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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ Α Ι ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΛΣΟΚ ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟν ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ

Λαέ της

'Αρτας,

Αισθάνομαι βαθειά συγκίνηση γι'αυτή την τεράστια ενθουσιώ
δη συγκέντρωση της

'Αρτας που προδικάζει τη θριαμβικέ νίκη της

2ης Ιούνη ·

Αυτή η

νίκη, η νέα νίκη είναι του λαού.

Η παρουσία σου αυτή συγκλονιστική.

Η παρουσία σου αυτή για την οποία θέλω να σε ευχαριστήσω από τα
βάθη της καρδιάς μου.

Έ χ ω έρθει και άλλες φορές στην

δεν είδα τέτοια λαοθάλασσα.
της Αλλαγής.

Λαέ της

'Αρτας είσαι στην πρωτοπόρε ία

Η παρουσία σου στέλνει δύο μηνύματα.

μήνυμα της νίκης.

'Αρτα ποτέ

Το ένα είναι το

Το άλλο είναι το μήνυμα της κρισιμότητας της

εκλογικής αναμέτρησης στις 2 του Ιούνη.

Σ ‘αυτές τις εκλογές κρίνε-

ται η ομαλή πολιτική πορεία του τόπου ή η ανώμαλη πορεία.
να τονίσω από την αρχή

Πρέπει

ότι έχουμε θέσει στον αρχηγό της Νέας Δημο

κρατίας του παντοτινό ηγέτη της ανωμαλίας^τρία βασικά ερωτήματα.
Σύνθημα: 0 λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά.
Πώς να ξεχάσεί;

Τη στιγνή εκμετάλλευση

από την ολιγαρχία

πώς να ξεχάσει το αυταρχικό αστυνομικό κράτος, πώς να ξεχάσει τη
Μακρόνησο, τα ξερονήσια, τους Γκοτζαμάνηδες,

τις αύρες, τα ΜΑΤ;

Έ χ ε ι αμαρτωλό παρελθόν και η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της.
Εδώ από την Ά ρ τ α θέ’
ττώ στον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας το ερώτημα.
Κύριε αρχηγέ της Νέας Δημοκρατίας, με ποιό τρόπο πρόκειται_να_ανατρέψετε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη.
παραβίαση του Συντάγματος.

Μόνο με

Και ζητάς απ'αυτόν τον λαό που πασχίζει

,για ομαλότητα, για ομοψυχία και εθνική ενότητα να σε ψηφίσει;

Και

να συγκρουστείς με τον νέο ανώτατο άρχοντα της χώρας μας;
Χθες καταγγέλθηκαν ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις

/

μεταξύ του και του Κωνσταντίνου Γκλίσμπουργκ.

Τον καλούμε να

δηλώσει στον ελληνικό λαό τχοιά είναι η μελλοντική πολίτικη του
απέναντι στον Κωνσταντίνο Γκλίσμπουργκ έκπτωτο βασιλέα της Ελλάδας.
Σ'αυτές τις εκλογές θα νικήσει γιατί το θέλει ο ελληνικός
λαός όπως το διατρανώνει σήμερα στην πόλη μας ο λαός της
θα νικήσει η ομαλότητα.
συνέπεια.

Θα νικήσει η δημοκρατία.

'Αρτας,

Θα νικήσει η

Θα νικήσει η αλήθεια και όχι οι ψευδολογίες της ΣΩΓΙΕΡ.

Θα νικήσει ο πατριωτισμός και όχι η εθνική υποτέλεια και μειοδοσία.
Θα νικήσει η ευημερία των πολλοΌ.

Ό χ ι η ασυδοσία των ολίγων.

Αυτές οι εκλογές προέρχονται και είναι οι πιο σημαντικές των τελευ
ταίων δεκαετιών.

Και είναι σαφώς ότι ο λαός της

'Αρτας στη συντρι

πτική του πλειοψηψία δίνει το παρόν εδώ και τώρα σ'αυτόν τον αγώνα για
μια θριαμβική λαϊκή συντριβή της Νέας Δημοκρατίας και του αρχηγού
της, τους οποίους θα στείλετε με την ψήφο σας στο περιθώριο της
πολιτικής ζωής.

