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Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

κ. ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΛΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Πόσή συγκίνηση αισθάνομαι απόψε στη Μυτιλήνη, στη Λέσβοβ 
' Εχουμε μια τέτοια δημοκρατική παρουσία, μια συγκλονιστική πραγμα
τικά συγκέντρωση. Με παλμό και με μέγεθος. Με λαϊκή απόφαση πως 
στις 2 του Ιούνη το ΠΑΣΟΚ θα ξεκινήσει δίπλα στο λαό7χέρι-χέρι 
τη δεύτερη δημιουργική τετραετία του. *Εχω ξανάρθει στο πανέμορ
φο νησί σας αλλά είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια αγωνιστική 
παρουσία, τέτοια απόφαση. Θα κατοχυρώσουμε μαζί τις λαϊκές, εθνικές 
κατακτήσεις της 4ετίας. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι η δίκιά σας 
κυβέρνηση. ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση σημαίνει λαός στην εξουσία.

Λαέ της Μυτιλήνης, της Λέσβου, δεν έχουμε πιά κηδεμόνες 
ξένους ή ντόπιους. 'Ολη η δύναμη προέρχεται απο τον κυρίαρχο λαό 
και μόνο. Ο λαός και μόνο ο λαός οδηγεί τη χώρα προς το δημιουργι
κό της μέλλον. Η παρουσία σας,αυτή η συγκλονιστική, παρουσία σας 
έχει κι αυτό το νόημα, όχι μόνο τη σιγουριά της νίκης. Μήνυμα πού 
θα περάσει και σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας η αποψινή αυτή μυστα
γωγία της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Αλλά έχει και το 
πρόσθετο μήνυμα ότι -τη Δεξιά}που εκτροοωπούσε πάντα την πλουτοκρατία, 
την ολιγαρχία, το αυταρχικό κράτος, την εκμετάλλευση, την εθνική 
υποτέλεια και μειοδοσία, ότι αυτή τη Δεξιά θα τη συντρίψει ο λαός 
στις 2 του Ιούνη^ με την ψήφο του και θα την οδηγήσει στο περι
θώριο της δημόσιας ζωής της χώρας μας.

Λαέ της Μυτιλήνης, Δεν θα διαψεύσουμε ποτέ την εμπιστοσύνη 
και τη στήριξη που δίνετε στην κυβέρνησή σας, 'Θπωςκαι στο παρελθόν, 
θα βρεθούμε και πάλι δίπλα στους πληγέντες παρα^α^ούς στην πρόσφατη 
θεομηνία,που ματαίωσε το προγραμματισμένο μου ταξίδι, 12 Μάη.
Είναι πρώτο μέλημά μας. Θα μου επιτρέψετε να πώ ότι απόψε έχω και 
προσωπική ανθρώπινη συγκίνηση. Εδώ είναι η πολιτική πατρίδα



του Γεωργίου Παπανδρέου. 'Εχω ακόμα και εγώ μερικές παιδικές ανα
μνήσεις. Τότε που ήταν σκληρή η αντιπαράθεση με τη μοναρχία και 
τη Δεξιά. Ξέρει καλά ο λαός της Λέσβου, σε τι αναφέρομαι. Μαζί

αγώνα δεκαετιών και επιτέλους, το όραμα, τόσων γενεών που πρόσφεραν 
θυσίες στο βωμό της νέας Ελλάδας, επιτέλους^δικαιώνονται τα όνειρα., 
η γενιά του Πολυτεχνείου με τους ηρωικούς νεώτερούς της.τον Κομνηνό, 
τον Μιρογιάννη απο την Λέσβο και άλλους. Αυτή η γενιά θα ζήσει πλή
ρως το όραμα της νέας Ελλάδας. Δεν κατακτήθηκαν εύκολα, Κατακτήθη
καν με αγώνες και θυσίες, με ξερονήσια, με φυλακές, με φακέλους 
με διώξεις„ Εδώ στη Λέσβο κάθε γυναίκα, κάθε άνδρας γνωρίζει την 
μεγάλη κατάκτηση. Είναι η λευτεριάς η δημοκρατία να έχεις τον αστυ
νόμο δίπλασου συμπαραστάτη και όχι δυνάστη και διώκτη σου. Απόψε 
δίνετε την απάντηση στη Δεξιά,κατοχυρώνετε £ΐς κατακτήσεις σας, 
ανοίγετε νέους δρόμους, νέες λεωφόρους.

και εγγυητής της πολιτικής^της δημοκρατικής ομαλότητας είναι το 
ΠΑΣΟΚ. Θα νικήσει η δημοκρατία, η συνέπεια, ©α νικήσει η αλήθεια 
και όχι τα ψεύδη της ΣΩΓΕΡ, θα νικήσει ο γνήσιος πατριωτισμός.
'Οχι η εθνική υποτέλεια και η εθνική μειοδοσία. Θα νικήσει η 
ευημερία των πολλών, όχι η χλιδή των ολίγων,Και θα νικήσει η εθνι
κή ομοψυχία, η εθνική ενότητα. 'Οχι άλλο διχασμό. Και είμαστε πε
ρήφανοι που 40 χρόνια αργότερα αναγνωρίσαμε επίσημα την ενιαία 
Εθνική Α ν τ ί σ τ α σ η  της πατρίδας. Ανοίξαμε τις αγκαλιές μας να γυρί
σουν οι τολι'τικοί πρόσφυγες. Προσφέραμε και ήροσφερουμε στη συμ
φιλίωση του έθνους. Λαέ της Λέσβίού^στις 9 του Μάρτη πήραμε δύο 
κορυφαίες πώλχτικές αποφάσεις. Η πρώτη εί\αι \α προχωρήσουμε στην 
αναθεώρηση του Σ-οντάγ ματος · να >«όψοσμε τις υπερεξουσίες του Προέδρου,
ο οποίος' δεν εκλέγεται απο το λαό ι αλλά από το Κοινοβούλιο'. Εξου-

υπάρχουν εξουσίες, δεν υπάρχουν κηδεμόνες, ξένοι ή ντόπιοι.

Λαός στην εξουσία, ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Και επιλέξαμε τον 
άτεγκτο δικαστή , τον δημοκράτη αγωνιστή ενάντια στην εφτάχρονη 
δικτατορία, τον Χρήστο Σαρτζετακη, σύμβο λο δημοκρατικό, για Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας.

προχωρούμε λαέ της Λ έ σ β ο υ ,Πολλά χρόνια τώρα βρισκόμαστε σ'ένα

Σ'αυτές τις εκλογές που έρχονται, θα νικήσει η ομαλότητα

σίες έχει ο λαός και η εθνική του αντιπροσωπεία. Εκεί και μόνο



6α ήθελα εδώ στη Λέσβο, τ.ου έχει- τεράστια πολιτική ωριμότητα ... 

(Συνθήματα)» Θα σας πώτ κάτι καλύτερο από αυτό που λέτε για τη 

Νέα Δημοκρατία . Θα την αρήσουμε να περιπλανάται με επικεφαλής " '

•τον νέο προσωρινό αρχηγό της για. να δείχνει στη νέα γενιά τι 
ετρμαινε ι αμαρτωλό πολιτικό παρελθόν. Παράδειγς.ια προς αποουγήν 
όχι προς μίμηση.
Η πιο καλή .ιμωρία., Αλλά. η-Ν.Δ και ο αρχηγός της εδήλωσαν ότι δνε 
θεωρούν νόμιμη την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, Αυτό είναι 
σπόρος, είναι σπίθα που μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια νέα 
ανωμαλία τη χώρα μας. Και θα θέλαμε από την αγωνιστική Λέσβο να 
στείλουμε ένα^-δύο απλά μηνύματα. Είπε στη συνέντευξή του ο αρχηγός 
της Ν.Δ ότι αν μεν κερδίσει τις εκλογές - πράγμα αδύνατο, ας έρθει 
να δει τη Λέσβο, χρειάζεται άλλη απόδειξη; - δεν θα αναγνωρίσει 
τον Πρόεδρο και θα τον υποχρεώσει σε παραίτηση. Εάν χάσει τις εκλο
γές, τότε θα αποδεχθεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό· τον παρά
ξενο συλλογισμό, τον χατέκρινα ανοικτά στη δίκιά μου συνέντευξη.
Είχε ήδη ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα συνεχίσει το 
έργο του, τη διαφύλαξη του Συντάγματος και την ελευθερία του λαού 
μας για την επόμενη πενταετία μέχρι και την τελευτάίά μέρα. Το ερώ
τημα που θέτω στην Ν.Δ , όχι μόνο στον αρχηγό της. είναι: Ίώρα που γνω
ρίζουν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει καμία πρόθεση να 
παραιτηθεί ,με ποιό τοόπο θα τον ανατρέξουν; ·. Μόνο με κχτάφωρη / βίαιη 
ανατροπή του Συντάγματος της χώρας. Και καλώ τον κ.’ Ράλλη ο οποίος 
μίλησε γί' αυτό, καλώ τον αρχηγό της Ν.Δ που λέει ότι τηρεί το 
Σύνταγμα, να μας πει με ποιά συνταγματική διαδικασία μπορεί να 
αμφισβητήσει την νόμιμη προεδρία του κ. Χρήστου Σαρτζετάκη. Εδω από 
τη Λέσβο, του ζητούμε να μιλήσει ξεκάθαρα στο λαό. Δεν μπορεί να προ 
χωρήσει στις εκλογές με απάτη και δόλο. Ήταν στο παρελθόν ο ηγέτης 
της ανωμαλίας και προσπαθεί να επαναλάβει το *65 και το '67?στο 
1985.

Όχι κύριε πρόεδρε της Ν.Δ. Σύσσωμος ο ελληνικός λαός θα σου 
φράξει το δρόμο και θα σε στείλει οριστικά στο πολιτικό περιθώριο.
Η Λέσβος βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο. Είναι ακριτική περιοχή και 
έχω χρέος και σαν Πρωθυπουργός της χώρας και σαν υπουργός Εθνικής 
Άμυνας^να απευθύνω σε εσάς τις θέσεις μας και τους οοαπατισμούς μας



Το ΠΑΣΟΚ είναι ο φορέας,ο εκφραστής της ειρήνης, όχι μόνο 
εδώ, αλλά στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα 
η λέξη Ελλάδα σε κάθε πρωτεύουσα της γής^σημαίνει αγώνας για την 
ειρήνη, σημαίνει απύραυλη Βαλκανική, σημαίνει όχι πια εγκαταστάσεις 
Πέρσινγκ-Κρούζ ή και 33-20. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πύραυλοι. 
Τέρμα σε νέους πυραύλους. Η πρωτοβουλία των 5 ηπείρων, των έξι ηγε
τών, συνεχίζει να φέρνει αποτελέσματα. Πάνω απο 60 Νομπελίστες 
δήλωσαν την υποστήριξή τους.100 και πάνω Αμερικανοί βουλευτές ζή
τησαν απο τον Πρόεδρο Ρήγκαν να ανταποκριθεί στην πρωτοβουλία των 
έξι. Βέβαιά δεν το πιστεύουμε, δεν περιμένουμε απο τον κ. Ρήγκαν 

να εκφράσει την ικανοποίησή του για την ειρηνική μας πρωτοβουλία*
Για να εδραιώσει κανείς την ειρήνη στην περιοχή μας,πρέπει να έχει 
σύγχρονες^ισχυρές7ακομμάτιστες Ένοπλες Δυνάμεις που^συμφιλιωμένες 
με το λαό,επιφορτίζονται το μεγάλο και δύσκολο έργο της προάσπισης 
της εδαφικής ακεραιότητας και της κατοχύρωσης της εθνικής μας ανε
ξαρτησίας. Βρίσκεται η Ελλάδα σε μια μοναδικά δύσκολη περιοχή. Απο 
το Βορρά δεν υπάρχει απειλή Υπάρχειαπειλή εξ Ανατολών, απο. χώρα, 
σύμμαχο^απο την Τουρκία. Θα ήθελα να κάνω δύο πρώτες διευκρινίσεις. 
Δεν χωρίζει τίποτα τον Τουρκικό λαό απο τον Ελληνικό λαό. Οι απλοί 
Τούρκοι πολίτες,όπως και οι απλοί Έλληνες πολίτες, θέλουν την ει
ρήνη, την πρόοδο, τη δημοκρατία, την προκοπή. Έχουν το ατύχημα να
βρίσκονται κάτω απο μια συμμαχία στρατιωτικών και επιχειρηματιών,/
που ωθούν τη χώρα σε επεκτατικά πειράματα,άκρως επικίνδυνα. Κατέχουν 
σήμερα ακόμη το 37% της Κύπρου με όλους τους τρόπους, έχουν απειλή
σει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον εναέριο, το θάλάσσιο και ακό
μα το χερσαίο χώρο του Αιγαίου. Η απάντησή μας είναι πάντα ο κλά
δος ελαίας. Θέλουμε την ειρήνη. Πασχίζουμε για την ειρήνη,αλλά δεν 
πρόκειται να παραδώσουμε μια σπιθαμή εδάφους, α.έρο$ ή θάλασσας. Και 
απο την ώρα που το γνωρίζουν αυτό, και η ηγεσία της Τουρκίας και 
η Συμμαχία γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται να είναι περίπατος και δεν 
το τολμούν. Θα τολμούσαν μονάχα αν στην κυβέρνηση της χώρας μας 
υπήρχαν, όπως ο αρχηγός της Ν.Δ. ο οποίος^μόλις πριν απο λίγες μέ- 
ρες,διαβεβαίωοε ότι θα υποστηρίξει την Τουρκία για να γίνει μέλος 
της ΕΟΚ. Εχάρισε αυτό το δώοο χωρίς κανένα εθνικό αντάλλαγμα. Αλλά 
είναι αυΐή η ιστορία της Δεξιάς. Όταν υπογράφηκε λανθασμένα βέβαια^ 
η συμφωνία Ρότζερς για την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό 
σκέλος του ΝΑΤΟ. (σύνθημα έξω για πάντα απο το ΝΑΤΟ).



Αυτό το αίσθημα του λαού μας πηγάζει από αξέχαστες 
βαθιές πατριωτικές μνύμες, πηγάζει από την εμπειρία της 7χρονης 
δικτατορίας. Πηγάζει από την εμπειρία της εισβολής στην Κύπρο,
Πηγάζει από το γεγονός ότι η συμμαχία στηρίζει πάντοτε όλες τις 
διεκδικήσεις της Τουρκίας και αυτό αποτελεί λόγο σήμερα που η 
συμφωνία Ρότζερς είναι ανενεργός και δεν συμμετέχουν οι ελληνι- 
κές'Ενοπλες Δυνάμεις σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ,είτε στο Αιγαίο είτε στο 
Ιόνιο είτε στη Μεσόγειο. 'Ενας από τους όρους της συμφωνίας Ρότζερς 
ήταν η ίδρυση στρατηγείου εκεί που'σήμερα έχουμε την 28 ΑΤΑΔ,
£_τρατηγ ίου νατοϊκού και επρόκειτο με την ίδρυσή του να καθορισθεί 
και η έκταση του επιχειρησιακού ελέγχου της πολεμικής μας αερο
πορίας. Το θέμα που τέθηκε ήταν,αν η ελληνική αεροπορία θα είχε 
το δικαίωμα,στα πλαίσια του ΝΑΤΟ,να προστατεύει τον εναέριο χώρο 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, της Μυτιλήνης, της Χίου , της 
Σάμου, των Δωδεκανήσων. Ακούσατε αδέλφια της Μυτιλήνης* Εί-πε ο 
σημερινός αρχηγός της Ν.Δ σε επιστολή του προς τον κ. Αβέρωφ, τό
τε υπουργό Εθνικής Άμυνας,ότι πρέπει να ιδρυθεί το στρατηγείο 
και ύστεραή θα τα βρούμε με τους Τούρκους και τους Αμερικανούς.
Και προς τιμή του κ. Αβέρωψ απέρριψε την πρόταση του αρχηγού 
σήμερα της Ν.Δ . Υπάρχουν και μερικοί πατριώτες στην πολιτική 
ηγεσία της Δεξιάς. Αλλά δεν συμβαίνει αυτό και με το σημερινό 
αρχηγό της. Προτείνει ο αρχηγός της Ν.Δ διάλογο τώρα με τους 
Τούρκους. Θυμάστε,ξεκινήσαμε στα πλαίσια ενός μορατόριουμ,μιας πολιτική 
ύφεσης,ένα διάλογο για εμπόριο και τουρισμό. Αλλά ήλθε ύστερα 
η απαράδεκτη πράξη της ανακήρυξης του δήθεν άνεξάρτητου ψευδοκρά
τους του Ντενκτάς στην Κύπρο και είπαμε στην κυβέρνηση την 
τουρκική"διάλογο μόνο όταν φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από 
την νήσο Κύπρο".Μόνο τότε μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να ξεκι
νήσει διάλογο μαζί σου και αναμένουμε. (Σύνθημα: Μαζί σου 
Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα).

Για μένα είναι μια'μεγάλη'τιμή,μια μεγάλη χαρά να ακούω 
το λαό της Λέσβου να λέει μαζί σου. Ναι,μαζί θα προχωρήσουμε στη 
δεύτερη τετραετία και στην τρίτη τετραετία θα μεσουρανήσει ο 
ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω, αδέλίρια της Μυτιλήνης, πως τηρήσαμε το 
συμβόλαιο τιμής που υπογράφαμε με το λαό στις 18 Οκτώβρη του 1981.



Αλλοίώτιχα δεν θα υπήρχε αυτή η πρωτόγνωρη και ανεπανάληπτη 
συγκέντρωση εδώ. Παραλάβαμε μια οικονομία σε χάος. Μας παρέδω-? 
σε ο κ. Ράλλης την χαμμένη γή στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής 
παγκόσμιας οικονομικής κοισης. Παραλάβαμε τον πληθωρισμό στα 
26%.Στα τέσσερα χρόνια κατορθώσαμε να τον ρίξουμε τώρα στο 1985,στό 
16%. 0 λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά^ούτε για μια στιγμή. Εί
μαστε σίγουροι για τη νίκη αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζουμε μέχρι 
και τη Δύση του ήλιου. Στις 2 Ιούνη όλος ο ελληνικός λαός, οι 
δημοκράτες, θα πρέπει να μείνουν στρατευμένοι ώστε η νίκη να είναι 
συντριπτική. Μας ασκούν πολλές φορές κριτική, γιατί δεν μειώσαμε 
τον πληθωρισμό ακόμα περισσότερο,και" έχουμε μια απάντηση που θέλω 
να την ακούσετε. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ΑΤΑ σήμε
ρα,για το μεροκάματο και το μισθό του 'Ελληνα εργαζόμενου. Προ
τείνουμε να πέσει πιο σιγά ο πληθωρισμός, αλλά να κρατήσουμε το 
πραγματικό εισόδημα του εργαζόμενου και να το βελτιώνουμε χρόνο 
με το χρόνο.

Γνωρίζετε την αγάπη μας και την πίστη μας στον αγρότη 
και την αγρότισσα. Πασχίζουμε χρόνο με χρόνο να κλέίσουμε την 
ψαλίδα ανάμεσα στο εισόδημα το αγροτικό και το αστικό. Εδω στη 
Μυτιλήνη για το 1984-1985 η ενίσχυση στην παραγωγή λαδιού θα φθά- 
σει στο ύφος των 750 εκ. δρχ. Αντιμετωπίσαμε και ορισμένα συγκεκρι
μένα ειδικά προβλήματα των αγροτών. Αν στο τέλος-της περιόδου 
υπάρξει πράγματι μειωμένη παραγωγή λαδιού για δεύτερη χρονιά.. 
δώσει οδηγίες ήδη στο γ.·πουργε ίο Γεωργίας να προχωρήσει άμεσα στην 
εισοδηματική ενίσχυση των ζημιωθέντων παραγωγών της Λέσβου. Αντι
μετωπίστηκε το μεγάλο πρόβλημα του καταρροϊκού πυρετού που απασχο
λεί τους κτηνοτρόφους από το 1979. Οι επιδοτήσεις μέχρι τώρα 
είναι 90 εκατομμύρια. Είμαστε έτοιμοι ν ’αρχίσουμε την κατασκευή 
εργοστασίου γάλακτος,δυναμικότητας 4.000 τόνων εδω στη Λέσβο. 
Εγκρίθηκαν^με βάση το αναπτυξιακό πρόγράμμαλ επενδύσεις 
για τον εκσυγχρονισμό των ελαιουργείων του νησιού 600 εκατ. και των 
ελαιοδεξαμενών 350 εκατ. Και όπως ξέρετε για τους μικρούς και με
σαίους λειτουργούν ήδη στη Μυτιλήνη και τη Μύρινα της Λήμνου γρα
φεία του ΕΟΜΜΞΧ, για να εξυπηρετούν τους βιοτέχνες της περιοχής.

* '

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι» λαέ της Λέσβου ,τ'.ου νομικά 
κατοχυρώσαμε την ισότητα των δύο φύλων, του άνδρα και της γυναίκας. 
Θα προχωρήσουμε και με άλλα αποφασιστικά βήματα ώστε άύτή η ισότητα



• ,

\α παρέχει οικονομικές δυνατότητες οτη γυναίκα, ίσες, με αυτές που έχει
ο άνδρας. Θα πολεμήσουμε την ανεργία και του άνδρα και της γυναί
κας. Και θεμελιώσαμε οττρ πατρίδα μας. το κράτος πρόνοιας,Οι συντά
ξεις πείνας του 1981 είναι τώρα μια αμυδρή ανάμνηση. Πέρα από τις 
συγκεκριμένες αυξήσεις συντάξεων (και ξέρουμε πως ακόμα δεν είναι 
ικανοποιητικές ούτε για το ΙΚΑ?ούτε για το ΤΕΒΕ, TEAM, ούτε για 
τον ΟΓΑ^ παλεύουμε και θα παλεύουμε να βελτιώνουμε μέσα στο πρό
γραμμά μας^τις συντάξεις των απόμαχων της παραγωγικής διαδικασίας. 
Αλλά εξαγγείλαμε δύο πολύ σημαντικά μέτρα. Στην επόμενη τετραετία 
καθιερώνεται εθνική σύνταξη για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα και τερ
ματίζουμε την κατάφωρη αδικία της φορολογίας των συντάξεων. Πληρώ
νει φόρους όλη τη ζωή του ο συνταξιούχος^πριν γίνει συνταξιούχος. 
Όχι και να πληρώνει σαν απόμαχος της παραγωγικής διαδικασίας.
Είναι πράξη δικαιοσύνης όχι και δημαγωγ.ίας.

Γνωρίζετε την απόφασή μας να υλοποιήσουμε το ΕΣΥ.Με όσες 
αντιδράσεις βρούμε στο δρόμο μας θα γίνει το ΕΣΥ μόνιμη απόκτηση 
του λαού μας. Υποσχεθήκαμε Κέντρα Υγείας και γίνονται σ'όλη την 
ελληνική επαρχία. Φτιάχνουμε ΚΑΠΗ για τα γερατειά , φτιάχνουμε 
πανεπιστημιακά νοσοκομεία, Εδ<Αί ολοκληρώνεται η καινούργια πτέρυγα 
του νοσοκομείου Μυτιλήνης. Ενω ήδη λειτουργούν από το 1984 μονά
δα τεχνητού νεφοού και το τμήμα προληπτικής εξέτασης μεσογειακής 
αναιμίας. Κέντρα Υγείας συνάντησα, στην Καλλονή,στο Πλμ'μάρ ι, στο 
Πολύχνίτο και στη Μύρινα της Λήμνου. ;

Πασχίζουμε ν'ανεβάσουμε το επίπεδο της παιδείας εδω στο 
Αιγαίο. Ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου μ.ε έδρα τη Μυτιλήνη’ 
στα πλαίσια ίδρυσης Σχολών και Πανεπιστημίων με ισόρροπη κατανομή 
στην Ελλάδα. Έ ν α  όνειρο των νησιωτών που είχαν χορτάσει υποσχέσεις 
ΙΟετίες, σήμερα γίνεται χειροπιαστή πραγματικότητα. Σήμερα μπορώ 
να σας πω ότι μέχρι το 1989, θα υπάρχουν 3.500 φοιτητές στη Λέσβο.

Διερωτωμαστε με τί δικαιολογητικά ζητάει η Δεξιά και πάλι 
την Φηφο, του εργαζόμενου Έλληνα,την ψήφο τη δίκιά, σου. Ο λαός 
ξεχνά το Λαϊκό Κόμμα ΧΟ Συναγερμό, την ΞΡΞ", τη Ν .Δ* Δεν ξεχνά ούτε 
τη Φιλελεύθερη Ν.Δ.το βασιλικό πραξικόπημα της 15ης Ιούλη 1965 . 
Δεν»εΧ.νά την 7νρονη δικτατορία που ξεκίνησε 21 Απριλίου 1967.
Από πού ήρθαν όλοι αυτοί οι κύριοι; ' Ηρθαν από την τότε πολιτική



δ

και στρατιωτική έκφραση της Δεξιάς.

Είπαμε να τον μετατρέφουμε σε περίπλανώμενο Ιουδαίο, για 
να δείχνει σε κάθε γωνιά της ελληνικής γής τί θα πέί πολιτική · 
διαφθορά. Με τη λέξη φιλελεύθερη άλλαξε ο'Ήανωλιός και έβαλε τα 
ρούχα του αλλοιώς". Το φιλελεύθερη ξέρετε άραξε τί σημαίνει; Σημαί
νει παντοδυναμία και ασυδοσία των μονοπωλίων και των ξένων πολυε
θνικών , Σημαίνει ελευθερία και αναρχίαπρός όφελος των δυνατών, ση
μαίνει αφανισμός των μικρών και μεσαίων. Σημαίνει μείωση κοινωνι
κών παροχών, σημαίνει η επαρχία , η αγροτική Ελλάδα ξανά ξεχασμένη 
Ελλάδα. Σημαίνει εργαζόμενος κάτω από αυταρχικές συνθήκες. Σημαίνει 
ακόμα υπονόμευση της οικογενειακής^αγροτικής εκμετάλλευσης από με
γάλες καπιταλιστικές μονάδες. Μα η Ν „Δ δεν έχει πρόγραμμα. 'Εχει 
μόνο πυροτεχνήματα, τα οποία της τα διδάσκει·η Σώγιερ, εταιρεία 
σύμβολο όλων των δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής. 'Εχει τώρα ο 
αρχηγός της Ν.Δ βγάλει μια μεγάλη ταμπέλα που γράφει "ξένοι προ- 
σέλθετε,πωλείται η Ελλάς"* Αλλά γνωρίζει'ήδη από αυτές τις λαϊ
κές εκδηλώσεις ότι η Ν.Δ και η Δεξιά οδηγούνται στις 3 Ιούνη στο 
περιθώριο της δημόσιας ζωής της χώρας.

Λένε ότι οι συνεταιρισμοί θα γίνουν δήθεν κολλεκτίβες, Εμείς 
αντίθετα στηρίζουμε την ατομική,την οικογενειακή ιδιοκτησία στη γή* 
Αυτή είναι ή αλήθεια που την έχετε ζήσει την τελευταία τετραετία.
Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικοί και αφορούν^κατά κύριο λόγο3 
την εμπορία,τη διακίνηση,τη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. 
Γίνονται αγοραστές ακριβού μηχανολογικού εξοπλισμού και τερματίζουν 
το ρόλο του μεσάζοντα και της βιομηχανικής επιχείρησης^που τόσες 
δεκαετίες απομυζούσε τον ιδρώτα του αγρότη και της αγρότισσας. Αυτό 
ενοχλεί τη Δεξιά. Ότι θα είναι σε θέση ο αγρότης να διεκδικήσει 
αυτό που αξίζει,τον ιδρώτας του, το προϊόν του ,τη γή του.

Στην ιστορική Λέσβο?το νησί των αγώνων?θα ήθελα να πω δύο 
λόγια ακόμα για. τους αγρότες μας. Αυξάνονται τα δόινεια που δίνουμε 
σε νέους για την αγροτική γή. Δημιουργούμε ασφαλιστικό φορέα για 
το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, και. για την αγροτική παραγωγή. Μέσα 
στην τετραετία που έρχεται?με βάση πάντοτε το Σύνταγμα,τα τσιφλίκια 
και η μοναστηριακή περιουσία θα παραχωρηθούν στους ’Ελληνες αγρότες 
και αγρότισσες.



Θα ήθελα να οας πω μερικά ακόμη λόγια για τιτην έννοια 
αυτού του πολιτικού αγώνα,της αναμέτρησης του 1985. Η αντιπαράθεση 
και η σύγκρουση με την ηγεσία της Δεξιάς, δεν είναι προσωπική'.
Τα πρόσωπα τόσο με το παρελθόν όσο και κύρια με το παρόν τους3 ' 
εκφράζουν και υπηρετούν πολιτικές. Οι πολιτικές της Δεξιάς ταυτί
ζονται με τα οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά συμφέροντα της ολιγαρ
χίας^ ντόπιας και ξένης;με τα συμφέροντα των δυνάμεων εξάρτησης, 
.Πάντοτε n Αεξ.ιά'με την μικράν και ένδυμη Ελλάδα) όπως την έλεγε, 
είχε προστάτες το Λονδίνο, την Ουάσιγκτων, τη ΒόννηΤ Εμείς τους 
λέμε προστάτες. Κηδεμόνεςfξένους ή ντόπιους^δεν χρειαζόμαστε. Ο 
ελληνικός λαός μόνος5κυρ ιαρχεί?οδηγέί;διευθύύει αυτή τη χώρα προς 
το μέλλον. Η Δεξιά δεν περίμενε το- 48% του 1981 και δίνει σήμερα 
την τελευταία της μάχη για να επιβιώσει πολιτικάκηρ£γμαι L υπάρχει 
από την ίδια τη ζωή^ σύγκρουση ανάμεσα σιην Αλλαγή και την απαλλαγή. 
Δεν είναι πλαστό το δίλλημα. Υπάρχει γιατί είμαστε δύο διαφορετικοί 
κόσμοι, κοινωνικές δυνάμεις^δυο ασυμβίβαστες στρατηγικές με δια
φορετικές εθνικές πολιτικές5 οικονομικές}κοινωνικές επιλογές.

Αυτό είναι το βαθύτερο ιστορικό νόημα των εκλογών που δεν 
μπορεί κανένας να το κρύψει ή να το παρερμηνεύσει. Και θα ήθελα 
να εκφράσω ειλικρινά τη λύπη μου γιατί οι ηγεσίες τόσο του ΚΚΕ 
όσο και του ΚΚΕεσ;αποσιωπούν αυτήν την κρίσιμη αλήθεια και αυτή 
την πραγματικότητα, Χρησιμοποιούν σαννάλ.λοθμυτη θεκτρία,τον δικομ- 
ματισμό.'Εχουν αρχίσει να υποστηρίζουν πως^τάχα^η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ 
έχουν την ίδια πολιτική Ρίχνουν το σύνθημα τι ΠΑΣΌΚ τι Δεξιά mi Ιαος καλύτερα 
η Δεξιά.tía αλήθεια δεν μάθανε το μάθημα του "τι 'Πλαστήρα,τι Παπάγος";Δεν μάθανε 
το απλό αυτό- μάθημα,άνθρωποι που ζήαανε στις φυλακές ótb Καηοονήσι που κατοδιώχτηκαν 
είναι δυνατόν να μην βλέπουν σ'αυτή \ την μεγάλη ιστορική σύγκρουση^την 
πραγματική-της μορφή; Ξέρετε,θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως εμείς 
δεν επιδιώκουμε να περιθωριοποιήσουμε είτε το ΚΚΕ ή το ΚΚΕεσ.
Είναι κόμματα αυτόνομα7έχουν το δικαίωμα να δώδουν/ τη μάχη για 
να μεγαλώσουν τις δυνάμεις τους στον λαό και το Κοινοβούλιο.
Αυτό θα πει Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Αλλά είναι δυνατόν να κάνουν 
σήμερα μέτωπο κατά του αγώνα του ΠΑΣΌΚ γ ια-αγώνα κατά του ΠΑΣΌΚ αυτοδύναμη κυβέρνη
ση στην επόμενι Βουλή. Και βέβαια αυτό δ ευ πρόκειται να συμβεί. Δεν θα το’ 
αφήσει ο λαός. Αλλά αν συν έβαινε^ θα ξεκινάγαμε ένα νέο̂ , άγνωστο 
δρόμο που θα μπορούσε ακόμα και στην ανωμαλία να οδηγήσει. Εμείς 
ποτέ δεν είμαστε κομμουνιστές. Αλλά πρέπει και εκείνοι νο κάψουν 
να θεωρούν μοναδικό τους εκλογικό οτόχο τη μείωση της δύναμης ενός



Κινήματος του έφερε στη χώρα τοος πρόσφυγες ̂ που προχώρησε στην εθνική 
συμφιλίωση, που αναγνώρισε την εθνική αντίσταση και υλικά και 
ηθικά και νομίζω θα πρέπει τουλάχιστον αυτό να το πουν ξεκάθαρα 
και '.αντρίκια στο λαό μας. Ζητάμε όχι απλά αυτοδύναμία στη Βουλή 
ζητάμε τέτοια αυτοδυναμία που να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε 
χωρίς εμπόδιο με βήματα αποφασιστικά και γοργά στο κτίσιμο της 
Νέας Ελλάδας, του οράματος της Αλλαγής. Απλώνουμε το χέρι για 
κάθε προβληματισμένο^σκεπτόμενο αγωνιστή της εθνικής αντίστασης, 
της προόδου , της δημοκρατίας7να συστρατευθεί σ' αυτό το πανελ
λήνιο, πανεθνικό κίνημα το ΠΑΣΟΚ. 'Ετσι θα κρατήσουμε ανοικτές 
τις λεωφόρους προς το μέλλον.

Στις εκλογές · που έρχονται από τη μια μεριά έχουμε ητην 
εθνική μειοδοσία και υποτέλεια « Το αυταρχικό κράέος της Δεξιάς, 
την εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους. Από'την άλλη έχουμε 
εθνική ανεξαρτησία, εθνική υπερηφάνεια, λευτερ ιά^εκδημοκρατισμό 
με την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση και τις λα'ίκές συνελεύσεις 
σε κάθε χωριό και πόλη της χώρας μας. 'Εχουμε τη γνήσια δημοκρατία 
κα.ι έχουμε το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, στα ειρηνικά δτμοκρα- 
τικά πλαίσια. Αυτή είναι η μάχη5αυτή είναι η αναμέτρηση. Σας καλώ 
όλους να στρατευθείτε μέχρι την ώρα που θα σημάνει ξανά η μεγά
λη νίκη. 'Ερχεται η νίικη . Η αποψινή παρουσία οου αποτελεί απόδειξη, 
πως στις 2 Ιούνη θα νικήσει η Ελλάδα?ο λαός.

Ομολογώ ότι έτσι δεν ξαναείδα ποτέ την Μυτιλήνη. Πράγματι 
είναι μια ιστορική περίοδος γ ια τη χώρα μας.» Μια περίοδος που ο 
λαός λυτρώνεται, απελευθερώνεται απο ξένους και ντόπιους κηδεμόνες.Είναι το 
αίσθημα μιας γνήσιας απελευθέρωσης που βγαίνει μέσα από ΐτην ψυχή, μας·. . 
Η Ελλάδα μας ανήκει.

'Ενα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της ψυνήο μαο. Δεν

'Εχουμε ραντεβού για τις 3 Ιούνη.όπου θαγ ιορτάσουμε τη θριαμβική 
νίκη του ΠΑΣΟΚ .

μπορούμε να χωρίσουμε5αυτό βλέπω. ( Σύνθημα:


