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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ χ. ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 8 ΑΠΡΙΑΟΥ 1985

" Θάθελα πρώχα-πβώτα, λαέ της Κοζάνης να σας ευχαριστήσω θερμά, 
γι'αυτή τη τόσο θερμή υποδοχή. Δεν νομίζω ότι έχω δει άλλα εγκαίνια 
με τόση θέρμη και τόση αγωνιστικότητα.

Θάθελα επίσης να συγχαρώ, εκ μέρους της Κυβέρνησης, εκείνους 
τους παράγοντες που οδήγησαν στα σημερινά εγκαίνια, του μεγαλύτερου 
μέχρι τώρα, ενεργειακού έργου της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τη διοίκηση, να ευχαριστήσω τους ξένους, που πρόσφεραν τις γνώσεις 
τους. Μα πάνω απ’όλα θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους. Αυτούς 
που με τα χέρια τους και με το νού τους έκαναν αυτό το μεγάλο έργο.

Πράγματι, όπως τόνισαν και αυτοί που προηγήθηκαν στο βήμα, τα 
σημερινά εγκαίνια αυτόύ του μεγάλου έργου, έχουν πολλαπλή σημασία 
για τη χώρα μας. Πρώτα απ'όλα προωθούν τη πορεία μας για μια ελλη
νική ανεξάρτητη ενεργειακή βάση. Γιατί η εθνική ανεξαρτησία δεν εξαρ- 
τάται μόνο από ικανές ’Ενοπλες Δυνάμεις, αλλά επίσης από μια οικονο
μία που πράγματι να έχει στέρεα θεμέλια για αυτοδύναμη εθνική οικονο
μική ανάπτυξη.

Είναι λοιπόν, ένα ακόμη βήμα στη πορεία που ακολουθεί η κυβέρνη
σή σας, η κυβέρνηση του Γ&ΣΟΚ, στη πορεία για τη θεμελίωση της εθνι
κής μας ανεξαρτησίας.

Αλλά είναι επίσης, ένα μεγάλο βήμα, όχι μόνον αυτό το έργο αλλά 
αυτό που συντελείται σήμερα στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Προω
θείται και είναι κοντά μας τον άλλο μήνα, η κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ.

Η κοινωνική απελευθέρωση των εργαζομένων, η πορεία προς τον 
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, ξεκινάει με την κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ.
Θα ακολουθήσουν και οι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις του Δημοσίου. Και 
θάθελα να τονίσω φίλες και ςοίλοι της Κοζάνης πως η κυβέρνησή μας, όπως 
κοντεύουν να κλείσουν τέσσερα χρόνια, μπορεί να πε ι περήφανα, ότι 
είναι συνεπής προς εκείνα που υποσχέθηκε στο λαό της πατρίδας μας.

Δίνουμε τη μάχη για την εθνική μας ανεξαρτησία κα ι με τις ικανές 
'Ενοπλες Δυνάμεις μας προασπίζουμε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας 
μας. Ταυτόχρονα, βήμα-βήμα, δομούμε την οικονομική ανεξαρτησία της χώρας
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μας, δηλαδή την αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Και 
απευθυνόμεθα στους εργαζόμενους και τους δίνεται - το πήρατε εσείς 
με την επιλογή σας το 1981 - η δυνατότητα να παίξουν τον κυρίαρχο 
ρόλο στη παραγωγή.

Και δίνουμε τη μάχη για την ειρήνη. Ειρήνη-δη μοκρατ Ια, έννοιες 
αλληλένδετε ς. Αλλά προϋπόθεση κα ι για την ανεξαρτησία και για χην 
κοινωνική απελευθέρωση και για την ειρήνη, είναι η λαϊκή κυριαρχία. 
Είναι, γι'αυτό οι πρόσφατες κορυφαίες πολιτικές επιλογές της Κυβέρνη
σης και του ΙΑΣΌ Κ, αποφασ ιστ ι ς για το στέριωμα της λα'Ικής κυριαρχίας 
και της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Μαζί θα προχωρήσουμε στη δεύτερη τετραετία ειρήνης, δημοκρατίας 
και δημιουργίας.

Σήμερα εγκαινιάσατε τη νέα φάση του αγώνα, τη πορεία προς τη 
μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣθΚ. Θα είναι νίκη του λαού. Το ΠΑΣΟΚ 
στη Κυβέρνηση, σημαίνει ο λαός στην εξουσία".


