της ελ
ληνικής ναυτιλίας. Και ταυτόχροναβτην πληρέστερη σύνδεσή της με 
την εθνική μας οικονομία.και απαιτήθηκε να πάρουμε πολλά ριζοσπαστικά 
μέτρα ,εξαιτίας της παγκόσμιας ναυτιλιακής κρίσης. ΣτΓ1 δεύτερη , στη 
σίγουρη, δεύτερη τετραετία της Αλλαγής θα λάβουμε τα μέτρα για την 
αύξηση της απασχόλησης στον τομέα της ναυτιλίας, στη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και ασφάλειας των ναυτεργατών τοτυ και στον εκ
δημοκρατισμό του ναυτεργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. Θα δη
μιουργήσουμε ιδιαίτερα, κίνητρα για την ύφωση της ελληνικής σημαίας 
σε ελληνόκτητα πλοία, θα προωθήσουμε διαρθρωτικό νόμο για συντα- 
ξιοδοτικό καθεστώς του ΝΑΤ^για τη ριζική βελτίωση των συντάξεων 
και την επέκταση της υγειονομικής προστασίας των ναυτικών. Πλήρη 
συνεργασία του ναύτη με τις μονάδες του ΕΣΥ και σταδιακή ανάπτυξη 
ειδικών μονάδων με έμφασή την πρωτοβάθμια φροντίδα, το πολυιατρείο, 
θα προωθήσουμε μέτρα εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών και 
την μετεκπαίδευση το>ν ναυτών. Θα αναβαθμίσουμε και θα εκσυγχρονίσου
με τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας και θα εξυγιάνουμε τις 
προβληματικές εταιρίες λαϊκής βάσης. Και θα υπάρξουν επιτέλους και 
δρομολόγια που να ικανοποιούν και να εγγυώνται την συγκοινωνιακή
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σύνδεση των μικρών και απομονωμένων νησιών με αποφασιστική συμμετοχή 
αποκεντρωμένων οργάνων δημοκρατικών προγραμματισμών,στην πρώτη φάση 
δε τα ίδια τα Νομαρχιακά Συμβούλια.

Στα πλαίσια τέλος μιας ενιαίας λιμενικής πολιτικής για τα 
επόμενα 20 χρόνια θα εκτελέσουμε έργα λιμενικά της τάξεως των 50 δισ„ 
Θα εκσυγχρονίσουμε και θα αποκεντρώσουμε ναυπηγοεπισκευαστικές δραστη
ριότητες. Θα αναπτύξουμε διμερείς συνεργασίας με άλλες; χώρες, θα προ
στατέψουμε και το θαλάσσιο περιβάλλον. 'Επρεπε να τα πώ αυτά στη 
Χίο, που είναι το πρώτο ναυτιλιακό κέντρο της χώρας.

Γρήγορα ο λαός θα πάει στις κάλπες. Και είναι η μεγαλύτε
ρη πολιτική αναμέτρηση πολλών δεκαετιών. Απο τη μιά μεριά, η Νέα Δη
μοκρατία προσφέρει εθνική μειοδοσία, εθνική 'εξάρτηση, αυταρχικό 
κράτος. Την εκμετάλλευση των πολλών απο τους λίγους. Απο την άλλη 
το ΠΑΣΟΚ εγγυάται εθνική ανεξαρτησία και περηφάνεια, την ειρήνη. 
Εγγυάται την χωρίς περιορισμούς και κηδεμόνες λαϊκή 7ΐυριαρχία. Την 
ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο νόμο και τις ευκαιρίες ατομι
κής ανάπτυξης. Και ξέρουμε πως η νίκη είναι σίγουρη, γιατί ο λαός 
έχει αποφασίσει, θα προχωρήσουμε χέρι με χέρι στη δημιουργία της 
Ελλάδας. Αυτό είναι πανηγύρι της δημοκρατίας και της λευτεριάς, ©ά
θελα να πω’ ένα μεγάλο ευχαριστώ, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου 
σε σάς, γυναίκες και άνδρες, νέες και νέους τις Χίου, που ήρθατε σή
μερα να εκδηλώσετε, να διατρανώσετε την απόφασή σας,μαζί να προχωρή
σουμε το χτίσιμο της νέας ανεξάρτητης δημοκρατικής Ελλάδας.


