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Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
Η. ΑΝΔΡΕΑ Γ.

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 7.ΌΥ ΠΑΣΟΚ 
ΠΛΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λαέ της Θεσσαλονίκης, λαέ της Βόρειας Ελλάδας,ποτέ στη πολιτική 
μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέντρωση.Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρω
ση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Είναι μια λαοθάλασσα που κα
λύπτει όλη την παραλία της συμπρωτεύουσας.

#Το 1981 η Θεσσαλονίκη έκρινε την νίκη. Το 48% σήμερα . Η Θεσ
σαλονίκη έκρινε τον θρίαμβο τού λαού στις 2 Ιούνη. Δεν υπάρχουν
λόγια , γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης,για 
να εκφράσω τη βαθειά μου ευγνωμοσύνη, γι' άυτή την απίστευτη 
υποδοχή . Μου δίνει σε μένα και τους συνεργάτες μου τη βεβαιότη
τα της νίκης, ©α προχωρήσουμε μαζί στο χτίσιμο της νέας Εα~ 
λάδας, μιας Ελλάδας που ν'ανταποκρίνεται στα οράματα τόσων και
τόσων γενιών που πάλεψαν , αλλά δεν μπόρεσαν.

Σήμερα το μεσημέρι, η υποδοχή που μας έγινε· στο αεροδρόμιο μέχρι 
την πόλη κράτησε δύο ολόκληρες ώρες. Η Θεσσαλονίκη έκρινε τη 
μάχη , έκρινε το θρίαμβο για τις δημοκρατικός , προοδευτικές 
δυνάμεις του τόπου.

Μαζί, όλοι μαζί, για τη νέα νίκη. Σήμερα ή Θεσσαλονίκη , αυτή η 
πρωτόγνωρη και.απέραντη λαοθάλασσα , συμπυκνώνει τα μηνύματα απο
όλες τις γωνιές της πατρίδας μας. Απο την Κρήτη, απο το Αιγαίο,
απο την Θράκη , την Μακεδονία, την .'Ηπειρο , τα Επτάνησα , τη
Στερεά,τη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, σήμερα απο την Θεσσαλονίκη
κλιμακώνεται η χιονοστιβάδα του τελευταίου δεκαήμερου , για την



ν.

νέα,ιστορική , οριστική νίκη , για την πιο κρίσιμη νίκη για το 5*έθνος και το λαό μας.

•Λαέ της Θεσσαλονίκης, γυναίκες και άνδρες ενώνουμε σήμερα τη φω
νή μας και τη κίστη μας με όλους τους πολίτες που θέλουν την 
ομαλότητα,τη σταθερότητα των θεσμών και την συμφιλίωση του Έθνους , 
Ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους πατριώτες μαχητές της ανεξαρτη
σίας, της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας.

0 λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά. Πως αλλοιώς να εξηγήσουμε 
αυτήν την επιβλητική,πρωτόγνωρη παρουσία του λαού της Θεσσαλονίκης 
Ο λαός δεν ξεχνά ούτε τους φακέλους , ούτε τις διώξεις,ούτε τα ξε
ρονήσια, ούτε τους Κοχζαμάνηδες, ούτε τα τρΐκυκλα, ούτε τα ΜΑΤ 
και τις αύρες.

Ενώνουμε σήμερα την φωνή μας και την πίστη μας, με όλες τις 
κοινωνικές δυνάμεις που παλεύουν για έξοδο απο την οικονομική 
κρίση, για μια δίκαιη Ελλάδα. Αυτό είναι η γιορτή της χαράς 
και της νίκης. Είναι το πανηγύρι της δημοκρατίας. Είναι πανηγύρι. 
Γιορτάζουμε την νίκη, γιορτάζουμε την συντριβή.της Δεξιάς .
Τον θρίαμβο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.Το θρίαμβο
του κυρίαρχου ελληνικού λαού.

Απόψε απο τη Θεσσαλονίκη , θέλω να μιλήσω σε όλους τους Έλληνες, 
ανεξάρτητα απο την πολιτική και κομματική τους τοποθέτηση. Θέλω
ο κάθε πολίτης να μας κρίνει και να μας συγκρίνει.Χωρίς προκατα
λήψεις. Γι'αυτό απευθύνομαι σε κάθε Ξλληνίδα, σε κάθε Έλληνα.
Πσιό είναι το νόημα , ο χαρακτήρας των εκλογών της 2 Ιούνη. Η ιστό 
ρική νίκη του 1381 αποτέλεσε την αφετηρία για την εφαρμογή του
Κυβερνητικού Προγράμματος της Αλλαγής, Κάνουμε πολλά. Αλλο ιοντικά



νέες και νέοι , γυναίκες και άνδρες της συμπρωτεύουσας δεν θα 
γιορτάζαμε εδώ μαζί. Και τώρα μαζί χέρι - χέρι θα συνεχίσουμε.
Η νίκη -είναι του λαού,, Το ΠΛΣΟΚ στη Κυβέρνηση σημαίνει ο λαός 
στην εξουσία.

Το'81 κληρονομήσαμε καμμένη γή που συνέπεσε με μια μεγάλη παρατει-
νόμενη διεθνή κρίση. Δεν το λέμε για άλλοθι, λαέ της Θεσσαλονίκης,
■αλλά να θυμόμαστε απο που ξεκινήσαμε. Μόνον έτσι μπορούμε να εκτι- 
' μήσουμε σωστά τις σημερινές μας λαϊκές και, εθνικές κατακτήσεις.
Οι εκλογές του Ισύνη αποτελούν τον πρώτο σταθμό μιας μεγάλης
πορείας που ξεκίνησε χρόνια πρίν ο κυρίαρχος λαός με το ΠΑΣΟΚ
στην πρωτοπορεία του πολιτικού και κοινωνικού αγώνα. Η νίκη,η νέα
νίκη στις 2 του Ιούνη , είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την
κλιμάκωση , τη συνέχιση της πορείας προς την Αλλαγή.

Λαέ της Θεσσαλονίκης, η Αλλαγή δεν είναι ιστορική παρένθεση.
Είναι μεγαλειώδης πορεία του λαού μας προς το όραμα, μιας νέας Ελ
λάδας ·

Στην αναμέτρηση που έρχεται αντιπαρατίθενται δύο ασυμβίβαστα 
προγράμματα. Εκφράζουμε εμείς και η Δεξιά,., διαφορετικές κοινω
νικές δυνάμεις. Αυτές τις εκλογές , οι επιλογές του κάθε πολίτη 
είναι κρίσιμες. Διακυβεύεται ο προσανατολισμός της χώρας. Η ανε
ξαρτησία του 'Εθνους. Η ομαλότητα των θεσμών. Η τύχη της δημο
κρατίας. Η ανόρθωση της οικονομίας. 0 εκσυγχρονισμός , ο μετα
σχηματισμός της κοινωνίας μας. Κρίνονται οι πολιτικές,οικονομικές

κοινωνικές κατακτήσεις του λαού μας. Είμαστε σίγουροι ο αυτή 
την αναμέτρηση θα νικήσει η ομαλότητα , όχι η ανωμαλία. Θα νικήσει
η συνέπεια., το πολιτικό ήθος και όχι η πολιτική περιπλάνηση.
Θα νικήσει η αλήθεια τη λογική»'όχι το πληρωμένο ψέμα της
ΣΩΓΪΕΡ. Είμαστε σίγουροι ότι θα νικήσει η ανεξαρτησία και. ο
.πατριωτισμός» '.Οχι η εθνική υποτέλεια , η εθνική μειοδοδσία.



Θα:νικήσει Π εθνική ομοψυχία, η συμφιλίωση , η ενότητα, όχι η 
εκδίκηση, όχι ο διχασμός. Είμαστε σίγουροι πως θα νικήσει η οι
κονομική ανάπτυξη, όχι η κρίση και η υπανάπτυξη. Θα νικήσει η 
ευημερία των πολλών , όχι η χλιδή και η ασυδοσία, της ολιγαρχίας.
Θα νικήσει η Αλλαγή, όχι η απαλλαγή. Θα νικήσει το Μέλλον, όχι 
το παρελθόν. Θα νικήσει ο λαός.

0 λαός γνωρίζει , την Αλλαγή στηρίζει. Την απέραντη παρουσία του 
λαού της Θεσσαλονίκης, 0 λαός ξέρει τα πραγματικά του συμφέροντα . 
Οι πολίτες γνωρίζουν τις κατακτήσεις της τελευταίας τετραετίας.
Οι πολίτες δεν παγιδεύονται με τις πλάνες και τις μεγαλόστομες
υποσχέσεις. Ο λαός δεν ξεχνά πράγματι τι σημαίνει Δεξιά.

Αυτό το λαογέννητο σύνθημα βγαίνει απο το προσωπικό βίωμα του 
κάθε πολίτη. Αυτό το μήνυμα δεν είναι παρελθοντολογία, όπως με- 
ρ ικοί ισχυρίζονται. Εμείς είτε το θέλουν, είτε όχι ορισμένοι θα 
θυμίζουμε παντού και πάντα ότι η Ελλάδα έχει εθνική πολιτική και 
κοινωνική ιστορία που δεν ξεχνά ο αγωνιζόμενος ελληνικός λαός.
Ο λαός θα θυμίζει παντού και πάντα ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα
των λοτοφάγων. Η μνήμη, η συνείδηση,η ει*αΐ'σθησία - των-πολιτών, δεν 
εξαγοράζονται απο καμία ΣΩΓΙΕΡ. 0 αγώνας τώρα δικαιώνεται, ίο 
σύνθημα που μας χαλυβδώνει στο μεγάλο αγώνα δρόμου που οδηγεί 
την Ελλάδα προς το όραμα τόσων και τόσων γενεών. Ναι, στην Ελ
λάδα του 1985,δεν υπάρχουν παραπλανημένοι πολίτες. Στην Ελλάδα 
του 1985 υπάρχουν μόνο περιπλανδμενοι και μεταγραφόμενοι προσωρι
νοί ηγέτες. .

Νέοι της Θεσσαλονίκης, λαέ της Βόρειας Ελλάδας, ξέρετε τι σημαίνει 
να, ακούω ότι είστε μαζί μας, ότι. ο λαός στηρίζει την Αλλαγή.



"Ολοι Ρέρετε ποιοί είμαστε. "Οπως πάντα έτσι, και σ'αυτή την κρίσιμη
■ Κ.. ·καμπή ο αγώνας μας είναι πανεθνικός, πανδημοκρατικός, παλλαϊκός,

με το 'ΕΘνος για το 'Εθνος προασπίζουμε την ακεραιότητα, τιην
ανεξαρτησία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με το λαό για το λαό
κατοχυρώνουμε την δημοκρατία και τους θεσμούς. Με τον πολίτη 
για τον πολίτη δημιουργούμε μια λεύτερη, δίκαιη,και »σύγχρονη
κοινωνία.

Μαζί, χέρι - χέρι , σύμφωνα με τις επιταγές του . Εμείς το ΠΑΣΟΚ 
ζητάμε μαζί με το λαό ΕάΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ τη συνέχεια της Αλλαγής* νια 
την επόμενη και την μεθεπόμενη τετραετία.Κάνουμε το νέο μεγάλο άλμα
προς τα μπρός. Και ζέρετε ότι αυτά που προτείνουμε, μπορούμε και 
να εγγυηθούμε. Θα γίνουν πράζη τα λόγια μας, ήταν και είναι 
υπεύθυνα. Αλλοιώτικα δεν θάχαμε απόψε αυτή την πρωτόγνωρη για 
την πατρίδα μας εκδήλωση του λαού της συμπρωτεύουσας.

Είμαστε πράγματι ένα λαογέννητο Κίνημα. Το ΠΑΣΟΚ εμπνέει, εκφρά
ζει* διδάσκεται απο τέσσερις γενιές. Τη γενιά της Εθνικής Αντί
στασης, που πάλεψε ' °·λλά δεν δικαιώθηκε. Κίνημα γνήσιο του
λαού. Η γενιά των ανένδοτων αγώνων. Η γενιά της ΕΔΗΝ και των

Λαμπράκηδων · Η Υενιά του 1 — 1 — 4. Η γενιά .του αντιδικτατορικού 
αγώνα, η γενιά του Πολυτεχνείου.Και σήμερα η γενιά της μεταπολί
τευσης, η γενιά της Αλλαγής.

Είναι τόσο απίστευτο- με συγχωρείτε-αν σταματώ για μια στιγμή, 
να "δωρίσω αυτή την λαοθάλασσα, αυτό τον παλμό, αυτό το πάθος 
για την Αλλαγή. Για το όραμα της Αλλαγής, για την Ελλάδα που 
χτίζουμε. Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκει το πραγματικό του πρόσωπο ο εργάτης, 
ο υπάλληλος, ο μισθωτός, ο αγρότης, ο επιστήμονας, ο»· επαγγ ελμα- 
τίας, ο έμπορος , ο βιοτεχνης. Στο ΠΑΣΟΚ βρίσκουν την αυθεντική



τους έκφραση οι εργάτες του πνεύματος, οι δημιουργοί του 
πολιτισμού, οι γυναίκες , οι νέοι και οι περήφανοι, συνταξιούχοι,
απόμαχοι της δουλειάς , αλλά παρόντες στη χαρά της ζωής. Είμαστε 
μια ισότιμη συμμαχία κοινωνικών δυνάμεων για την ενότητα και τη 
συνοχή που αποτελεί πηγή τής δύναμής.μας.και την εγγύηση για τη 
μεγάλη θριαμβευτική νίκη -στις 2 του Ιούνη. -

'Εχουμε διακήρυξειι πολλές φορές πως για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν 
Δεξιοί, Κεντρώοι και Αριστεροί εργαζόμενοι. Δεν υπάρχουν δεξιοί 
κεντρώοι αριστεροί μη προνομιούχοι 'Ελληνες που έχουν τα ίδια 
προβλήματα,τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες στη πόλη και το χωριό. 
Μας ενώνει η κοινωνική προέλευση', μας ενώνουν τα ταξικά συμφέ- 
ροντα των εργαζομένων,της εργατιάς, της αγροτιάς, του μικρομεσαίου.

Γι,'αυτό ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες,την καρδιά μας σε ΟΛΟΥΣ 
τους ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ.Έλληνες. ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ στο μεγάλο λαογέννητο 
Κίνημα του ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσουμε χέρι- χέρι στο χτίσιμο της νέας 
Ελλάδας.

Η πορεία μας για την νέα τετραετία στηρίζεται στις αρχές της
ελευθερίας, του πλουραλισμού, του Κοινοβουλευτισμού. Αυτός είναι
ο δικός μας,ο ελληνικός δρόμος , δεν έχουμε ανάγκη ξένων προτύ
πων. Είναι δρόμος ειρηνικός και δημοκρατικός.

Είναι μεγάλη ιστορική μνήμη ενός λαού που πέρασε τα πάνδεινα κάτω 
απο την μονοκρατορία της Δεξιάς. Η Δεξιά ήταν πάντοτε μειοψηφία.
Και κατόρθωνε με όλων των ειδών τα τεχνάσματα τη βία, τη νοθεία, 
κατόρθωνε να την μετατρέπει σε πλειοψηφία και να καταδυναστεύει
το λαό μας.



Λαέ της Θεσσαλονίκης, πολίτες, άνδρες και γυναίκες της Θεσσα
λονίκης. Μας συνδέουν κοινοί αγώνες. Μας ενώνουν κοινές αγωνίες. 
Και απαιτήσεις για το σήμερα και το αύριο. Μας εμπνέουν κοινές
ιδέες , ιδανικά οράματα. Μας συνδέει , μας ενώνει, μας εμπνέει 
η κοινή θέληση για 'Εθνος κυρίαρχο, ανεξάρτητο, περήοΤχνο , χωρίς
προστάτες και κηδεμόνες ή πάτρωνες.

Πράγματι η λέξη ειρήνη, είναι μία λέξη που πραγματικά ταυτίζεται 
με τον αγώνα του λαού μας. Σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου, 
γνωρίζουν,ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, η Κυβέρνησή του, 
μάχεται για την ειρήνη , για την απύραυλη βαλκανική, για την μη 
εγκατάσταση νέων πυραύλων στο ευρωπαϊκό έδαφος.Για μια Μεσόγειο 
χωρίς ξένες βάσεις και ξένους στόλους. Μας συνδέει, μας ενώνει 
μας εμπνέει , ότι μιλάμε και σκεφτόμαστε όχι μόνο για την Ελλάδα, 
αλλά και για τον ελληνισμό. Για τους αδελφούς μας στην Κύπρο, 
που συνεχίζουν τον αγώνα για μια ανεξάρτητη, ενιαία Κύπρο , χωρίς 
στρατεύματα κατοχής. Μας συνδέει, μας ενώνει, μας εμπνέει η κοινή 
θέληση για μια δημοκρατίας, χωρίς περιορισμούς , χωρίς φαλκιδεύ
σεις στη λαϊκή κυριαρχία. Χωρίς προστάτες και κηδεμόνες. Μια δη
μοκρατία προεδρευομένη , αλλά όχι προεδρική. Και γι’αυτό προχωρή
σαμε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 . Και γι'αυτό επι- 
λέξάμε σαν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον άτενκτο δικα
στή και αγωνιστή δημοκράτη Χρηστό Σαρτζετάκη.

Μας συνδέει , μας ενο>νει , μας εμπνέει η κοινή θέληση για μια 
γνήσια κοινοβουλευτική δημοκρατία χωρίς επιστάτες και χωρίς απο
στάτες.* Γι ίαυτό καταξιώνουμε τους θεομούς της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας. . * * · ' *



Εγώ έχω μια καλύτ-ερη πρόταση. Εγώ προτείνω να περιπλανάται ανά 
την χώρα,ώστε κάθε 'Ελληνας και Ελληνίδα να βλέπουν μπροστά τους 
τον αποστάτη, το πρόσωπο που πάντοτε οδήγησε σε ανωμαλία τη χώρα 
μας.

Γι'αυτό κατοχυρώνουμε τις ατομικές, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. 
Τη λαϊκή συμμετοχή. Την αποκέντρωση. Την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μας 
συνδέει, μας ενώνει, μας εμπνέει, η απόφασή μας για μια αυτοδύναμη 
κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας.-Μας συνδέει, 
μας ενώνει , μας εμπνέει , η κοινή θέληση για μια ισχυρή οικο
νομία. 0 αγώνας τώρα δικαιώνεται. Αυτή η απίστευτη παρουσία τί 
άλλο μπορεί να σημαίνει;

Είναι δικός μας αγώνας.Και δικός σας και δικός μας. Χέρι- χέρι 
αγωνιστήκαμε,χτίσαμε την πρώτη τετραετία και βαδίζουμε στη νέα 
δημιουργική τετραετία που ξεκινάει στις 3 Ιούνη.

’0,τι λόγια και αν βρω, για να εκψράσω την ανθρώπινή μου συγκί
νηση, είναι φτωχά , μπροστά σ'αυτό το σύνθημα"Μαζί σου Ανδρέα".
Τί να πω; Είναι η μεγαλύτερη στιγμή χαράς , αλλά και η μεγαλύ
τερη ευθύνη που μπορούσα να έχω . Και θάθελα να σας διαβεβαιώσω 
προσωπικά, ότι θα μείνω ακλόνητος στις επάλξεις της Αλλαγής, ώς 
ότου το όραμα γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα.

Αναμέναμε , λαέ της Θεσσαλονίκης, ένα πληθωρισμό σχεδόν 26%, 
και μέσα στο '85 θα έχει πέσει στο 16%. Παραλάβαμε αρνητική ανάπτυ 
ξη και σήμερα κατορθώσαμε να έχουμε έστω ένα 2 1/2 % αύξηση του 
εθνικού εισοδήματος.



Με τα Νομαρχιακά Προγράμματα, έκαψε η ύπαιθρος να ¿¿ναι η ξε~
• 5., Vχασμένη, υποβαθμισμένη Ελλάδα. Γι'αυτό κατοχυρώθηκαν οι εθελοντι

κοί αγροτικοί συνεταιρισμοί που κατοχυριονουν την ιδιοκτησία του 
γρότη στηρ γή του, αυξάνουν το εισόδημά του και καταργούν τους 
μεσάζοντες. Αυτή είναι η προσφορά των συνεταιρισμών.Και είναι 
ψεύδος και συκσφο.ντία το εύρημα της ΣΩΓΙΕΡ , ότι δήθεν ο συνεται
ρισμός θέτει σε κίνδυνο την ατομική ιδιοκτησία του αγρότη.
Μας συνδέει, μας ενώνει, μας εμπνέει η κοινή θέληση για το δικαίω
μα των εργατών, των μισθωτών , των δημόσιων υπαλλήλων , των 
αγροτών για καλύτερες αποδοχές,για καλύτερη ζωή για ελεύθερη 
συνδικαλιστική δράση.

Είναι λαογέννητο κίνημα το ΠΑΣΟΚ. Είναι Κίνημα λαού. Γι’αυτό
εργαζόμενοι της Ελλάδας, καθιερώσαμε την Αυτόματη Τιμαριθμική 
Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) και αποτελούμε την μόνη εξαίρεση στην Ευρώ
πη,Ανατολή και Δύση, είμαστε η μόνη χώρα που έχει Α.Τ.Α. Αυξήσαμε 
σε πρωτοφανή έκταση τους καιώτατους; και,; \ιέσους . μισθούς. και μερο
κάματα. Κάθε μέρα ,λαέ της Θεσσαλονίκης,δίνουμε την μάχη ενάντια 
στην ακρίβεια για να διατηρήσουμε την αγοραστική δύναμη των πο
λιτών. Πολλές θεσπίστηκαν φορολογικές απαλλαγές των μισθωτών. Αυ-

*ξήθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα.Παρέχονται καλύτερες πάντα τιμές 
στα αγροτικά .προϊόντα που υπερκαλύπτουν τον πληθωρισμό. Κατοχυ
ρώσαμε τις συνδικαλιστικές ελευθερίες του εργάτη της πόλης και 
του αγρότη στο χωριό.

Μέσα στα τέσσερα χρόνια στεγάστηκαν απο τον Οργανισμό Εργατική^
Κατοικίας 50.000 οικογένειες.Τριπλασιάσαμε λαέ της Θεσσαλονίκης,περίπου 
όλες τις συντάξεις πείνας.που βρήκαμε το '81, ΙΚΑ, ΤΕΕΞ, ΤΣΑ, ΤΑΞ, 
καθώς και άλλων κύριων και- Επικουρικών Ταμείων. Καθιερώσαμε επικου
ρική σύνταξη. Τη συνταξιοδότηση των ανασφάλιστων υπερηλίκων.



Τη διαδοχική ασφάλιση. Τη στρατιωτική θητεία,σαν συντάξιμο, χρόνο.
Και υπερτριπλασιάσαμε τη σύνταξη του αγρότη και της αγρότισσας 
που έχει τώρα αυτοτελή, δίκιά της σύνταξη.

Όλοι οι αγρότες έχουν σήμερα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Οι απόμαχοι στις παραγωγικές διαδικασίες, διεκδικούν σήμερα ισότι
μα το δικαίωμα στη ζωή. Αλλά η μεγάλη πραγματικά ειρηνική επανά
σταση , λαέ της Θεσσαλονίκης, έγινε και γίνεται στον τομέα της 
‘Υγείας.

Θετουμε τέρμα στο εμπόριο της Υγείας. Στο φάκελο και το φακελάκι. 
Στην αθλιότητα των νοσοκομείων. Κατασκευάζονται σήμερα, ολοκλη- 
ρ ώνονται, αρχίζουν να λειτουργούν 190 Κέντρα Υγείας. Κατασκευάζονται 
με γρήγορους ρυθμούς 21 νέα νομαρχιακά .και πανεπιστημιακά νοσο
κομεία με συνολική δύναμη 6.000 κρεββάτια. Αναμορφώνονται και
βελτιώνονται τα εξωτερικά ιατρεία όλοτν των νοσοκομείων της χώρα,ς 
μας. Ιδρύθηκε, είμαστε περήφανοι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) δεν θα το ανατρέψει η Δεξιά, 
η αντίδραση και η συντήρηση. Με τη θριαμβευτική νίκη του ΠΑΣΟΚ 
στις 2 του ϊούνη θα προχωρήσουμε με βήματα γοργά για να φέρουμε 
σύγχρονη, πλήρη περίθλαψη σε κάθε Ελληνίδα και 'Ελληνα πολίτη.

Λαέ της Θεσσαλονίκης, μας ενώνει η κοινή θέληση για το δικαίωμα 
στη δουλειά. Και η καταπολέμηση της κληροδοτημένης ανεργίας.και 
υποαπασχόλησης. Η ανεργία είναι η χειρότερη μορφή κοινωνικής αδι
κίας. Και δεν συμβιβάζεται με μια σοσιαλιστική κυβέρνηση. Είναι 
για μας, λοιπόν, η μάχη κατά της ανεργίας, κύρια των νέων και των 
γυναικών στην απόλυτη προτεραιότητα της πολιτικής μας στην επόμενη 
τετραετία.



Νειάτα, γυναίκες και άνδρες , νέες καί, νέοι ,μαζί χαράζουμε το · 
δρόμο προς τη νέα Ελλάδα, Καθιερώσαμε για πρώτη ψορά προγράμματα 
επιδοτούμενης απασχόλησης, για να δημιουργηθούν 45.000 νέες θέσεις,
Σε συνεργασία με Δήμους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρι
κούς, Καθιερώσαμε , ειδικά προγράμματα απασχόλησης ύψους 17 δισε
κατομμυρίων που μαζί με τα δημόσια έργα και με την επιδοτούμενη 
απασχόλησή 'έδωσαν δουλειά, σε·140β000 άνεργους.

Αλλαγή, Αλλαγή, λαϊκή συμμετοχή, είναι το κλειδί η λαϊκή συμμετο
χ ή  , η λαϊκή συνέλευση , το νομαρχιακό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοί 
κηση, ο Συνδικαλισμός , αποτελούν τα μέσα συμμετοχής άμεσης του 
λαού μας στις αποφάσεις που τον αφορούν.

Ανασυγκροτήσαμε και εξυγια,ίνουμε υπερχρεωμένες προβληματικές 
επιχειρήσεις που δένουν απασχόληση σε 70.000 περίπου πολίτες.
Μας συνδέει, μας ενώνει, μας εμπνέει η κοινή θέληση για' ένα 
κράτος δικαίου και ισότητας. "Ενα κράτος ισονομίας, ισοπολιτείας,
και αξιοκρατίας.

Καθιερώσαμε το νόμο , την ισότητα της γυναίκας με τον άνδρα.
Θα προχ(ορήσουμε, θα τον μετουσιώσουμε στην πράξη δίνοντας στην 
γυναίκα τις ίδιες οικονομικές ευκαιρίες που έχει ο άνδρας.

Καταργήσαμε,βέβαια, τα πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων. Και 
πασχίζουμε να κτυπήσουμε στην πηγή του αποτελεσματικά το ρουσφέ-
τι.

Το πρόγραμμά μας έχει στόχους' και προτεραιότητες. Είναι μια συνέ
χεια , μια κλιμάκωση της πρώτης τετραετίας. Τετραετίας που έχει
δώσει δείγμα γραφής σε όλους τους τομείς, Αλλοιώτικα, λαέ της



Θεσσαλονίκης, γυναίκες και άνδρες της συμπρωτεύουσας, δεν θα · 
είσασταν εδώ απόψε.

Η μάχη κρίθηκε. Το πρόγραμμά μας εγγυάται την πρόοδο , την ευημε 
ρία, την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό. Μέχρι το τέλος της τετραε
τίας θα ρίξουμε τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο αριθμό , κάτω απο το 
10%.

Μέχρι το τέλος της τετραετίας, η αύξηση του εθνικού εισοδήματος 
θα έχει ρυθμό της τάξης του 5%. Θα το διπλασιάσουμε απο σήμερα. 
Και για να βελτιώσουμε το ισοζύγιο πληρωμών θα προχωρήσουμε έπι* 
θετικά οε κλαδικά' προγράμματα εκβιομηχάνησης της χώρας μας, για 
την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.

Μαζί, μαζί για μια Ελλά,δα νέα. Για την Ελλάδα της Αλλαγής, Για 
την Ελλάδα των οραμάτων μας.

Η οικονομία μας θα αναπτυχθεί στους τρεις τομείς που συνυπάρχουν 
και συντονίζονται: Τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό. 
Αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία εγγυάται την πρόοδο και την 
ευημερία.

Θοο προχωρήσουμε στην αύξηση της παραγωγικότητας στον δημόσιο 
τομέα, και κυρίως με την κοινωνικοποίηση να μειώσουμε τα ελλείμ
ματα χωρίς υπέρμετρες αυξήσεις των'τιμών.

Αλλαγή, λαϊκή συμμετοχή. Θα εγγυηθούμε την επέκταση του κράτους 
πρόνοιας,στην υγεία , στις συντάξεις, στην πρόνοια. Δεν μπορούμε



να επιτρέπουμε την εκμετάλλευση των αδυνατούν απο τους δυνατούς ' 
μέσα απο τις δυνάμεις της αγοράς.

Λαέ της Θεσσαλονίκης, το 1977 , στις εκλογές εκείνες, είχα πεί
ότι η φοροδιαφυγή ήταν τότε 100 δισεκατομμύρια,. 'Εχουμε ήδη πιάσει τα
70 δισεκατομμύρια . Και βεβαιώνουμε τον λαό της συμπρωτεύουσας,
τον ελληνικό λαό , ότι θα πατάξουμε τη φοροδιαφυγή.Και απο τη
πηγή αυτή θα κατορθώσουμε να προχωρήσουμε σε κοινωνικά μέτρα
για τη βελτίωση της ζωής των ασθενέστερα οικονομικά τάξεων και
στρωμάτοον του πληθυσμού.

Στην επόμενη διετία , λαέ της συμπρωτεύουσας, θα δημιουργήσουμε 
200.000 νέες θέσεις εργασίας. Εκατόν εξήντα τρείς για την ακρί
βεια νέες θέσεις, και το υπόλοιπο συνέχιση των ειδικών προγραμμά
των .

Θα ελληνοποιήσουμε τις κρατικές προμήθειες , ώστε να στηρίξουμε
την ελληνική βιομηχανία , καθώς τους μικρούς και τους μεσαίους 
βιοτέχνες, και επιχειρηματίες.

Λαέ της συμπρωτεύουσας,θα στεγάσουμε μέσου του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας 150.000 οικογένειες.Σε είκοσι.επτά χρόνια η 
Δεξιά στέγασε μόνον 97.000. t

Καθιερώνουμε , όπως ξέρετε, εθνική σύνταξη γία-:κάθε Ελληνίδαικαι 
'Ελληνα.Και καταργούμε τη φορολόγηση της σύνταξης.

Η Λεξιά ανεξάρτητα απο τις μεταμφιέσεις της έχει ιστορία δεκαε
τιών: Λεγόταν Λαϊκό Κόμμα.Έγινε Συναγερμός. Έγινε ΕΡΕ. Έγινε



Νέα Δημοκρατία. "Εγινε Φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία."Άλλαζε ο Μανω 
λιός και έθαλε τα ρούχα του αλλοιώς".

Το παρελθόν της Δεξιάς, είναι ταυτισμένο με εθνική υποτέλεια. Με
στυγνές μορφές καταπίεσης και εκμετάλλευσης του λαού μας.$

0 σημερινός εκ μεταγραφής προσωρινός αρχηγός είναι και αυτός 
άνθρωπος με παρελθόν. Παρελθόν που το γνωρίζει καλά κάθε Ελληνί- 
δα και κάθε 'Ελληνας.

Τον έχω καλέσει να δηλώσει με ποιό τρόπο θα'ανατρέψει τον νόμιμο 
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας , με ποιό συνταγματικό τρόπο 
θα το κάνει. Ειδάλλως,επαγγέλλεται την ανωμαλία.

Και θα ήθελα απο τη Θεσσαλονίκη να καλ.έσω τον αρχηγό της Νέας 
Δημοκρατίας να μας πληροφορήσει για τις στενές του σχέσεις με
τον Κωνσταντίνο Γλύξμπουργκ στο Λονδίνο.

Με τις συμβουλές της ΣΩΓΙΕΡ για να εξυπηρετηθούν τα μεγάλα ξένα 
κυρίως , αλλά και ντόπια μονοπώλια,έχει η Νέα Δημοκρατία βγάλει 
μια μεγάλη ταμπέλα. "Πωλείται η Ελλάς. Ξένοι,προσέλθετε"

Μετατρέπεται σε περιπλανόμενο Ιουδαίο , για να γνωρίσουν όλοι 
οι 'Ελληνες το πρόσωπο της πολιτικής διαφθοράς, Η Δεξιά, η ηγεσία
της Δεξιάς, περνάει κρίση στρατηγικής. Και επιχειρεί να την μετα
τρέψει σε κρίση θεσμών.Σε άρνηση της ομαλότητας. Και πίσω απο 
την δήθεν κεντρώα μεταμφίεση της Δεξιάς, έχουν ενσωματώσει και 
νομιμοποιήσει την παλιά Εθνική Παράταξη.Κατοχυρώνουν μέσα στα 
δικά τους· πλαίσια την φιλοβασιλική και' την χουντική έκφραση της 
Εθνική ς Παράταξη ς.

/* / ·



Το φάντασμα της ΕΓΙΕΝ' δεν αποτελεί παρά ένα άλλοθι για την 
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.

Μαζί, όλοι μαζί για τη νέα νίκη. Δεν υπάρχει σύνθημα πιο αποφασι
στικό για την πορεία μας προς το μέλλον παρά αυτό " ότι ο αγώνας 
τώρα δικαιώνεται", Η Δεξιά θα υπαστεί πανωλεθρία στις 2 του ϊούνη. 
Γιαπί Δεξιά σημαίνει παντοδυναμία και ασυδοσία των μονοπωλίων. Μα
ρασμό και αφανισμό των μικρών και μεσαίων. Επιστροφή στη μονό
πλευρη λιτότητα. Σημαίνει κατάργηση του κράτους πρόνοιας. Σημαίνει 
μετατροπή της υπαίθρου ξανά, στη ξεχασμένη Ελλάδα. Σημαίνει Ελ
λάδα εξαρτημένη. Σημαίνει αυταρχισμό. Και κράτος καταστολής .

Κάποτε,λαέ της Θεσσαλονίκης,και έχω προσωπική πείρα, ο αστυνόμος 
ήταν ο δυνάστης του πολίτη. Σήμερα ο αοτυνόμος είναι ο συμπαρα
στάτης του πολίτη. Και πίσω απο τα φανταχτερά πυροτεχνήματα
κάτι για τα Ι.Χ. και άλλα, θέλουμε να ξέρουμε απο τον αρχηγό της
&έας Δημοκρατίας, ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Νέοι της Θεσσαλονίκης , ελληνικέ λαέ έδωσε η Νέα Δημοκρατία χτες 
στο λαό το φορολογικό της πρόγραμμα. Και μίλησε για περικοπές 
στη φορολογία. Δεν έδωσε όμως, το πρόγραμμα δαπανών. Δεν μας 
εδωσε ολόκληρη την συνταγή. Γιατί; Το γνωρίζετε γιατί. Γιατί 
αυτές οι απαλλαγές θα πληρωθούν απο τον 'Ελληνα και την Ελ- 
ληνίδα με τη μείωση των κοινωνικών παροχοόν , αλά Θάτσερ, Με την 
υποθήκευση της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Πρόκειται για 
φορολογική αντεπανάσταση, με δήθεν φιλολαϊκά μέτρα.

Καταργούνται οι μειώσεις φόρων που εμείς θεσπίσαμε για τους 
μισθωτούς, και συνταξιούχους. Μειώνονται οι ανώτατοι συντελεστές



ψορολογίας απο 53% σε 48%.Μια κίνηση που οφελεί μόνον όσους έχουν 
εισόδημα πάνω απο πέντε περίπου εκατομμύρια δραχμές.Μειώνεται η
προοδευτικότητα της φορολογίας με την ελάττωση των φορολογικών 
κλιμακίων.

Τέλος,το περίφημο πυροτέχνημα για τούς δασμούς και την εισφορά 
στο αυτοκίνητο,δεν υπάρχει μέσα στο φορολογικό πρόγραμμα που 
κατέθεσε χτές η Νέα Δημοκρατία.Και μεις πιστεύουμε στη φορολογικέ, 
ελάφρυνση.Αλλά,είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε πάντα και τις 
δαπάνες.Ποιες δαπάνες θα περικόψουμε; Τη σύνταξη του αγρότη , τις 
επενδύσεις που έχουν δώσει , τις δημόσιες, νέα ζωή στην ύπαιθρο 
και σ'όλη τη χώρα;

Εμείς, την πρώτη τετρα.ετία μειώσαμε την φορολογική επιβάρυνση του 
μη προνομιούχου 'Ελληνα. Αλλά προχωρήσαμε στη θεμελί'ωση του κρά
τους πρόνοιας.

Η μοΰσική είναι καλή. Πάει με το αποψινό πανηγύρι της δημοκρατίας 
Κ λαϊκή μουσική πάει και αυτή. Δεν με εμποδίζει.. Συ\>εχίστε. Δεν
με εμποδ ί ζει.

Αυτή η νίκη , είναι πράγματι του λαού. Και θα είναι νίκη θριάμβου 
Θα ήθελα να καλέσω απο τη Θεσσαλονίκη τον αρχηγό της Νέας Δη
μοκρατίας να μας απαντήσει, πώς θα καλύψει τα 80 δισεκατομμύρια 
που τάζει σήμερα; Θα καταργήσει την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπρο
σαρμογή; Θα καταργήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας; Θα κλείσει τα



Κέντρα Υγείας; θα καταργήσει την δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλ
ψη; Θα καταργήσει τα προγράμματα για την καταπολέμηση της ανεργίας 
Θα καταργήσει τα προγράμματα πρόνοιας; Θα καταργήσει τις επιδοτή
σεις του ΟΓΑ προς τους αγρότες; βα μειώσει τις συντάξεις; Θα καταρ
γήσει την επιδότηση των επιτοκίων για τον αγρότη και τον βιοτέχνη; 
Θα καταργήσει τα κίνητρα για τις εξαγωγές;

Αυτά είναι τα ερωτήματα κύριε αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας, στα 
οποία ο λαός της Θεσσαλονίκης, ο ελληνικός λαός σε καλεί να απαντή 
σεις ευθέως και όχι με απάτες.

Απο τη Θεσσαλονίκη , θα ήθελα να καταγγείλω την προσπάθεια της«
ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας να εμπλέξει στην προπαγάνδα της ΣΩΓΙΕΡ 
τον Κλήρο και την Εκκλησία.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ,πιστεύουμε στην ανεξαρτησία της Εκκλησίας απο το 
κράτος. ΚΑθο';ς και στην ανό,γκη η Εκκάνησία και ο Κλήρος να μείνουν 
μακρυά απο τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Εμε ί ς  αναγνωρίζουμε τη σημασία και το ρόλο της Εκκλησίας στη 
διαδρομή του 'Εθνους. Παράλληλα, αναγνωρίζουμε τον κοινωνικό 
χαρακτήρα του Χριστιανισμού. Προειδοποιούμε όμως, την ηγεσία της
Νέας Δημοκρατίας, όσο και ορισμένους ελάχιστους, εκπροσώπους 
του Κλήρου , να αφήσουν την Εκκλησία έξού απο την πολιτική εκλο
γική αναμέτρηση.

Και τώρα δυό λόγια για τη Θεσσαλονίκη. Τη συμπρωτεύουσα. Μέσα στα 
πλαίσια του Πενταετούς '83 - 87 , δίνουμε λύσεις ολοκληρωμένες,
σε μεγάλα ζωτικά·προβλήματα που χρονίζουν για δεκαετίες. Αναγνω
ρίζουμε πάνω απ'όλα το ρόλο της συμπρωτεύουσας στην νευραλγική 
περιοχή τη.ς Βόρειας Ελλάδας. Είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε 
ρυσιαστικά στον πανηγυρικό εορτασμό των 2.300 χρόνων της Θεσ
σαλονίκης,. για την ανάπλαση της ιστορικής φυσιογνωμίας της συμπρω-



τεύουσας με 1.200.000 000 . ^

Το έργο της τετραετίας το ξέρετε. Δεν χρειάΓετσ,ι να το αναφέραπ 
Το ύψος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το 1983. ήταν 3.400.000.0: 
Το 1985 είναι 14.500.000.000 . Για μας η Θεσσαλονίκη έχει ξέχωρη 
σημασία, για την ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας , της Μακεδονίας 
και της Θράκης. Γι'αυτό απαιτείται και κάνω τώρα εξαγγελία απσ~ 
κέντρωση προς τη Βόρεια Ελλάδα , μεταφορά οικονομικώ νριολιτικών,, 
διοικητικών εξουσιών απο την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και αναβάθμιση , επι
τελική συγκρότηση του υπουργείου Βόρειας Ελλάδας.

Μέσα στην τετραετία που έρχεται θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση Πολεο- 
δομικής Ανασυγκρότησης. Μέσα στο καλοκαίρι του '85 εντάσσονται 
στο σχέδιο πόλης οι πυκνοδομημένες περιοχές αυθαιρέτων, Μενεμένη, 
Πολίχνη , Σταυρούπολη, Συκιές , Κηφισιά.

Με την εκτέλεση απο το ΔΕΠΟΣ του Στεγαστίκού Προγράμματος στη Πολύχν 
εξασ(οαλίξεται η αποκατάσταση των θιγομένων κατοίκων απο την ανάπλα
ση της Άνω Πόλης, Και μέσα στο '87 θα λειτουργήσει το έργο 
ςωής της Θεσσαλονίκης. Η μονάδα βιολογικού καθαρισμού. 0 κεντρι
κός αποχετευτικός αγωγός με κόστος 10 δισεκατομμύρια για να γίνει 
επιτέλους ο Θερμαϊκός προσιτός στους κατοίκους της.

Θα ήθελα , λαέ της Θεσσαλονίκης, πριν κλείσω ν 'αναφερθώ ε vc
για μας σημαντικό θέμα, 
πολιτική σημασία. Ίσως

Η αναμέτρηση της 2ης Ιούνης -έχει τεράστια 
την μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών

στη χώρα μας.



Υπάρχουν πράγματι δυο διαφορετικές στρατηγ ικές .Δ ιαφορετικές 
κοίΛΗονικές δυνάμεις που στηρίζουν τοΠΑΣΟΚ απο εκείνες που -στη
ρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά, δυστυχώς, και το λέω με βαθειά 
λυτιη , οι ηγεσί ες τόσο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 'όσο ·>·.αι 

Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Εσωτερικού αποσιωπούν την κοαγμα 
τικ ύ τ ητο.. Η πραγματικότητα είναι η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στην 
,υποτέλεια , την εκμετάλλευση, τον αυταρχισμό και απο την άλλη 
μεριά τη δημοκρατία , την πρόοδο και εθνική υπερηφάνεια.

Δεν υπάρχει εδώ λογική δικομματισμού. Και είναι πραγματικό, λυπη
ρό , ότι στόχος και των δύο κομμάτων της παραδοσιακής Αριστερός 
είναι μόνο το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Γιατί αυτό έχει 
σήμερα την αυτοδυναμία στο Κοινοβούλιο , αυτοδυναμία την οποία
αντιπαλεύουν και αυτό θα- έχει στη Βουλή στις 4 ϊούνη. Θα έχει - 
μια αυξημένη αυτοδυναμία. Γιατί πρέπει να οας πω τη βαθειά μου 
πεποίθηση πως το 4 8% του 1981 έχει ξεπερσστεί κ.ατα πολύ. Πώς 
αλλοιώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει την απίθανη αυτή λαοθάλασσα, 
στη σημερινή υποδοχή.

Η Θεσσαλονίκη το 1981 έκρινε την νίκη.του ΠΑΣΟΝ. II Θεσσαλονίκη 
οήμερα έκρινε τη θριαμβευτική νίκη . Το θρίαμβο του λαού. Την
πρωτοπόρε ία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κίνημα 
θα έχουμε τη δύναμη να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμ 
μήνα με μήνα, χρόνο με χρόνο, το όραμα να γίνει, 
πραγματικό’:; ¡τα. II Ελλάδα να ανήκει ο το λαό της.

.τος. Στη Βουλή' 
ά μας έτσι ώστε 
χειροπιαστή 

Η Ελλάδα να ανή
κει στους ‘Ελληνες.

//



Ειλικρινά,λαέ της Συμπρωτεύουσας,δεν έχω ζήσει ποτέ μα ποτέ τέτοια 
εμπειρία.Το λαϊκό κίνημα,τό λαογέννητο Κίνημα του ΠΑΣΟΚ.προχωρεί. 
Δεν τελειώνει «Για τη νέα Ελλάδα. Την Ελλάδα της Αλλαγής.

Απο τα βάθη της καρδιάς μου, λαέ της Θεσσαλονίκης, εκφράζω τη 
βαθειά ευγνωμοσύνη εμού και των συναδέλφων , γι'αυτή την απίστευ
τη, μοναδική, ανεπανάληπτη υποδοχή και συγκέντρωση του λαού της 
συμπρωτεύουσας. ·

Νέοι και νέες. Γέροντες και γερόντισες. Σας διαβεβαίώνουμε ότι 
θα μείνουμε στις επάλξεις του αγώνα για την Αλλαγή και θα νική
σουμε .

Θα φέρουμε το έργο σε πέρας, με τη δική σου εμπιστοσύνη. Με τη 
δική σου συμπαράσταση.και συνεργασία.

'Ενα μεγάλο ευχαριστώ.. Εμπρός.στον αγώνα, στην αναμέτρηση στη 
ν ί κη.

Καλή αντάμωση τα μεσάνυχτα της 2 Ιούνη, όταν ο λαός θα πανηγυ
ρίζει τον θρίαμβό του.

Γειά σας και με τη νίκη. Με τη νέα νίκη.


