
Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι,

Ξεκινώντας θα μου επιτρέψετε να πω ότι η σημερινή πολιτική 

εκδήλωση του ΚΚΕ έχει για μένα ένα ιδιαίτερο βάρος και μια 

βαρύνουσα σημειολογία, ακριβώς όπως και η Ικαριά, 

αυτό το νησί των εκατοντάδων εξόριστων αγωνιστών, 

αυτό το νησί της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και της πίστης ότι 

μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα.

 

Η εκδήλωση αυτή, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ο 

υποψήφιος δήμαρχος της Λαϊκής Συσπείρωσης, Νίκος Λαρδάς, 

είναι ταυτόχρονα και η πρώτη δική μου δημόσια ανακοίνωση της 

συμμετοχής μου στο ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για 

την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες,

Επί σχεδόν πέντε χρόνια, από το Μάιο του 2014, ως εκλεγμένη 

περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη «Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη 

Γραμμή», κάτω από αντίξοες πολιτικές συνθήκες πάλεψα και 

παλεύω με όλες μου τις δυνάμεις για το καλό των νησιών μας.

Πάντα με αφετηρία την ιδεολογική μου συγκρότηση και από θέση 

απαράβατων αρχών τοποθετήθηκα, μίλησα και αγωνίστηκα 

κόντρα στις αντιλαϊκές πολιτικές που εξαθλιώνουν τους 

πολλούς και παραδίνουν τη χώρα όλο και πιο πολύ στα νύχια 

ΕΕ, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.



Αυτά που λέω μην τα εκλάβετε ως κατάθεση διαπιστευτηρίων, αλλά 

ως μια αναγκαία πολιτική και ιδεολογική οριοθέτηση.

Γι’ αυτό κι ας μου επιτραπεί, ένας λίγο πιο προσωπικός τόνος.

Είπα και πριν ότι από θέση αρχών πάλεψα και παλεύω όπως και 

χιλιάδες άλλοι κομμουνιστές.

Ποτέ οι θέσεις και τα οφίτσια δεν ήταν στις επιδιώξεις μου.

Τον Αύγουστο του 2015, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση στις 

Ράχες, είχα πει ότι η επιστροφή στην αριστερή πολιτική, όπου 

οι ιδεολογικές αναφορές δεν θα είναι ψόγος, αλλά έπαινος, η 

επιστροφή στην ξεχασμένη Αριστερά της προσφοράς και της 

θυσίας, κόντρα στην Αριστερά του κυβερνητισμού και της 

εξουσίας, είναι χρέος και υποχρέωσή μας.

Και ιστορικά, Αριστερά της προσφοράς και της θυσίας ήταν και

είναι η κομμουνιστική Αριστερά και όχι η τάχα Αριστερά των 

υπηρετών του σάπιου πολιτικού συστήματος, η τάχα Αριστερά

όσων παραχαράσσουν ιδεολογίες, ορισμούς και περιεχόμενα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες,

Οι επικείμενες εκλογές για την Τοπική Διοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού 

έχουν ένα ιδιαίτερης σημασίας πολιτικό βάρος.



Από τον «Καποδίστρια» ως τον «Καλλικράτη» και τον «Κλεισθένη» 

της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, δήμοι και Περιφέρειες 

μετατρέπονται στο μακρύ χέρι των εθελόδουλων κυβερνήσεων και 

των Βρυξελλών.

Μετατρέπονται σε ιμάντα μεταφοράς προς τα κάτω των πλέον 

αντιλαϊκών πολιτικών, ενώ με τη μεθοδική υποχρηματοδότηση και 

τα τεράστια κενά σε εργαζόμενους, χρησιμοποιούνται ως 

θερμοκήπια για το ξεπούλημα και την παραχώρηση δημόσιων 

αγαθών και υπηρεσιών στο κεφάλαιο.

Και θέλω στο σημείο αυτό να θυμίσω τα λόγια του Γιώργη Σιάντου 

προς το Εθνικό Συμβούλιο (τη Βουλή της Εθνικής Αντίστασης) κατά 

τη διάρκεια των εργασιών του στις 20 Μαΐου 1944 στις Κορυσχάδες:

«Η Αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο καρφί στην Αντίδραση. 

Γιατί; Γιατί καταλαβαίνει πως αυτή είναι το φυτώριο της Λαϊκής 

Δημοκρατίας, είναι θεμέλιο και ανάπτυξη της Λαϊκής 

Κυριαρχίας, είναι με λίγα λόγια αυτό που δεν την συμφέρει, 

αυτό που χτυπάει τα προνόμιά της…».

Κι αυτό ακριβώς ζούμε σήμερα σε όλα τα επίπεδα.

Την ένταση της επίθεσης από τη μεριά της αντίδρασης.

Και ειδικά όταν μιλάμε για το Βόρειο Αιγαίο, μιλάμε για μια 

Περιφέρεια που βιώνει ένα τριπλό χτύπημα: 

- Την εγκατάλειψη και την αποψίλωση υποδομών και ανθρώπων, 



- Την ανατίναξη του πρωτογενούς τομέα και την εξαιρετικά 

προβληματική διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την 

ηπειρωτική χώρα αφού η ακτοπλοΐα έχει παραδοθεί στα 

μονοπώλια, αλλά και

- την προσφυγική κρίση και τη ΝΑΤΟποίηση του Αιγαίου, με το 

επικίνδυνο δέσιμο της χώρας από τον Τσίπρα στους 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, που απειλούν να τινάξουν στον αέρα

την ευρύτερη περιοχή.

Το Βόρειο Αιγαίο δεν είναι μια ακόμα Περιφέρεια όπως όλες οι 

υπόλοιπες. 

Είναι μια Περιφέρεια, στην οποία συγκεντρώνεται ένα εξαιρετικά 

εκρηκτικό μείγμα που απειλεί ευθέως την εθνική κυριαρχία και τα 

λαϊκά συμφέροντα.

Γι’ αυτό ακριβώς τόνισα ότι οι επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές 

έχουν ιδιαίτερη πολιτική κρισιμότητα και σημασία.

Με αυτά τα δεδομένα, σε αυτή την πολυσύνθετη συγκυρία, 

ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα που απηύθυνε ο Γραμματέας του ΚΚΕ

για συμπόρευση και συστράτευση, στην υπηρέτηση των λαϊκών 

συμφερόντων.

Με αυτή την οπτική ανταποκρίθηκα στην πρόσκληση και θα 

συμμετάσχω κι εγώ ως στρατιώτης στο ψηφοδέλτιο της «Λαϊκής 



Συσπείρωσης» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με επικεφαλής 

τον Σταύρο Τάσο.

Η κρισιμότητα των καιρών απαιτεί συμπόρευση και συνεργασία στη 

βάση δοκιμασμένων ιδεολογικοπολιτικών αρχών.

Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της «Λαϊκής Συσπείρωσης», ειδικά σε

αυτή την εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να ανοίξει δρόμους και να 

τροποποιήσει δεδομένα. 

Η εκλογή και πάλι κομουνιστή δημάρχου στην Ικαρία, στην Πάτρα, 

στην Καισαριανή και αλλού, δεν θα είναι απλά μια εκλογική επιτυχία

του Κόμματος. Θα είναι κατάκτηση του ίδιου του λαού.

Εύχομαι, λοιπόν, καλό αγώνα στην προσπάθειά μας προς όφελος 

της Ικαρίας, των νησιών μας του Β. Αιγαίου και του λαού του...


