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ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ .ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΑ_ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τα Γιάννενα αποφάσισαν. ΠΑΣΟΚ για. μια τετραετία ακόμη.
Θυμάμαι, λαέ των Ιωαννίνων τη μεγαλειώδη συγκέντρωση το 1981β 
Αυτή η'συγκέντρωση απόφε είνσ.ι^.τουλάχιστον, διπλάσια από τη συγκέν
τρωση του 1981. Ειλικρινά, από δω που βρίσκομαι, βλέπω την έννοια 
του μεγέθους,Όπου κοιτάζω, όπου στρέφω τα μάτια μου βλέπω ένα 
παλλόμενο, αγωνιζόμενο λαό, αποφασισμένο να κατοχυρώσει τις 
κατακτήσεις της 4ετίας της Αλλαγής. Ν'ανοίξει διάπλατα τις λεω
φόρους που οδηγούν στο όραμα της νέας Ελλάδας. Δεν υπάρχει, τίποτα 
που να με συγκλονίζει περισσότερο από αυτό "Μαζί,για μια Ελλάδα 
νέα" 6 Τι<μη, χαρά και ευθύνη και θέλω να σας διαβεβαιώσω λαέ των 
Ιωαννίνων ότι θα μείνω στις επάλξεις του αγώνα, οσότου το όραμα 
της Αλλαγής γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα για το λαό μας.
Χθες, η Θεσσαλονίκη, σήμερα τα Γιάννενα επικυρώνων την θριαμβευ
τική νίκη των δυνάμεων της Αλλαγής στις 2 Ιούνη. Θα ήθελα πριν 
ξεκινήσω, να εκφράσω τη λύπη μου για ένα γεγονός. Λείπει αυτή 
τη φορά από τα Γιάννενα ο μαρκήσιος των Ιοχχννίνων, ο μαρκήσιος 
της Ηπείρου«5 Τον αποστράτευσε και όχι τιμητικά, ο νέος αρχηγός 
της Νέας Δημοκρατίας.

Επειδή αυτό είναι κάπως σκληρό, προτείνουμε μια άλλη λύση. Ο αρχηγός της Ν. 
μετά την ήττα του,να περιοδεύσει την Ελλάδα, ως ο περιπλανώμενος
Ιουδαίος για να δώσει στο λαό ένα ζωντανό παράδειγμα της πολι
τικής διαφθοράς και ανωμαλίας.

Πώς να ξεχάσει ο λαός την εποχή, που ο αστυνόμος, 
ο χωροφύλακας ήταν δυνάστης του πολίτη και σήμερα είναι συμπα
ραστάτης του* Η Κυβέρνηση και τα όργανα της τάξης, κατο
χυρώνουν το δημοκρατικό δικαίωμα του λαού να εκφράζει ελεύθερα 
τις πολιτικές του αντιλήψεις. Να ψηφίζει ελεύθερα και κατά συνεί
δηση. Το αποψινό μήνυμα είναι συγκλονιστικό για όλη την Ελλάδα.
Τα Γιάννενα δίνουν απόψε "το παρών*' με δύο μηνύματα. Το ένα 
είναι το μήνυμα της νίκης® !ο άλλο είναι το μήνυμα του αγώνα*
Γιατί οι εκλογές της 2ης Ιούνη είναι κρίσιμες για το Έθνος® Είναι 
ίσως οι πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών.
Και χαιρετώ με μεγαλύτερη χαρά τους εκπροσώπους του κλήρου, που 
είναι και αυτοί παρόντες σ'αυτή τη δημοκρατική μυσταγωγία. Σ'αυτές 
τις εκλογές θα νικήσει η ομαλότητα, όχι η ανωμαλία. Θα νικήσει
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η Δημοκρατία, όχι το αυταρχΐ7<ό κράτος της ΔεΕιάς. Θα κερδίσει 
η συνέπεια και όχι η περιπλάνησα από κόμμα σε κόμμα Έ κ  μεταγραφής 
αρχηγοί, εκ μεταγραφής στελέχη, Τέρμα ο'αυτήν την απαράδεκτη 
χρησιμοποίηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων.

Θα νικήσει η αλήθεια, η λογική και όχι τα ψεύδη των Αμερικανών 
συμβούλων της Σώγιερ. Θα νικήσει ο πατριωτισμός, όχι η υποτέλεια 
και η μειοδοσία. Θα νιιιήσει η ευημερία των πολλοον, όχι η χλιδή 
των ολίγων. Θα νικήσει η εθνική ομοψυχία και συμφιλίωση, θέτοντας 
τέρμα για πάντα στο διχασμό. Και η Ν.Δ. μετά τις εκλογές, θα 
οδηγηθεί στο περιθώριο του δημόσιου βίου της χώρας νιας. Ό σ ο  
επιτιθέμεθα ενάντια στη Δεζιά, που υπηρετεί για δεκαετίες τώρα 
Εένα κέντρα αποφάσεων, την πλουτοκρατία, την ολιγαρχία-, ξένη και 
ντόπια, τόσο από την άλλη μεριά ανοίγουμε την αγκαλιά μας στον 
κάθε απλό 'Ελληνα πολίτη, που εγκλιοβίστηκε κάποτε στα δίχτυα της 
ΔεΕιάς. Καλούμε τον αγρότη, την αγρότισσα, τον εργάτη, το βιο- 
τέχνη, τον έμπορο, τον επιστήμονα, το νέο, τη γυναίκα, όλους τους 
μη προνομιούχους 'Ελληνες να συμπαρασταθούν, να συστρατευθούν 
μαζί μας για το χτίσιμο της νέας Ελλάδας,, Της Ελλάδας των οραμάτων 
μας. Όλοι μαζί για τη νέα νίκη,» Για την κατοχύρωση των κατανιτή-
σεων του λαού μας. Ξέρετε, τηρήσαμε το συμβόλαιο τιμής, που 
υπογράψαμε με το ΠΛΣΟΚ, 18 Οκτώβρη 1981. Αν δεν το είχαμε τιμήσει, 
δεν θα είσαστε εσείς απόψε εδώ, στη μεγαλύτερη λαϊκή συγκέντρωση 
που έγινε ποτέ στα Γιάννενα.

Βαθύναμε και πλατύναμε τη δημοκρατίαβ Εκδημοκρατισμός με την 
αποκέντρωση, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τα νομαρχιακά συμβού
λια, με τις λαϊκές συνελεύσειςΒ ΧΓερνάει η εζουσία από την Αθήνα στην 
περιφέρεια, στους νομούς και τις πόλεις^έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης 
να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Λαέ τοον Ιωαννίνων0 Εκσυγχρονίσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας, για να μπορούν απερίσπαστες από κομματισμούς, να προασπίζουν 
αποτελεσματικά, την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας. Να κατο

χυρώνουν την εθνική μας ανεΕαρτησία. Ακολουθήσαμε μια γνήσια 
πολυδιάστατη εθνική, ελληνική εζωτερική πολιτική. Καί δίνουμε τη 
μάχη για την ειρήνη, Είμαστε τώρα "η Ελλάδα* 0 ι Έλληνες σε κάθε 
πρωτεύουσα του πλανήτη νιας'/‘γνωστοί για τον αγώνα για την ειρήνη.
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ΠΑΣΟΚ, ειρήνη, δημοκρατία.
Παραλάβαμε , λαέ των Ιωαννίνων, μια οικονομία χαώδη, ύστερα από 

δεκαετίες καταλήστευσης του λαού από τα μεγάλα ξένα και ντόπια μο
νοπώλια .Την "καμμένη γη",που μας παρέδωσε ο κύριος Ράλλης. Εγώ δεν 
λέω,"δεν θέλω ου".
Πώς να ξεχώσει κανείς τους φακέλους, τα μακρονήσια, τα ξερονήσια, 
τους Γκοτζαμάνηδες, τα τρίκυκλα, τις αύρες^ Πως να ξεχώσει ο λαός 
δεκαετίες καταπίεσης και κηδεμονισμού του λαού μας; Σήμερα, λαέ 
της Ηπείρου, δεν έχουμε κηδεμόνες, δεν έχουμε ρυθμιστές, δεν έχουμε 
πατρόνες. Ελεύθερος λαός οδηγεί τη χώρα προς το μέλλον. Μαζί 
χτίζουμε λιθάρι-λιθάρι τη νέα Ελλάδα.

Λαέ των Ιωαννίνων, κατορθώσαμε στα 4 χρόνια να -μειώσουμε 
τον πλ,ηθωρισμό από 26% σε 16% το 1985. Είναι αλήθεια, πως θα 
θέλαμε να είχε πέσει περισσότερο ο τιμάριθμος, αλλά ήταν άλλη η 
πολιτική μας. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε το εισόδημα του εργαζόμενου. 
Καί είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει σήμερα ΑΤΑ. Αλλά, πέρα 
από το μισθό,στηρίξαμε τις αγροτικές τιμές με μάχη στην ΕΟΚ, νύχτα^_ 
μέραμ Και έχουμε υποσχεθεί στον αγρότη και την αγρότισσα ότι οι 
τιμές πάντα, θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Εγγυώμεθα το εισό
δημα του "Ελληνα αγρότη. Παλεύουμε να κλείσουμε την ψαλίδα, ανά
μεσα στο αγροτικό και το αστικό εισόδημα. EívaL σιόχος μας^μέσα 
στην 4ετία που έρχεται και ίσως και στην μεθεπόμενη, που θα είναι 
πάλι δική μας, να εξισώσουμε ύπαιθρο και πόλη. Με το νομοσχέδιο 
για τους βοσκοτόπους, διαχωρίζονται οι βοσκότοποι από τα δάση και 
τις γεωργικές καλλιέργειες. Οι βοσκότοποι θα συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, διευκρινίζονται θέματα 
αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας του κράτους. 'Ετσι, λύνονται σοβαρά 
θέματα που έχουν κατατυραννήσει τον 'Ελληνα κτηνοτρόφο. Το 1985 
αρχίζει η εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στους 
βοσκοτόπους, στην Τύμφη, στα Ιωάννινα, στα Τζουμέρκα της 'Αρτας.
Με το νόμο 1962 γίνονται μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της κτηνο
τροφίας. Δημιουργέίται μονάδα σφαγής και επεξεργασίας κρέατος, 
εδώ στα Γιάννενα. Ιδρύεται το συνεταιριστικό εργοστάσιο κτηνοτρό- 
φων ΕΛΒΙΖ^με συνεργασία της ATE και της 'Ενωσης Συνεταιρισμών. Και 
πολύ γρήγορα θα λειτουργήσει, λαέ των Ιωαννίνων, ο ιχθυογεννητικός 
σταθμός. 'Εργο σημαντικό για τη λίμνη σας, την ωραία αυτή λίμνη. 
Ρυθμίσαμε τα κτηνοτροφικά δάνεια και κάνουμε συντονισμένη προσπά
θεια για να αξιοποιήσουμε τα δασικά προϊόντα της Ηπείρου. 'Εργα
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υποδομής μεγάλα και μικρά σ'ολόκληρη τη χώρα. Στο νομό Ιωαννί- 
νων δόθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων^στην 4ετία '78-'81 
ποσό 1 δις.Στη δική μας 4ετία?5 δις. Λαό των Ιωαννίνων, λύνεται 
οριστικά το πρόβλημα της Κατάρας. Δημοπρατήθηκε το έργο (15 δις δρχ.) 
και ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της σύραγγας. Βελτιώνεται 
η εθνική οδός Λντιρρίου-Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 1 δις. Κατα
σκευάζεται η είσοδος Ιωαννίνων, 120 εκατομ. Και θάθελα να ανα
κοινώσω ότι από το Φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, θα υπάρχουν δύο 
αεροπλάνα καθημερινά για την Αθήνα, από τα Γιάννενα και από την 
Αθήνα για τα Γιάννενα. Ξέρω τη σημασία του για σας. Ο αγώνας 
τώρα δικαιώνεται, είναι το σύνθημα που μας χαλυβδώνει, που μας 
οδηγεί προς το μέλλον, με την απόφαση να ολοκληρώσουμε το έργο 
της Αλλαγής. Αρχίζουν οι εργασίες βιολογικού καθαρισμού και αποχέ
τευσης της πόλης σας. Προχωρεί το υδροηλεκτρικό έργο του Αώου, 
προϋπολογισμού 14 δις. δρχ.

Λαέ των Ιωαννίνων, θεμελιώσαμε το κράτος πρόνοιας. Είμαστε 
περήφανοι για. το ΕΣΥ. Και εδώ από τα Γισννενα^θέλω να σας δια
βεβαιώσω ότι δεν θα αωήσουμε κανόνα εμπόδιο να σταθεί στο δρόμο πας 
Κάθε Ελληνίδα και Έλληνας έχουν δικαίωμα στην καλύτερη δυνατή 
ιατρική. Φαρμακευτική, νοσοκομειακή περίθαλψη. Φτιάχνουμε 190 κέντρα 
Υγείας, σήμερα . Ολοκληρώθηκε στο Λελβινάκι-τοκέντρο Υγείας 
και κατασκευάζονται τα υπόλοιπα 4 Κέντρα Υγείας. Προχωρούν οι 
εργασίες ανοικοδόμησης των πανεπιστημιακών νοσοκομείων των Ιωαν
νίνων 6,5 δις και έχω και μια εξαγγελία. Περικόψαμε τον χρόνο 
παράδοσης και θα είναι έτοιμα τον Οκτώβρη 1986.κόψαμε 3 μήνες. Προχωρούν 
τα έργα για την επέκταση του Νοσοκομείου Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 
650 εκατ. 120 νέα κρεβάτια προστίθενται και βελτιώνονται τα εξω
τερικά ιατρεία.

Λάέ της Ηπείρου, είμαστε περήφανοι που αναγνωρίσαμε επιτέλους 
την δνιαία Εθνική Αντίσταση« Φέραμε στη χώρα μας το κλείσιμο 
του εμφύλιου, την εθνική συμφιλίωση και είμαστε περήωανοι που 
νομοθετήσαμε την ισότητα των δύο φύλων, της γυναίκας και του 
Ανδρέα.



και είμαστε περήφανοι- που νομοθετήσαμε, την ισότητα των δύο φύλων, 
της γυναίκας και του άνδρα. Βέβαια,δέμ είμαστε θαυματοποιοί. Ό λ α  
με το χρόνο και προσπάθεια. Στη νέα τετραετία, για την οποία 
υπάρχει η βεβαιότητα, στη νέα τετραετία μαζί με το λαό,
με περισσότερη εμπειρία,με τη δική σας θέληση, με βάση το έργο 
που επιτελέστηκε , μαζ ί'θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε το 
έργο μαςε ΙΌ της Αλλαγής. Γι αυτό καλούμε κάθε Ελληνίδα και
κάθε 'Ελληνα, να δώσει εδώ’το παρών,στη μεγάλη αναμέτρηση της 2ης 
Ιούνη. Να δώσει“το παρών για να δώσει τέρμα στον ρεβανσισμό και 
τη μισαλλοδοξία της Δεξιάς, για να ανοίξει το δρόμο προς την ολο
κλήρωση του οράματος.

Η Ν.Δ., η Δεξιά έχει παρελθόν. Κάποτε λεγόταν "Λαϊκό κόμμα", 
ύστερα έγινε "Συναγερμός", ύστερα έγ ινε "ε ρ ε“, ύστερα έγινε νΝέα Δη
μοκρατ ία" και ύστερα' Φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία!"’Αλλαξε ο Μανωλιός 
και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς" . Είναι η Δεξιά που έστειλε 1,5 
εκατ. νέους μετανάστες απο τα χωριά στην ξενιτιά. Είναι εκείνη 
που ερήμζοσε την ελληνική ύπαιθρο. Είναι αυτή που στέρησε το λαό 
απο βασικά δικαιώματα στην υγεία, την παιδεία. Και τώρα προσπα
θεί να ξεπεράσει το αμαρτωλό παρελθόν της με τον ό>ρο "φιλελεύθερη". 
Ακούστε κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο 
Γεώργιος Παπανδρέου, ο Ν. Πλαστήρας, ανήκουν στη δική μας παρά
ταξη.'όχι στην παράταξη των αποστατών και των καταπιεστών του 
λαού μας. Ξέρουμε, ότι η φιλοσοφία της Ν.Δ. είναι πως"το μεγάλο 
ψάρι τρώει το μικρό". Είμαστε περήφανοι για τις πηγές μας, για την 
παράδοσή μας. Είμαστε περήφανοι για την εθνική αντίσταση. Είμαστε 
περήφανοι, για τον αντ ιδικτατορικό αγώνα και το Πολυτεχνείο και εί
μαστε περήφανοι για τη γενιά της Αλλαγής, που έχει την πρωτοπορέία 
σήμερα στον πολιτικό αγώνα. Διαρκώς ο κ. αρχηγός της Ν.Δ. με πρόκα- 
λεί σε διάλογο και θα ήθελα απο τα Γιάννενα να του δώσω την ορι
στική απάντηση. Διάλογος δικός μου με τον αρχηγό της Ν.Δ. θα τον 
νομιμοποιούσε. Είναι ο άνθρωπος που εκφράζει και ηγείται της ανω
μαλίας και της πολιτικής διαφθοράς. Δεν τον νομιμοποιώ με διάλογο, 
παρά μόνο μέσα στη Βουλή,.όπου έχω χρέος, γιατί τον Κοινοβουλευτισμό 
τον σέβομαι. Αυτή είναι μια και έξω η απάντησή μου στον αρχιαποστά- 
τη, οτον ηγέτη της ανωμαλίας και τον καλώ απο τα Γιάννενα να μας πει



κατά ποιό τρόπο προτίθεται, αν νικήσει - πράγμα αδύνατο - αν νική
σει να ανατρέψει τοννόμιμο Πρόεδρο της Ελληνικήο ΔημοκρατίαςΑΧρή 
στο Σαρτζετάκη; Θα υπηρετήσει και την τελευταία ημέρα των 5 χρό
νων. Καλούμε τον αρχηγό της Δεξιάς σήμερα, να δηλώσει πως σέ
βεται το Σύνταγμα, σέβεται τοννέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι 
απαράδεκτο να μη δεχόμαστε εκπροσώπους δημοκρατικών αγώνων,, Τον 
άτεγκτο δικαστή, τον αγωνιστή ενάντια στη Χούντα. Είμαστε πε
ρήφανοι που έχουμε τέτοιο Πρόεδρο.

Θα θέλαμε απο τα Γιάννενα, σε αυτή τη λαοθάλασσα^να ρωτή
σουμε τον αρχηγό της Ν.Δ. αν θα καταργήσει την ΑΤΑ, αν θα καταρ
γήσει το ΕΣΥ. Αν θα κλείσει, τα Κέντρα Υγείας. Αν θα καταργήσει 
την δωρεάν ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Αν θα καταργήσει 
τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Αν θα καταργή
σει τα προγράμματα πρόνοιας, αν θα καταργήσει τα επιδόματα του 
ΟΓΑ προς τους αγρότες. Αν θα μεκοσει τις συντό,ξεις. Αν θα καταρ
γήσει την επιδότηση των δανείων, των επιτοκίων, για τον αγρότη 
και το βιοτέχνηΦ Αν θα καταργήσει τα κίνητρα για τις εισαγωγές. 
Εδώ κάι τώρα^πριν απο τις εκλογές, σας καλούμε κ. Πρόεδρε της Ν.Δ 
να δώσετε απάντηση στο λαό. Αληθινά, λαέ των Ιωαννίνων, δεν. έχω 
ζήσει εδώ τέτοια συγκέντρωση και δεν νομίξω ότι έχει ποτέ υπάρξει 
Είναι ένα λαογέννητο Κίνημα το ΠΑΣΟΚ και βγαίνει απο την ψυχή 
ενός αδούλωτου λαού4 Ενός λαού που καταπιέστηκε απο ντόπιους και 
ξένους. Ενός λαού που έχει αποφασίσει τώρα, ο ίδιος να οδηγέί τη 
χώρα προς το μέλλον.

Τώρα θέλω να οας δώσω μερικές δεσμεύσεις μου. Μέχρι το τέλος 
της 4ετ1ας ο πληθωρισμός θα πέσει κάτω απο το 10%0 Μέχρι το τέ
λος της 4ετίας η αύξηση του εθνικού εισοδήματος θα φΟάσει
στο 5%. Με νέες επιθετικές βιομηχανικές πολιτικές θα αναπτύξου
με την τεχνολογία για τις εξαγωγές μας. Θα πρέπει να βελτιώσουμε 
την απόδοση στον δημόσιο τομέα όλων των δημόσιων επιχειρήσεων, 
έτσι ώστε, χωρίς να αυξηθούν οι τιμές, να μειωθούν τα ελλείμματα 
και θα πατάξουμε^στο μέτρο του δυνατού .,τη γραφειοκρατία για να 
ελευθερώσουμε τον ίδιο τον δημόσιο υπάλληλο. Με την αποκέντρωση, 
την αποουγκέντρωση,την Τοπική Αυτοδιοίκηση« Θα . καθιερώσουμε εθνι
κή σύνταξη για κάθε Ελληνίδα και ’Ελληνα. Θα απαλλάξουμε τις συ
ντάξεις απο τη φορολογ ία* Γιατί είναι τεράστια αδικία ο απόμαχος
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της παραγωγής, να φορολογείται, καιπάνω σ'αυτό που με τον ιδρώτα 
του έφτιανε, τη σύνταξή του. Θα καταπολεμήσουμε την ανεργία με 
όλα τα μέσα. Είναι απαράδεκτη η ανεργία με σοσιαλιστική κυβέρνη
ση. Θα δημιουργήσουμε μέσα στην επόμενη διετία ακριβώς>137 χιλιά
δες νέες θέσεις,Και βάσει ειδικών προγραμμάτων, 63.200 θέσεις

για τους νέους, τις γυναίκες και τους άνεργους. Είμαστε 
περήφανοι γιατί στεγάσαμε μέσω της Εργατικής Κατοικίας, .15 0 χιλιάδες 
οικογένειες. Σε 27 χρόνια η Δεξιά μόνο 97 χιλιάδες.

Αλλά, μια που βρισκόμαστε στα Γιάννενα, στην "Ηπειρο, θέλω 
να πώ δυο λόγια για την αγρότισσα και τον αγρότη. Ξέρετε, αγρότισ
σες και αγρότες της Ηπείρου ότι το ΠΑΣΟΚ είναι δικό σας Κίνημα.
Δεν ξεχνώ πως ο Γεώργιος Παπανδρέου μεγάλωσε σε ένα ορεινό χωριό 
τηε Αχαΐας, το Καλέντζι. Προήλθε απο το Καλέντζι της Ηπείρου. Θυ
μόταν και θυμούμαι τα χαρακωμένα πρόσωπα της αγρότισσας και του 
αγρέ>τήί 'Ηταν,πράγματι> η αγροτική τάξη το αντικείμενο εκμετάλλευσης 
απο τα αστικά κέντρα, απο τους εμπόρους, τους μεσάζοντες, τους 
βιομήχανους. Βάζουμε στόχο, αγρότη της Ηπείρου, να εξισώσουμε το 
πραγματικό σου εισόδημα με αυτό των αστικών κέντρων και είναι δέ
σμευσή μας πως θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο. Απο πότε θυ
μάστε η Δεξιά να πόνεσε τον αγρότη; Και έρχονται τώρα να σου πούν 
ότι οι εθελοντικοί δημοκρατικοί συνεταιρισμοί, που τους φτιάχνου
με για να διευκολύνουμε την εμπορία, τη διακίνηση και μεταποίηση 
των προϊόντων, δτίθεν θα σου πάρουν τη γή. Ποιός το λέει αυτό στον 
Ανδρέα Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ; Εμείς στεριώνουμε την ιδιοκτησία 
του αγρότη απέναντι στη γή του, γιατί κάνουμε τη γή του πλουσιό
τερη, πιό παραγωγική. Ο αγρότης ξέρει και ο αγρότης θα δώσει ορι
στικό και αμετάκλητο μάθημα στη Δεξιά^που -εκμεταλλεύτηκε τον ιδρώ
τα του δεκσ,ετίες.

Λαέ των Ιωαννίνων, η σύγκρουση με την ηγεσία της Δεξιάς δεν 
είναι προσωπική μου σύγκρουση. Τα πρόσωπα έχουν σημασία μόνο στο 
μέτρο που εκφράζουν συγκεκριμένες πολιτικές, Η πολιτική της Ν.Δ., 
της Δεξιάς, ήταν και είναι η πολιτική εξυπηρέτησης της ολιγαρχίας, 
της πλουτοκρατίας, των ξένων κέντρων απόφασηςβ Πολιτική εθνικής 
μειοδοσίας .πολιτική εκμετάλλευσης των εργαζομένοον, πολιτική αυταρ- 
χισμού.



Το δίλλημμα των εκλογών της 2ης του Ιούνη είναι ένα αληθινό 
δίλλημμα και αυτό το μήνυμα πλανάται απόψε εδώ στα Γιάννενα.
Εμείς εκπροσωπούμε τον μή προνομιούχο 'Ελληνα0 Παλεύουμε για τα 
συμφέροντα του εργαζόμενου. Αυτή είναι η διαφορά μας και πιστεύου
με στην Πατρίδα καιπαλεύουμε γι αυτήν. Επειδή βλέπω πολλούς κληρι
κούς, θα ήθελα να πώ δυό λόγια και για την εκκλησία. Θέση μας εί
ναι , πρώτον,,ότι η πολιτεία δεν πρέπετ να επεμβαίνει στο έργο της εκ
κλησίας  ̂ Αλλα πρέπει και οι Ιεράρχες να προσέχουν να μην υποτάσ
σουν την εκκλησία σε οποιαδήποτε αλλότρια συμφέροντα. Θα ήθελα», 
επίσης^να τονίσω ότι τιμούμε όλοι μας, τα στελέχη και τα μέλη του 
ΠΑΣΟΚ, τιμούμε την Ελληνική Ορθοδοξία, η οποία έχει δώσει ιστο
ρικά ''το παρών στις κρισιμότερες στιγμές της ιστορίας του έθνους 
μας και δε δεχόμεθα μαθήματα απο οποιονδήποτε, στο θέμα της εκ
κλησίας .

Λυπούμαι γιατί έχωνα απευθύνω, ένα όχι ευχάριστο μήνυμα προς 
την ηγεσία του ΚΚΕ και του ΚΚΕ Εσωτερικού. Αποσιωπούν, λαέ τοτν 
Ιωαννίνων, την πραγματικότητα. Την Κυριακή στις 2 του Ιούνη, 
συγκρούοντα ι ,πράγματι, δύο εθνικές στρατηγικές. Δυο διαφορετικές 
πορείες της χώρας προς το μέλλον και ας μη το κρύβουν αυτό κάτω 
απο το άλλοθι του δικομματισμού. Είναι απαράδεκτο να λ.ένε σήμερα 
"Τι ΠΑΣΟΚ τι Δεξιά", όπως λέγανε και δεν έμαθαν το πικρό μάθημα 
"Τι Πλαστήρας?τι Παπάγος". Ο προσωπικός μου φίλος, αλλά πο
λιτικός αντίπαλος,Λέωνίδας Κύρκος μιλώντας στην Κρήτη έδωσε ά,φε- 
ση αμαρτιών στον κ. Μητσοτάκη. Δεν κά,νουμε πλαστά διλλήμματα για 
να εγκλωβίσουμε προοδευτικούς πολίτες και αγωνιστές της Αριστεράς. 
Αλλά, η αλήθεια είναι,/ ο ι^προοδευτικοί, οι αγωνιστές της Α,ριστεράς 
Ο,νήκουν σε αυτό το Κίνημα και πρέπει να δώσουν τη μάχη για τη νίκη 
του λαού μας, για τη νίκη της δημοκρατίας. Το προσκλητήριο του 
ΠΑΣΟΚ είναι πανεθνικό, είναι πανδημοκρατικό, είναι παλλαϊκό.
Είναι Κίνημα, δεν είναι κόμμα. Είναι κάτι που βγαίνει μέσα απο την 
φυχή του λαού, που μας δίνει τη δυνατότητα να σπάσουμε τα δεσμά.
Να κατοχυρώσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία, να κατοχυρώσουμε τους 
δημοκρατικούς θεσμούς, τη λαϊκή κυριαρχία» Να θέσουμε τα θεμέλια 
μια νέας Ελλάδας. Προοδευτικής, δημοκρατικής και σοσιαλιστικής. 
Μιας Ελλάδας που να ανήκει, στους 'Ελληνες.-


