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Φίλες και Φίλοι,

Το πρωί αποδώσαμε φόρο τιμής στο θυσιαστήριο των ξομάχων του 
Θεσσαλικού Κάμπου. Στο ΚΙΛΕΛΕΡ. Ι]ου αποτελεί το φωτεινό ορόσημο 
των κοινωνικών αγώνων της αγροτιάς. ί

Ένα ορόσημο που καθοδηγεί όλους όσους αγωνίζονται για να 
σταματήσει η εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο.

Που παλεύουν για πολιτική, οικονομική και κοινωνική Δημοκρατία 
ταυτόχρονα.

Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε 
κοντά στους αγρότες ώστε να αναβαπτιοθούμε στα ιδανικά 
των αγωνιστών της ελληνικής γης. Εδώ αντλούμε ζανά τη δύναμη 
για να προχωρήσουμε μαζί στο μεγάλο έργο της αναγέννησης 
της Πατρίδας μας, της ανάπτυξης του τόπου μας, της δημιουργίας 
και της ευημερίας των εργαζόμενων στα χωριά και στις πόλεις.

Μόνη απούσα, όπως και κάθε χρόνο, από την απόδοση τιμών 
ο'αυτούς που αγωνίστηκαν'για το δικαίωμα των αγροτών οτη γη, 
ενάντια στους τσιφλικάδες, ήταν η παράταζη της συντήρησης, η Ν.Δ.

σε όλες τις ενέργειες της σκληρής καταπίεσης των αγροτών μας.

*

Ηιαν βέβαια παρούσα, πολύ παρούσα οαν Κυβέρνηση στα παρελθόν



Η Δεξιά, η παράταξη της αντίδρασης και της συντήρησης, 
αρνήθηκε με πάθος τη μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση του Ελευθέριου 
Βενιζέλου. Πήρε πάντα το μέρος των τσιφλικάδων και τότε οι 
ίδιες ψωνές ακούγονταν: Ότι κινδύνευε η ιδιοκτησία επειδή 
ο Βενιζέλος έδινε τη γη στους αγρότες. Κι όταν δεν μπόρεσαν να 
ανατρέφουν το ρεύμα της ιστορίας που κύλησε μαζί με το αιμα 
των αγωνιστών, δεν θέλησαν να συμβιβαστούν ποτέ με την ιδέα 
της ατομικής ιδιοκτησίας των αγροτών.

*
* *

Χρειάσθηκε να έλθει η δική μας Κυβέρνηση, η δική σας Κυβέρνηση, 
η Κυβέρνηση της Αλλαγής, για να καταθέσει ύστερα από 70 περίπου 
χρόνια νομοσχέδια για την κατοχύρωση της ατομικής ιδιοκτησίας.

*

* *

Ετη διάρκεια των τριών χρόνων που πέρασαν έχουν πραγματοποιηθεί 
οριστικές διανομές γεωργικών κλήρων σε 647 αγροκτήματα 
συνολικού εμβαδού 169.000 στρεμμάτων. Οι διανομές που πραγματο
ποιήθηκαν, οριστικοποιήθηκαν ή βρίσκονται στο τέλος της διοικητικής 
διαδικασίας αφορούν 20.000 περίπου αγροτικές οικογένειες.

Η Ν.Δ, είχε αφήσει τεράστιες εκκρεμότητες στα επσικιστικά 
θέματα. 150.000 τίτλοι ήταν τέλος του 1983 περίπου εκκρεμείς. 
Μέχρι τέλος του Μάη επιδιώκουμε να έχουμε τακτοποιήσει 50.000 
τίτλους που αφορούν αναδασμούς και άλλους 50.000 τίτλους που 
αφορούν διανομές συνοικισμών και αγροκτημάτων. Για ν*αντι- 
μετωπισουμε γρήγορα τις υπόλοιπες 50.000 περιπτώσεις που υπάρχουν
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αμφισβητήσεις σε ιδιοκτησιακά θέματα/ τροποποιήσαμε 
τη νομοθεσία για τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και ιδρύσαμε 
και νέες Επιτροπές. Ποτέ άλλοτε δεν ξεκαθαρίστηκαν τόσο γρήγορα 
εκκρεμότητες ακριβώς για ν'αποκτήσουν οι αγρότες τίτλους 
κυριότητας και να μπορούν ν'αξιοποίήσουν τη γη τους.

Με το νομοσχέδιο για τις ρυθμίσεις εποιπιστικών θεμάτων που 
έχει κατατεθεί στη Βουλή, κληρούχοι που αποκαταστάθηκαν 
προσωρινά το 1926, 1930, 1931 και μεταγενέστερα και μέχρι τώρα 
δεν είχαν αναγνωριστεί οριστικά σαν ιδιοκτήτες του κλήρου τους, 
αναγνωρίζονται τώρα με αυτό το νομοσχέδιο. Έτσι σταματά 
η ταλαιπωρία τους που κράτησε, σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερο 
αμό μια ζωή. Διαμορφωμένες, από πολλές δεκαετίες, πραγματικές, 
καταστάσεις με ανοικοδομήσεις και δημιουργία πόλεων ολόκληρων, 
με πωλήσεις, προικοδοτήσεις κ.α. μεταβιβάσεις κτιαμάτων και 
οικοπέδων και οι οποίες παρόλα αυτά εθεωρούντο παράνομες, τώρα 
ρυθμίζονται και οι κάτοχοί τους νομιμοποιούνται.

Με το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους που έχει κατατεθεί στη 
Βουλή, ικανοποιούνται παλαιά αιτήματα του κτηνοτροφικού κόσμου, 
όπως η απόδοση στην κτηνοτροφία των διάσπαρτων μέσα στους 
βοσκοτόπους εγκαταλειμένων ή όχι αγρών και η παραχώρηση κατα 
κυριότητα εκτάσεων στους κτηνοτρόρους για τη δημιουργία 
σταυλικών εγκαταστάσεων. Ρυθμίζονται ακόμη η βασκή μικρών 
Ηαι μεγάλων ζο>ων, καθώς και οι δημιουργημένες καταστάσεις 
από αυθαίρετες χρήσεις σε εκτάσεις που έχουν αποκατασταθεί 
κτηνοτρόφοι.

ΐο 1984 δόθηκαν από την ΛΤΕ 2.471 δάνεια για αγορά κτημάτων 
σε ιδιώτες αγρότες συνολικού ύφους 2,4 δισ. δρχ.



Στο πρόγραμμα του 1985 για το σκοπό αύτό, προβλέπονται χορηγήσεις 
ύφους 3,5 δισ. 6ρχ. δηλαδή αύληση έναντι του 1984 κατά 46%.

.Μέσα στην τετραετία 02 - 85 οι χορηγήσεις αυτές σε σχέση με 
την περίοδο 78 - 81, αυξάνονται κατά 166%.

Αυτές είναι αποδείξεις, ότι εμείς ακολουθούμε μια πολιτική 
γης με τον αγρότη κύριο της γης που καλλιεργεί. . -

Δεν ήταν τυχαίο που οι αγρότες στη συντριπτική τους πλειοψηφία 
στερούνταν τίτλων.

Δεν ήταν τυχαίο ότι το 'Εθνικό Κτηματολόγιο δεν υπήρξε ποτέ 
μέσα στις επιλογές της Δεξιάς.

Ούτε ως νομικό υπόβαθρο της ιδιοκτησίας ούτε ως ένα από τα 
μεγαλύτερα όπλα στη μάχη για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής 
οικονομίας.

Τώρα βρίσκεται στη φάση της υλοποίησης ώστε μαζί με την 
εθελοντική συνεταιριστική οργάνωση και την καλύτερη διάρθρωση 
των.καλλιεργειών να αποτελόσουν σημαντικά εφόδια για το 
μεγάλωμά της αξίας της γης, της περιουσίας του αγρότη, της
παραγωγικότητας και της καλύτερης απόδοσης του.

• * ;

Στην περυσινή μας συνάντηση σας είχα διαβεβαιώσει ότι θα 
τηρήσουμε την υπόσχεση μας για τα τσιφλίκια. Είχα ταυτόχρονα 
επισημάνει ότι δεν γίνονται όλα σε μια τετραετία. Με συνέπεια 
θα υλοποιήσουμε την υπόσχεση μας στο ακέραιο, στην αρχή 
της νέας τετραετίας.
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Έγιναν μερικά βήματα τόσο ue τους βοσκοτόπους όοο και με τα 
μοναστηριακά. Έδειξε πράγματι η Εκκλησία κατανόηση και-καλή 
διάθεση με παράδειγμα, τη γη στο Πέραμα. Ελπίζουμε ότι τώρα 

η διάθεση θα γίνει συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πράξη.

Εμείς βεβαίως δεν πρόκειται να αρκεσθούμε σε διαθέσεις. Θα 
προχωρήσουμε αποφασιστικά με τις νόμιμες διαδικασίες που 

προβλέπει το Σύνταγμα. Δεν νοούνται τσιφλίκια στη σημερινή 

κοινωνία. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ακτήμονες.

&

:k \k

Όπως και το 1917 έτσι kol το 1985 οι δυνάμεις της αντίδρασης 
κινδυνολογούν προσβάλλοντας τη νοημοσύνη κάθε Ελληνίδας, 
κάθε Έλληνα.

Το 1974 έλεγαν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα σας πάρει την κατσίκα, τώρα 
το χωράφι. Το ξαναθυμήθηκαν το 1984 όταν κατέβασαν τα 
μηχανοκίνητα των μεγαλοτσιφλικάδων στη Θεσσαλονίκη.

Εμφανίζονται το 1985 ως οι δήθεν προστάτες της γης του 

αγρότη. Αυτοί που φρόντιζαν να εξανεμίσουν την αξία της, αυτοί 
που μεριμνούσαν για την υποθήκευση της στους τοκογλύφους φίλους 

τους, με.στόχο το ξεπούλημα και τη μετατροπή οε μεγάλες 
καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις.

Τώρα η οικογενειακή εκμετάλλευση, η. ατομική ιδιοκτησία του 
αγρότη δεν κινδυνεύει αϊτό τους μεσάζοντες.
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Όταν αυτοί εμφανίζονται ως πρααχάτες του αγρότη, θυμίζουν

«

την παροιμία του .θυμόσοφου Λαού: Μα βάλουμε το λύκο να φυλάει 
τα πρόβατα. Αλλά οι αγρότες μας, ο Λαός μας 6εν είναι πρόβατα.
0 Λαός έχει μνήμη. Ο Λαός θυμάται.

*
* *

Κάποιος από τη Δεξιά τόλμησε να οικειοποιηθεί τον Βενιζέλο, 
τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Νικόλαο Πλαστήρα ακόμα και τον 
Αντύπα, όλους δηλαδή όσους κυνήγησε με πάθος η Δεξιά.

Τους θυμήθηκαν τώρα, νομίζοντας ότι, βάζοντας στον τίτλο τους . 
τη Δημοκρατία και στα συνθήματα τους την Ελευθερία, εισέρχονται 
στην κολυμβήθρα του ΣΙΛΩΑΜ για να εξιλεωθούν.

Η Ν.Δ. "φιλελεύθερη" ή σκέτη - ποιοι άραγε είναι εδώ ή εκεί - 
έχει τόση σχέση με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ όσα τα 
ανομήματα που έχει διαπράξει η Δεξιά σε βάρος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

*

. ’ -  · -  V. * - ' °

Επικαλούνται το δήθεν "φιλελεύθερο" ή νεοφιλελεύθερο κράτος.
Το πως αντιλαμβάνεται την Ελευθερία η Δεξιά το είχε προσδιορίσει 
κατά τον καλύτερο τρόπο ο Γεώργιος Παπανδρέου από το 1914 
όταν έγραφε ότι "η ελευθερία τους είναι η ελευθερία, των 
καταπιεστών να καταπιέζουν ελεύθερα τους καταπιεζόμενους και 
οι τελευταίοι να επιλέγουν ελεύθερα τους καταπιεστές τους".



II πολιτική Δημοκρατία έμενε οτα χαρτιά γ ια να αποτρέπεται 
η Οικονομική και'Κοινωνική Δημοκρατία.

Η Ελευθερία που επικαλείται η Δεξιά είναι η ελευθερία στη 
διακίνηση των κεφαλαίων, στη διαμόρφωση των τιμών από τα 
μονοπώλια, είναι η ελευθερία της δράσης των ιδεολογικών μηχανισμών 
της άρχουοας τάξης και των μηχανισμών κατανομής, η ελευθερία 
να κινούνται τα ΜΑΤ, οι αύρες, οι ροπαλοφόροι.

Οι αγώνες όμως του Λαού έχουν ανοίξει διάπλατα τις πόρτες 
της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας και ταυτόχρονα της ανάπτυξης 
και της.δημιουργίας.

* ·
*  *

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί με τις πρόσφατες κορυφαίες 
πολιτικές επιλογές μας ολοκληρώνουμε τις προσπάθειες μας για 
την κατοχύρωση της Λαϊκής Κυριαρχίας και της διεύρυνσι ς και 
ενίσχυσης του Δημοκρατικού Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματος, 
της Πολιτική^: Δημοκρατίας.

*
*  *
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Ο όρκος του Μακρυγιάννη και των συντρόφων του στις 3 Σεπτέμβρη 
1843 εκφράξουν και σήμερα τις επιλογές μας για την αναθεώρηση 
του Συντάγματος.

*



Τα τελευταία αλλά πανίσχυρα κατάλοιπα, της ελέω Θεού μοναρχίας 
τώρα καταρρίπτονται. Και εδώ’ αντιδρά η Ν.Λ. Λεν είναι μόνο 
γιατί έχασε το κλειστό κύκλωμα εξουσίας.

Λόγοι ιδεολογικοί και όχι πολιτικοί την υποχρεώνουν να 
υπεραμύνεται διατάξεων που επέτρεπαν ατον ανώτατο άρχοντα 
να διορίζει ακόμα*και τον κηπουρό των Ανακτόρων ως Πρωθυπουργό 
παραβιάζοντας τη δεδηλωμένη.

Τώρα το Κοινοβούλιο και μάλιστα με αυξημένη πλειοψηφία πολύ 
μεγαλύτερη από αυτό που αντιστοιχεί στη στάριξη της Κυβέρνησης 
ανακτά τ-ς υπερεξουσίες που παραχωρούσε σε ένα μόνο άτομο.

Από το μονοκομματικό κράτος της Δεξιάς, από το μονοκομματικά 
ψηφισμένο Σύνταγμα και τη δυνατότητα μονοκρατορίας περνάμε 
πράγματι τώρα στην πολυφωνία, στον πολυκομματισμό, στον 
κορυφαίο θεσμό Λαϊκής Κυριαρχίας, το* Κοινοβούλιο.

*
# *

Δεν τους έφθανε ότι πέρυσι πολιόρκησαν την Πλατεία Δημοκρατίας 
της Θεσσαλονίκης με τα τρακτέρ των τσιφλικάδων τους. Προχθές
πολιόρκησα,’· και το Σύνταγμα.

Αμφισβητού την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Εμείς οεβαοτημο,με τρεζς εκλογές δικές τους.
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Το 1980 εξέλεξαν Πρόεδρο στηριγμένοι στο 402 του Λαού.
Χρειάστηκε να διαλύσουν τρία κόμματα για να αποσπάσουν ψήφους.

Εμείς για το καλό της Δημοκρατίας και του τόπου σεβαστήκαμε 
το αποτέλεσμα.

Τώρα ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας'ο Χρήστος Σαρτζετάκης που
στο πρόσωπο του ενώνονται οι συμβολισμοί της Δημοκρατίας, της
Ελευθερίας και της Δικαιοσύνης, εκλέχτηκε με την συνταγματικά
απαιτούμενη πλειοψηςοία από βουλευτές που εκψράζουν πάνω από 60%
του Λαού. Η Ν,Δ, απέτυχε στο νέο της σχέδιο της νέας αποστασίας. 

. #

Γι'αυτό επιχειρούν τώρα πολιτειακή-αμφισβήτηση για να κρύψουν 
την πολιτική τους αδυναμία.

Για να καλύψουν τα αδιέξοδα τους και πιεζόμενοι από γνωστές 
φατρίες και το κατεστημένο επιχειρούν να διχάσουν ξανά το Λαό.

*
* *

Αδιαφορώντας για τα Εθνικά θέματα νομίζουν ότι-μπορούν διχάζοντας 
πάλι το Λαό να τον ξαναβάλουν οτη γωνιά. Πλανώνται-, ο Λαός 
δεν πρόκειται να στέρξει σε κελεύσματα μισαλλοδοξίας.

Θα διαςουλάξει την ομοψυχία στη βάση· ως κόρην οφθαλμού και 
θα προασπίσει την Εθνική Λαϊκή Ενότητα.
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Θα θεωρήσουμε ότ,ι θα επιτελούμε το υπέρτατο καθήκον μας
όταν συμβάλλουμε στο ξεπέρασμα του φανατισμού και του διχασμού.

Ιδιαίτερα στην Ελληνική ύπαιθρο δεν έχουν θέση δεξιά, 
αριστερά και κεντρώα καφενεία.

Αριστεροί, Δεξιοί και Κεντρώοι αγρότες που μοχθούν για να 
αναπτύξουν την αγροτική οικονομία δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν 
μεταξύ τους.

* ■ '?■'
*

.  * *

Τώρα που πασχίξουμε να προωθήσουμε και την Οικονομική Δημοκρατία 
δεν το κάνουμε για τους μιαούς αγρότες,

.Πράγματι,κύριοι της -Ν.Δ., χρειάζεται πανδημοκρατική πανστρατιά. 
Για να κατοχυρωθούν οι δημοκρατικές κατακτήσεις γενικότερα 
αλλά και του αγρότη ειδιίίότερα.

Τώρα θυμηθήκανε ακόμα και τους αγροτικούς συλλόγους. Όταν 
είσαστε Κυβέρνηση τους περιφρονούοατε ή τη· μόνη τιμή που τους . 
περιποιούσατε ήταν η τιμή των ΜΑΤ που εξαπολύατε εναντίον τους

/.



Χρειάζεται πανστρατιά για να αμυνθούν οι αγρότες ενάντια 
στους μεσάζοντες αξιοποιώντας όλα τα εφόδια θεσμικά ή υλικά 
που παρέχει η -Κυβέρνηση της Αλλαγής.

Απαιτείται πράγματι πανστρατιά για να αποδώσει το νέο θεσμικό 
πλσ.ίσιο για τους εθελοντικούς συνεταιρισμούς που καταξιώνουν 
και διευρύνουν τον Επαναστατικό νόμο 602 του Βενιζέλου που 
βάναυσα κακοποιήθηκε με το νόμο 921/79.

ί ϊ -Η συνεταιριστική ιδέα που. καταξιώθηκε στην Ελλάδα με τα 
Αμπελάκια και επικράτησε σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη δεν 
πρόκειται να υποχωρήσει από τις άναρθρες κραυγές του κατεστημένου 
και των εκπροσώπων του.

Η Δεξιά δεν μπόρεσε να αρνηθεί τους συνεταιρισμούς.

Ήταν άλλωστε τόσο βαθειά ριζωμένοι στο αγροτικό κίνημα που 
δεν τολμούσε να τους εξαλείφει·.

Τους ήθελε όμως δέσμιους σε μια κρατική Αγροτική Τράπεζα 
των διορισμένων διοικήσεων και ελεγχόμενους από αγροτοπατέρες 
όργανα των μεγάλων συμφερόντων της άρχουσας τάξης.

.Τώρα οι συνεταιρισμοί απελευθερώνονται.

Εξασφαλίστηκε το θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ακώλυτη 
ανάπτυξη, του συνετο,ιριρμού τη δημοκρατική λειτουργία, ΐη 
δημιουργία οικονομικά βιώσιμων μονάδων και την αξιοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων.
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Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε χην μεταβίβαση των μεριδίων
της ATE στις γεωργικές βιομηχανίες προς τους συνεταιρισμούς.
Με αυτό τον τρόπο ένα μέρος του παραγωγικού δυναμικού στην 
μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων θα περίέλθει στους 
συνεταιρισμούς. Λυτός μαζί με τή διακίνηση είναι και.ο·βασικός 
ρόλος των συνεταιρισμών.

Πιστεύουμε ότι μόνο το συνεταιριστικό κίνημα είναι σε θέση 
να αξιοποιήσει τις επιχειρήσεις αυτές τις οποίες φυσικά 
μεταβιβάζουμε με όρους τέτοιους ώστε να είναι βιώσιμες και 
αποδοτικές.

Αρχίσαμε, να στελεχώνουμε τους συνεταιρισμούς με ικανό 
επιστημονικό προσωπικό τόσο γεωτεχνικούς όσο οικονομολόγους 
και άλλους επιστήμονες ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
στα σημερινά τους καθήκοντα και τις προκλήσεις, τεχνολογικές 
και οργανωτικές της εποχής μας. Τα προγράμματα εκπαίδευσης 
συνεχίζονται με έντονους ρυθμούς για να εξασφαλίσουμε τόσο 
το επιθυμητό επίπεδο ανάπτυξης όσο και την απασχόληση σε 
νέους επιστήμονες που η οικονομική κρίση και η συγκυρία 
θα τους οδηγούσε σε ανεργία. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται ένα 
ισχυρό κίνητρο για να κρατήσει ή να ξαναφέρει τα παιδιά των 
αγροτών μας κοντά στη γή τους. *

*
* *



Ένας νέος άνεμος δημιουργίας πνέει στην αντιμετώπιση των 
διαρθρωτικών προβλημάτων της παραγωγής. Αμβλύνονται οι 
περιφερειακές ανισότητες.

Η ATE γίνεται μέρα με τη μέρα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
όπλο των αγροτών.

Διασφαλίστηκε διαφάνεια στις διαδικασίες χρηματοδότησης με 
θεσμούς κοινωνικού ελέγχου και συμμέτοχης·

Καταργήθηκε η εμπράγματη ασφάλεια μέχρι 1 εκ. δρχ. και μέχρι 
10 εκ. δρχ. για οικογενειακές κτηνοτροψικές εκμεταλλεύσεις.

Δανειοδοτούνται προνομιακά οι νέοι, αγρότες, ιδιαίτερα για 
την αγορά γης.

Ανατέθηκε ουσιαστικά στους συνεταιρισμούς, η άσκηση πίστης 
ενώ τώρα αρχίζει το νέο σύστημα αγροτικής πίστης με Νομαρχιακές 
και Τοπικές Επιτροπές πιστώσεων με αποφασιστική συμμέτοχη των 
συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ATE και Υπουργείου. Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ATE 
καταρτίζεται με τη συνεργασία και τον έλεγχο των Νομαρχιακών
Συμβουλίων.\ *

*

Λ  ν
-  13 -
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Ο συνδυασμός της Πολίτικης και της Οικονομικής Δημοκρατίας
ταυτόχρονα αρχίζει να βγάζει καρπούς οτην Ελληνική ύπαιθρο.
Το ρωμαλέο αγροτικό κίνημα· δεν έχει μόνο φωνή. 'Εχει δυνατότητα,
απόφαση, τεκμηρίωση-, συμμετοχή. 'Εχει τη θέληση και τη δύναμη.

*Τα Νομαρχιακά Συμβούλια με τις ΛαΙ'κές Συνελεύσεις, τα
Iσυνοικιακά συμβούλια-, τις τοπικές αναπτυξιακές επιτροπές, 

τις Επιτροπές σχεόιασμού του πρωτογενούς τομέα, τις Επιτροπές 
Λαϊκής Επιμόρφωσης, -τις Επιτροπές Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης, 
τις Επιτροπές πιστώσεων, -γίνονται μικρές τοπικές Κυβερνήσεις 
με κυρίαρχους την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους αγροτικούς 
συλλόγους.

Τα αποτελέσματα δεν αργούν να φανούν.
Δεν είναι μόνο ο πολιτικός χάρτης που αλλάζει.
Δεν είναι μόνο το εποικοδόμημα που διαπνέεται από τον άνεμο 
της δημοκρατίας, της ελευθερίας. Είναι η ίδια η παραγωγική 
βάση καί η ανάπτυξη όπου το όπλο της συμμετοχής έχει ξεσηκώσει 
τον άνεμο της δημιουργίας.

*
* *

Μικρά και μεγάλα έργα υποδομής στηρίζουν την αναπτυξιακή 
προσπάθεια στην αγροτική οικονομία. Η ελληνική ύπαιθρος 
όπως και όλη ή Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο.
Οι δημόσιες επενδύσεις που έφθιναν συνεχώς επί Ν.Δ. βρίσκονται 
σε συνεχή ανοδική πορεία. .

-  14 -
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Τα έργα αιιοφασί ζονται από τους ίδιους τους τοπικούς φορείς
και ιεραρχούνται με βάαη το πενταετές πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα 
που έχει γίνει με πρωτόγνωρες συμμετοχικές διαδικασίες και 
που η εφαρμογή του βρίσκεται οε πλήρη εξέλιξη ώστε να 
μεταβάλλει μέρα με τη μέρα την οικονομική και κοινωνική 
κατάσταση.

Παρόλο ότι η πολιτική μας στηρίζεται σ'ένα μακροχρόνιο 
πρόγραμμα με ένα ενδιάμεσο πλαίσιο στόχων και επιδιώξεων, 
τα αποτελέσματα έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται και στα άμεσα 
προβλήματα της αγροτικής οικονομίας.

Υποσχεθήκαμε στους αγρότες να γίνουν κύριοι του μόχθου τους 
και το επιδιώξαμε με συνέπεια. Στην περίοδο της διακυβέρνησης 
της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά και ταχύτερα από οποιονδήποτε 
άλλο τομέα της οικονομίας μας.

το 1984 είχαμε αύξηση του αγροτικού εισοδήματος σε σταθερές, 
τιμές 8,5% και η σχέση αγροτικού προς μη αγροτικό εισόδημα 
έφθααε το 60% το 1984, οχεση πιο ευνοϊκή για το αγροτικό 
εισόδημα από ποτέ άλλοτε.

Σίγουρα δεν κατακτήσαμε ακόμα τον στρατηγικό μας στόχο που 
είναι εξ ισορρόπηση των εισοδημάτων στους διάφορους τομείς 
της οικονομίας μας και στις διάφορες περιφέρειες. Αλλά 
βρισκόμαστε στη αωστή πορεία και βαδίζουμε με πολύ γρήγορους
ρυθμούς. Η οποία όμως_εισοδηματική πρλιτική κινδυνεύει να
μείνει μετέωρη αν δεν στηριχθεί οε θεσμούς, μηχανισμούς 
και υποδομή που θα εξασφαλίζουν συνέπεια και αυνέγπη.
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Και τέτοιος βασικός θεσμός στον αγροτικό χο>ρο είναι οι 
συνεταιρισμοί για τους οποίους μιλήσαμε προηγούμενα.

» *
* *

Εδώ στη Θεσσαλία πέρυσι πάλι με το γιορτασμό του ΚΙΔΕΛΕΡ, 
στη συγκέντρωση των Νομαρχιακών Συμβουλίων είχα εξαγγείλει ' 
την απόφαση της Κυβέρνησης για την πραγματοποίηση της 
Εκτροπης του Αχελώου. Φέτος ένα χρόνο μετά, έχουμε κάνει 
σημαντική πρόοδο. Μεγάλος αριθμός τεχνικών από τις υπηρεσίες, 
το ΙΓΜΕ, τη ΔΕΗ κ.λ.π. ασχολείται με το έργο που θα αλλάξει 
τη μορφή τ.ου Θεσσαλικού Κάμπου. 'Ηδη προχωρούμε στις 
απαραίτητες δημοπρασίες. Αύριο, η κατασκευή σήραγγας μήκους 
1200 μέτρων στην περιοχή Αργιθέας του Νομού Καρδίτσας.
Θα χρησιμοποιηθεί για να διαναιχθεί η σήραγγα εκτροπής
του Αχελώου Θεσσαλίας (μήκος 16 χιλ). Οι εργασίες κατασκευής
αρχίζουν τον Μάη του 1985.

'Εγιναν πολλά στον τομέα της Οικονομικής Δημοκρατίας.
Δεν έγιναν όλα. Είναι ακόμα λίγα μπροστά σ'αυτά που χρωστάει 
η Πολιτεία στην αγροτιά, δεν είναι ακόμα"ικανά για να κάνουν 
την Αγροτική Οικονομία σύγχρονη, ισότιμο και αναπτυξιακό 
όπλο για την ανάπτ.υξη της Εθνικής Οικονομίας. ‘Τώρα ρίχνουμε 
το βάρος και επιταχύνουμε τα έργα που προωθούν την οικονομική 
και. κοινωνική ανάπτυξη.

is
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Ρίξαμε και ρίχνουμε το βάρος στην Κοινωνική Δημοκρατία 
για την Ελληνική ύπαιθρο. Τώρα πια η Κοινωνική πολιτική 
έχει την πρώτη προτεραιότητα. Το παραμελημένο τμήμα της 
Ελληνικής Κοινωνίας, η ξεχασμένη Ελλάδα και οι 'Ελληνες 
αγρότες, οι εγκαταλειμμένοι στην .τύχη και στις απαράδεκτες 
συνθήκες νοιώθουν τώρα τη φροντίδα του Κράτους. Ενός Κράτους 
που από νυχτοφύλακας ασφαλείας όπως έλεγε ο Γέρος της 
Δημοκρατίας, μεταβάλλεται σε Κράτος Πρόνοιας. Ενός Κράτους 
που μεταβάλλεται σε αποκεντρωμένη Δημοκρατική Πολιτεία.

*

* .  *

Και είναι πράγματι αστείο ότι έρχεται σήμερα η Δεξιά δια 
στόματος του σημερινού αρχιεπιστάτη της να τάξει λαγούς 
με πετραχείλια σ'αυτούς που επί δεκαετίες λησμόνησε και 
καταπίεσε. Τάζει τα πάντα στους πάντες ανέξοδα, ανεύθυνα, 
με φαυλότητα. Το παρελθόν τους εγγυάται για το μέλλον.

*

*  *

Εμείς θεσπίσαμε την αυτοτελή σύνταξη της ηρωίδας της 
Ελληνικής υπαίθρου, της αγρότισας. Από 4.500 δρχ. 
φθάσαμε σε μία τριετία την σύνταξη για το ζευγάρι σε 
14.000 δρχ. αύξηση δηλαδή πάνω από 330% ενώ ταυτόχρονα 
όπως πέρυσι δηλώσαμε προετοιμάζουμε τις νέες δομές του

\



ΟΓΛ για το οριοτικό κλείσιμο της .ψαλλίδας με τις συντάξεις 
του αστικού τομέα, που κι αυτές με τη σειρά τους υπερτρι- 
τιλασ ιάσδηκαν. ·

- . ■ < ·'····· · . . · β 
Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το επίδομα τοκετού,
οι βρεφονηπιακοί*σταθμοί, η επέκταση των αποζημιώσεων για
θεομηνίες, η ευεργετική προστασία είναι μικρά μόνο δείγματα .
της ασφάλειας και της πρόνοιας για τους αγρότες.

*
* *

Εκεί όμως που συντελείται η επανάσταση είναι ο χώρος της 
Υγείας, της περίθαλψης. Το Ε .Σ.Υ . προχωράει ανυποχώρητα, 
με ραγδαίους ρυθμούς, παρά τις. απέλπιδες προσπάθειες των 
εκλεκτών της Ν.Δ./των μεγάλων συμφερόντων.

Τα Κέντρα Υγείας δεν είναι πια ένα όραμα. Όλα πια τα κέντρα Υγείας 
αγροτικού τύπου - από αυτά άλλωστε ξεκινήσαμε - βρίσκονται 
στη φάση ολοκλήρωσής τους. Μέχρι το τέλος του 1985 θα έχουν 
λειτουργήσει σχεδόν και τα 185 Κέντρα Υγείας.

'Ηδη .ολοκληρώθηκαν περίπου 30 τα οποία εξοπλίζοντο.ι και 
στελεχώνονται τώρα. .

Αύριο στην Ελασσόνα αρχίζει επίσημα την πρώτη λειτουργία 
το πρώτο Κέντρο Υγείας.



Τα Νοσοκομεία αναβαπτίζονται, νέες πτέρυγες, νέα σύγχρονα· 
Εξωτερικά Ιατρεία, εργαστήρια, χειρουργεία, ολοκληρώνονται. 
Τελείωσαν ουσιαστικά οι κρίσεις για τους γιατρούς κλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης. Τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία 
ανεγείρονται με γρήγορους ρυθμούς. Μέσα σ'αυτές τις μέρες 
προκηρύσσεται ο άρχιτεκτονικός-διαγωνισμός για το Πανεπιστημιακό 
Περιφερειακό Νοσοκομείο της Λάρισας, της Θεσσαλίας.

*

* * ·*-
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Υποσχεθήκαμε αναβάθμιση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο και 
τηρήσαμε την υπόσχεσή μας. Στην παιδεία με τους χιλιάδες 
εκπαιδευτικούς που διορίσαμε και στείλαμε- στην επαρχία, με τα 
σχολεία που φτιάξαμε και φτιάχνουμε, με τα μεταλυκειακά 
κέντρα, με τα Τ.Ε.Ι. και τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια που 
ιδρύσαμε.

Και μια και είμαστε στη Λάρισα, απόψε, πρέπει να παρατηρήσω 
με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας 
είναι πια μια πραγματικότητα.

Πέρυσι εττην ίδια αυτή επέτειο, είχαμε εξαγγείλει την ίδρυσή 
του. Φέτος, λίγους μήνες μετά, μπορούμε να πούμε ότι το 
Πανεπιστήμιο άρχισε να αποκτά σάρκα και οστά και η οργάνωσή 
του συντελείται με ταχύτατο και αποφασιστικό ρυθμό.
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Λυτός ο πνευματικός και αναπτυξιακός πόλος με την πανελλήνιο, 
ακτινοβολία και οπουδαιότητα, θα αγκαλιάσει όλη τη Θεσσαλία 
με τις Σχολές, τα τμήματα, τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας 

• και εξειδίκευσης και τις πολυποίκιλες ακαδημαϊκές και 
αναπτυξιακές δραστηριότητες.

*

* * .

Δίνουμε ταυτόχρονα τη μάχη ώστε ο πολιτισμός να μην είναι 
προνόμιο των πόλεων. Η πολιτιστική αποκέντρωση έχει ξεκινήσει 
και πρόκειται στη νέα τετραετία να ολοκληρωθεί ώστε το 
θέατρο, η μουσική, η τέχνη, το βιβλίο να ψθάσουν σε κάθε γωνιά 
της Ελληνικής γής.

II αναπτυξιακή μας προσπάθεια θα προωθηθεί αποφασιστικά και 
από την πρόσφατη επιτυχία της Κυβέρνησής μας στην ΕΟΚ με την 
έγκριση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων.

Όπως ήδη γνωρίζετε, εγκρίθηκαν για την Ελλάδα, μετά από
συζητήσεις πολλών μηνών και μετά από την αποφασιστική στάση
πο.υ κρατήσαμε στα δύο τελευταία Συμβούλια Κορυφής της ΕΟΚ,
2 δισ. ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες, δηλ. σχεδόν 200 δισ. δραχμές 
για τα 7 προσεχή χρόνια.

Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι για την Κυβέρνηση της Αλλαγής, 
ο Αγροτικός Τομέας της Οικονομίας έχει ιδιαίτερη σημασία στα 
πλαίσια της Εθνικής προσπάθειας για οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη.

·/·
.
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Έτσι πέρα από την τεράστια οικονομική σημασία του, εμείς 
θεωρούμε τον τομέα αυτό σαν κοιτίδα των κοινωνικών και 
πολιτιστικών μας χαρακτηριστικών που είναι αναπόσπαστα 
δεμένα με την Εθνική μας φυσιογνωμία.

Ο αγώνας μας άλλωστε για την Εθνική Ανεξαρτησία και την 
Ειρηνη που θα ενταθεί στη νέα τετραετία, βασίζεται στην 
ομοψυχία του Λαού, στην αμυντική ικανότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων, στην οικονομική αυτοδυναμία, στην πολυδιάστατη 
εξωτερική πολιτική και κυρίως στη θέληση του Λαού.

*
* *

0 κ. Μητσοτάκης στην τηλεοπτική του συζήτηση με τους
δημοσιογράφους επανέλαβε τις γνωστές του θέσεις για ία 
εθνικά μας θέματα:.

Διάλογος και διαπραγματεύσεις με την Τουρκική πλευρά.
Μα τι ακριβώς θα διαπραγματευθεί ;
Την αποστρατικοποίηση των νήσων του Αιγαίου, που επιβλήθηκε
από την παρουσία της 4ης Στρατιάς του Αιγαίου στην απέναντι 
ακτή;
Την Ελληνική υφαλοκρηττ ί θα ;
Τα όρια του ελληνικού FIR; Δηλαδή, το δικαίωμά
τις ευθύνες μας οτον εναέριο χώρο του Αιγαίου, 
από διεθνείς συμβάσεις;

μας
που

να ασκούμε
προκύπτουν
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Το. όρια επιχειρησιακής ευθύνης της· πολεμικής αεροπορίας 
μας στο Ανατολικό Αιγαίο;
Τμν ίδρυση του ΝατοΙ'κού Στρατηγείου Λάρισας χωρίς προηγούμενο 
καθορισμό των ορίων ευθύνης; Κάτι που πρότεινε ως Υπουργός 
Εξωτερικών - για να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις των Τούρκων - 
μα που ανατράπηκε από απόφαση του κ. Λβέρωφ.

Πληροφορούμε τον κ. Μμτσοτάκη ότι ο Ελληνικός λαός ποτέ δεν θα 
του επιτρέψει να παραχωρήσει ούτε σπιθαμή του Εθνικού μας χώρου- 
να συρρικνώσει τα απαράγραπτα δικαιώματα του 'Εθνους.

*

* *

Στη σίγουρη νέα τετραετία με κατοχυρωμένες τις κατακτήσεις 
του Λαού στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, 
θα δώσουμε τη μάχη "για τη διεύρυνσή τους, με νέα ποιοτικά 
άλματα. 'Αλματα που θα μας φέρουν πιο κοντά στους στρατηγικούς 
στόχους με τις λιγότερες τριβές, την εξάλειψη των κινδύνων 
και τα μεγαλύτερα καθημερινά ωφέλη κάθε Ελληνίδας, κάθε 
'Ελληνα.

*

*
\



Με τη δύναμη του Λαού, τον ίδιο συμμέτοχο και πρωταγωνιστή, 
με περισσότερη γνώση, με εμπειρία, με περισσότερη δουλειά, 
λιγότερα λάθη, δίχως αλαζονεία, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε

Οι 'Ελληνες αγρότες και αγρότισες θα έχουν την περήφανεια 
ότι πρώτοι αυτοί* αγκάλιασαν με-πάθος και πίστη την υπόθεση 
της Αλλαγής και την έκαναν δική τους υπόθεση.

Δεν είναι μόνοι τους. Το ίδιο ρεύμα, ο ίδιος άνεμος πνέει
στις πόλεις. Τώρα οι κάτοικοι στα χωριά και στις πόλεις , * 
γνωρίζουν ότι δεν έχουν προβλήματα ανάμεσα τους. Γνωρίζουν
καλά ότι ο κοινός τους αντίπαλος, το κατεστημένο, η ολιγαρχία
του πλούτου και ο πολιτικός εκφραστής τους, η Δεξιά, επιχειρεί
τον υπέρ πάντων των συμφερόντων αγώνα. 0 ρεβανσισμός της
Δεξιάς δεν θα περάσει. Η Δημοκρατία πάλι θα νικήσει.
Στις Εκλογές του Ιουνίου το ΓΤΑ.ΣΟ.Κ. και ο Λαός θα σαρώσουν
ώστε η Αλλαγή να προχωρήσει, η Δημοκρατία να κυριαρχήσει,
η Δημιουργία και η ευημερία να απλωθεί σε κάθε γωνιά της
Ελληνικής γής.

Θα νικήσουμε ξανά στις Εκλογές.

Θα πετύχουμε και μετά αυτές, στον αγώνα για μια Ελλάδα περήφανη, 
Ανεξάρτητη, Δημοκρατική, Ειρηνική, Σοσιαλιστική.

Μια Ελλάδα που να διαφεντεύεται από τον ίδιο το Ααό της.

Μια Ελλάδα που να ανήκει στους ΕΛΛΗΝΕΣ.
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