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Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝΔΡΈΑ Γ.ΠΑΠΑΝΛΡΕΟΥ
ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της συγκλονιστικής παρουσίας 
σου λαό της Ξάνθης, σ'αυτή τη συγκλονιστική μυσταγωγία.

Μαζί προχωρούμε στη νέα νίκη, για να κατοχυρώσουμε τις λαϊκές 
κατακτήσεις και να ανθίζουμε διάπλατες τις λεωφόρους,που οδηγούν 
στην ολοκλήρωση του οράματος της Αλλαγής.

Λαέ της Ξάνθης, η αποψινή σου συγκέντρωση, ο παλμός, το μέγε
θος, το πάθος, σημαίνει στις 2 του Ιούνη παντοδύναμο το ΠΑΣΟΚ στην 
Κυβέρνηση, ο Λαός αποφασιστικά στην εζουσία. Σημαίνει ότι
οι δυνάμεις της αντίδρασης θα οδηγηθούν στο μαρασμό, στη διάσπαση. 
Ότι η Δεζιά, είτε λέγεται Λαϊκό Κόμμα,· είτε λέγεται Συναγερμός, 
είτε λέγεται ΕΡΕ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε Φιλελεύθερη 
Νέα Δημοκρατία^θα παίζει πια περιθωριακό ρόλο στη δημόσια ζωή 
της χώρας. Αυτό είναι το νόημα της παρουσίας σας απόψε, νιάτα, 
γηρατειά, γυναίκες, άνδρες, νέες και νέοι. Αυτή είναι η έννοια της 
αποψινής δημοκρατικής μυσταγωγίας στην Ξάνθη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία^αδέλφια της Ξάνθης^ότι η νίκη είναι σίγουρη, 
πως στις 3 Ιούνη ζεκινάει δεύτερη δημιουργική δημοκρατική τετραετία. 
Για να την ακολουθήσει και τρίτη. Για να ολοκληρωθεί το όραμα, να 
γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα της νέας Ελλάδας. Μαζί. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερη τιμή και μεγαλύτερη χαρά, από το ν'ακούω εσάς, το Λαό 
της Ξάνθης να μου λέει"μαζί σου Ανδρέα." Μαζί σου Λάέ της Ξάνθης.
Μαζί σου Λαέ της Θράκης θα χτίσουμε τη νέα Ελλάδα. Μαζί. Όλοι 
μαζί για την Αλλαγή. Και μια. που το λέτε αυτό, θα ήθελα να προσθέ
σω. Εμείς χτυπάμε την πολιτική έκφραση της ολιγαρχίας και. των ζέ~ 
νων κέντρων απόφασης. Την πολιτική οργάνωση της Δεζιά,ς. Αυτή θα την 
συντρίψουμε στις εκλογές της 2ης Ιούνη. Αλλά .δεν χτυπάμε τον απλό με 
σο Έλληνα πολίτη, τον μη προνομιούχο, πολίτη, αγρότη, εργάτη,επαγ- 
γελματία, βιοτέχνη που έτυχε να έχει εγκλωβιστεί απ'τα πλοκάμια της 
Δεζιάς, απ'τα πενήντα χρόνια εζουσίας της. Για το Δεζιό Έλληνα πολί 
τη του υπενθυμίζουμε, του στέλνουμε το μήνυμα ότι τα ταζικά του



συμφέροντα δεν είναι, με τους υπηρέτες του πλούτου, αλλά με τους 
αγωνιστές της Δημοκρατίας και της Αλλαγής. Με το Πανελλήνιο Σοσια
λιστικό Κίνημα. Κι ανοίγουμε την αγκαλιά μας να τον δεχτούμε. Δεν 
έχουμε πράσινα, μπλέ, κόκκινα καφενεία. 'Εχουμε ένα Λαό που έχει 
πάρει την απόφαση, αυτός και κανείς άλλος να οδηγεί την Ελλάδα, 
την πατρίδα προς το μέλλον. Η αποψινή συγκέντρωση σημαίνει πως ο 
Λαός της Ξάνθης, έχει βαθειά συνειδητοποιήσει τον κρίσιμο.χαρακτή
ρα της αναμέτρησης της 2ης Ιούνη. Είναι η πιο σημαντική πολιτική 
αναμέτρηση των τελευτάίών δεκαετιών στην πατρίδα μας. Γιατί, ο 
αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο άνθρωπος που γεννήθηκε και έζησε 
με την ανωμαλία, απειλεί την ομαλότητα της πορείας της χώρας μας 
προς το μέλλον. Γιατί κρίνεται η τύχη του εργαζόμενου του νέου, 
της νέας.

Αλλά σ'αυτές τις εκλογές ο Λαός θα δώσει συντριπτική απάντηση.
Θα κατοχυρώσει τις μεγάλες λαϊκές κατακτήσεις τ*ης τετραετίας. Και 
θα ανοίξει νέους δρόμους, για νέους θεσμούς, για μια ταχύρρυθμη 
ανάπτυξη της οικονομίας μας. Για τη νέα νίκη. Το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρ
νηση, ο Λαός στην εξουσία. Και είμαστε Λαέ της Ξάνθης περήφανοι, για 
τις δύο μεγάλες επιλογές που κάναμε: Πρώτο, την αναθεώρηση του Συ
ντάγματος. 'Ετσι ώστε να μην υπάρχουν κηδεμόνες του Λαού μας. 0 Λαός 
είναι η μόνη πηγή εξουσίας. Το Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τοΛαό. Και 
είμαστε περήφανοι. Ο ν.έος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι 

Δικαστής και ο δημοκράτης αγωνιστής, πάνω και πέρα από 
κόμματα, ο Χρήστος Σαρτζετάκης.

Λαέ της Ξάνθης, απόψε δεν θάσαστε εδώ σ'αυτή τη συγκλονιστική 
σνγκέντρωση, άν δεν είχαμε τηρήσει το συμβόλαιο τιμής που υπογράψαμε 
εδώ στην Ξάνθη^πριν από τις 18 Οκτώβρη του 1981.
Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Είναι το σύνθημα που μας χαλυβδώνει, το 
σύνθημα που μας δίνει δυνάμεις για να προχωρήσουμε μαζί το μεγάλο 
δημιουργικό έργο της ειρήνης, της Δημοκρατίας, της Αλλαγής.

Όπως υποσχεθήκαμε Λάέ της Ξάνθης, εκσυγχρονίσαμε τις 'Ενοπλες 
Δυνάμεις^τις εξοπλίζουμε για να μπορούν να επιτελέσουν το μεγάλο τους 
έργο της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και της κα
τοχύρωσης της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας. 'Ενοπλες Δυνάμεις, ακομμάτι
στες, συμφιλιωμένες με το Λαό, άγωνιζόμενες για την πατρίδα και μόνο. 
Είναι η εγγύηση της ειρήνης.

Ακολουθήσαμε μια νέα εξωτερική πολιτική. Μια γνήσια πολυδιάστατη 
εθνική^ελληνική εξωτερική πολιτική. Προωθήσαμε τη συνεργασία με τις



χώρες των Βαλκανίων, με τις χώρες της Μεσογείου. Πήγαμε προς 
Ανατολάς και προς Δυσμάς προς Βορρά και Νότο, με το μήνυμα της ειρή
νης. Η Ελλάδα .αδέλφια της Ξάνθης, σήμερα είναι γνωστή σε κάθε πρω- 
τε.υουσα του κόσμου σαν η πρωτοπόρος της ειρήνης για μια 'απύραυλη 
Βαλκανική, για μια απύραυλη Ευρώπη^για μια Μεσόγειο χωρίς Βάσεις. 
Είμαστε γι'αυτό περήφανοι. 'Ελληνες σήμερα στο εξωτερικό σημαίνει 

. ειρήνη και ΔημοκρατίαΈΑΣΟΚΈιρήνη-Δημοκρατία τα μεγάλχ συνθήματα.
Παραλάβαμε μια οικονομία, που την ονομάσαμε "καμμένη γη," από τον 

κ.Ράλλη. Παραλάβαμε υπερχρεωμένες βιομηχανίες. Υπερχρεωμένες^γιατί 
αφειδούς τους παρήχοντο δάνεια.'Οχι στους μικρομεσαίους, όχι στους 
μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, αλλά στις βιομηχανικές επι- 
χειρήσεις^οι οποίες φυγάδευαν σημαντικό τμήμα των δανείων στην Ελβε
τία. 'Ετσι ώστε, οι βιομήχανοι να είναι πλούσιοι και οι βιομηχα
νίες να κλείνουν. Παραλάβαμε έναν πληθωρισμό 26% και τον κάναμε 
σήμερα το '85, 16%.

Είμαστε Λαέ της Ξάνθης, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει νομοθε
τήσει την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή για να προστατέψουμε 
το πραγματικό εισόδημα του 'Ελληνα εργαζόμενου, το μεροκάματο.

0 αγώνας τώρα δικαιώνεται. Ένα μήνυμα για μας συγκλονιστικό. 
Γιατί δεν μιλάμε για ΘΑ, μιλάμε για το παρόν, για την τετραετία.
Γιατί τα 4 χρόνια του ΠΑΣΟΚ, ευχαρίστως τα συγκρίνουμε με τα 4 0 της 
Δεξιάς.

Αλλά πέρα από το μεροκάματο, πέρα από το μισθό, · υπάρχει κι αυ
τό που λέμε κοινωνικός μισθός.

Ο λαός πως να ξεχάσει"τι σημαίνει δεξιά, πώς να ξεχάσει τον εθνι 
κό διχασμός Άλλοι ήταν Έλληνες και άλλοι μιάσματα. Πώς να ξεχάσει 
τα ξερονήσια της}να ξεχάσει τις διώξεις της, να ξεχάσει τα τρίκυκλα^ 
τους Γκοτζαμάνηδες, τα ΜΑΤ και τις αύρες. Αυτά κληρονομήσαμε από 
τη δεξιά και σήμερα ο κάθε Έλληνας πολίτης,άσχετα από θρησκεία, 
άσχετα από πολιτική τοποθέτηση^ξέρει πως είν’ελεύθερος πως έχει 
όλα τα δικαιώματα που έχει ο διπλανός του, ο γείτονας του, πως 
είναι κυρίαρχος στη χώρα του.



Αλλά δώόαμε εξετάσεις στον τομέα της υγείας, το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας εφαρμόζεται πιστά παρά την.αντίδραση του κατεστημένου.

Παιδεία, η δωρεάν παιδεία , τα νέα κτίρια,ο Νόμος Πλαίσιο, τα 
νέα πανεπιστήμια , η πρόνοια , το κράτος-πρόνοια. Γιατί το κράτος 
που μας προτείνει η Νέα Δημοκρατία που λέγεται φιλελεύθερο δεν 
έχει καμμία σχέση με τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο. ΐο φιλελεύθε
ρο του αρχηγού της Νέάς Δημοκρατίας σημαίνει πολιτική Θάτσερ, Ρήγκαν 
‘και Κόλ. Σημαίνει ανεργία , σημαίνει"το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό" , 
σημαίνει ο δυνατός νικά. Εμείς θέλουμε το κράτος να παρεμβαίνει 
για τον Έλληνα εργαζόμενο , τον αγρότη , το.ν εργάτη, το βιοτέχνη , 
τον έμπορο, τον επαγγελματία. Να τον προστατεύει από τα μονοπώλια 
ντόπια και ξένα. Γι'αυτό και το ΠΑΣΟΚ λέγεται Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό 
Κίνημα, Κίνημα που δουλεύει για το λαό και μόνο. Είναι πραγματικά 
ένα Κίνημα μοναδικό στην ιστορία με όλες τις καταβολές του. Η γενιά 
της αντίστασης , η γενιά του 114, η γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά 
της Αλλαγής με όλες αυτές τις καταβολές κατόρθωσε μέσα σε επτά 
χρόνια να γίνει κυβέρνηση και να εξασφαλίσει όχι μόνο τη δεύτερη 
τετραετία αλλά και την επόμενη έτσι που να ολοκληρωθεί το όραμα αυτού 
του διψασμένου λαού.

Δεν ξεχνά ο λαός. Αυτή είναι η σημασία και η έννοια.Μας προκά- 
λεσαν και θα έχουν την απάντηση στις 2 του Ιούνη από το δημοκρατικό 
λαό της χώρας μας. Ναι, η Ελλάδα μεταβάλλετα.ι χρόνο με χρόνο σε ένα 
τεράστιο εργοτάξιο.Στην Ξάνθη, στο νομό σας, άρχισαν ήδη τα έργα 
αποχέτευσης. Για την πόλη σας το 1985 τελειώνει το λιμανάκι στα 
Άβδηρα. για τους ψαράδες σας. Άρχισαν τα έργα στο λιμάνι του 
-Λαγός. Μιλάμε για 700 εκατομμύρια. Και εδώ στην Ξάνθη, στη Θράκη 
δικαιώνεται ο αγώνας. Πώς αλλοιώς να εξηγήσουμε την τεράστια αυτή 
πανηγυρική, πανδημοκρατική συγκέντρωση στην πλατεία της πόλης.

Και θάθελα να τονίσω εδώ στην Ξάνθη, ότι η προσπάθειά μας και'το 
μέλημά μας είναι όλες οι κοινωνικές, θρησκευτικές και οικονομικές 
ομάδες να αναπτυχθούν ισόρροπα. 'Ολοι οι 'Ελληνες πολίτες,ανεξάρτη
τα από κο'ινωνική τάξη, καταγωγή, θρησκεία, έχουν τα ίδια δικαιώματα 
στη μόρφωση, την υγεία, την περίθαλψη, την οικονομική ευημερία.



Θεμελιώνουμε ένα κράτος πρόνοιας για το λαό. Διακηρύξαμε ότι 
τη*τετραετία που έρχεται κάθε Ελληνίδα και Έλληνας θα έχουνε εθνι
κή σύνταξη. Εξαγγείλαμε επίσης ότι η σύνταξη θα γί
νει αφορολόγητη. Εδώ στο νομό της Ξάνθης ολοκληρώθηκε το
Κέντρο Υγείας της Σταυρούπολης. Κατασκευάζεται το Κέντρο Υγείας · 
Αιγινού. Μεταστεγάστηκε σε σύγχρονο κτίριο το νοσοκομείο Ξάνθης 
και ετοιμάζεται η μελέτη για την ανέγερση νέου νοσοκομείου 300 κλι
νών,και προϋπολογισμού 3 δισεκατομμυρίων. Ιδρύσαμε 4 παιδικούς σταθ
μούς και ένα ΚΑΠΗ.για τα γερ.ατειά της Ξάνθης.

Στην Παιδεία μόυ δίνε ι ''χαρά να ανακοινώσω πως τρία νέα τμή
ματα τής πολυτεχνικής σχολής Ξάνθης ιδρύονται και λειτουργούν. Τρία 
νέα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής σας. Αλλά λαέ της Ξάνθης είμαστε 
ιδιαίτερα περήφανοι πως ύστερα από 40 ολόκληρα χρόνια της Δεξιάς9 
επιτέλους αναγνωρίσαμε την ενιαία Εθνική Αντίσταση ενάντια στο φα
σισμό και το ναζισμό που άλλαξε την πορεία τομ πολέμου. Και φέραμε 
στον τόπο, στη θέση του διχασμού την εθνική συμφιλίωση.

Τα 40-50 χρόνια της Δεξιάς είχαν δώσει το αίσθημα στους κατοί
κους της ελληνικής επαρχίας πως τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευ
θερίες ήταν προνόμιο που το κράτος έδινε στους ψηφοφόρους, του κόμ
ματός τους. Σήμερα ο χωροφύλακας στέκεται δίπλα στον πολίτη^βοηθός 
και αρωγός/σήμερα ο πολίτης διατρανώνει τα δικαιώματά του. Αυτός 
είναι ο κυρίαρχός^αυτή είναι η μόνη πηγή εξουσίας . Εμείς που σας 
αντιπροσωπεύουμε στη Βουλή των Ελλήνων εκφράζουμε τους δικούς 
σας πόθους,υλοποιούμε τις δικές σας αποφάσεις λαέ της Ξάνθης , λαέ 
της Θράκης.

Και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η υπόσχεσή μας για ισότητα 
των δύο φύλων γίνεται πραγματικότητα μ.ίοα με. τη μέρα. Η γυναίκα 
ίση με τον άνδρα στο νόμο και στις ευκαιρίες της οικονομίας.

r

Η μάχη συνεχίζεται γι'αυτό σας καλούμε να μείνετε στις επάλξεις 
όχι μόνο μέχρι την ψήφο της 2 Ιούνη αλλά να μείνετε δίπλα μας^όταν 
σφυρηλατούμε τη νέα Ελλάδα που τόσες γενιές οραματίστηκαν μα μόνο η 
δίκιά σας η γενιά της Αλλαγής πρόκειται να γευθεί.

Μαζί προχωρούμε. Στις 2 του Ιούνη όλες οι κατακτήσεις τουλαού 
τίθενται σε αμφισβήτηση. Στις 2 του Ιούνη αντιμετωπίζετε το ξεπού
λημα από τη Δεξιά στο ξένο κεφάλαιο.Συρρίκνωση του κράτους -πρόνοιας J 
την εμπορευματοποίηση της υγείας , τη μείωση των συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων των εργαζομένων. Γι'αυτό.η απόφασή σας έχει παρθεί οριστικά, 
και αμετάκλητα όπω*ς η αποψινή σας παρουσία δε ίχνε ι και λέτε ένα



μεγάλο όχι στην ταμπέλα, που έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία και λέει 
"πωλείται η Ελλάς προσέλθετε' " .Λοιπόν κύριοι της Δεξιάς,η Ελλάς 
δεν πωλείται , η Ελλάς ανήκει στον ίδιο τον λαό της και μόνο. Ούτε 
στα ξένα μονοπώλια ούτε στις ξένες πρωτέόυσες. '

Μια από τις πιο βασικές δεσμέύσεις του ΠΑΣΟΚ και εδω στην 
Ξάνθη το 1981 ? είναι ο αγώνα^γ’ια να ξαναζωντανέψει η ελληνική 
ύπαιθρος . Μας·φύγανε τις τελευταίες δεκαετίες ενάμισυ εκατομμύριο 
νέων; παιδιά και γυναίκες να δουλέψουν στα σκλαβοπάζαρα της οικου
μένης και ερήμωσαν την ύπαιθρο. Γι'αυτό το πενταετές πρόγραμμά μας 
περιλαμβάνει περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης έτσι ώστε η ανάπτυξη 
να είναι ισόρροπη .Στη Θράκη^επιτέλους^το εισόδημα να φθάσει το 
ύψος των αστικών κέντρων της χώρας. Για να μπορέσει ο κάθε 'Ελλη
νας να ζήσει στον τόπο που γεννήθηκε. Για να αξιοποιήσουμε τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές που τόσες έχει η χώρα μας.Για να εξασφαλί
σουμε σε κάθε 'Ελληνα , όχι μόνο δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσο
κομειακή περίθαλψη^αλλά υ σύγχρονη αποτελεσματική περίθαλψη που 
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της υγείας από την πρόληψη μέχρι την 
καταστολή. 'Ολοι μας?είτε πλούσιοι είτε φτωχόί>είμαστε ίσοι μπροστά 
στο θάνατο και την αρώστεια . Και είναι πρώτο μας μέλημα να φέρουμε 
την υγεία σε κάθε γωνιά'της πατρίδας μας.

Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Προχωρήσαμε^όπως υποσχεθήκαμε^στη 
διοικητική αποκέντρωση και την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδικοίκηςης. 
Είναι η πρώτη φόρά^ Λαέ της Ξάνθης^που υπάρχει πενταετές πρόγραμμα, 
είναι η πρώτη φορά που το πενταετές πρόγραμμα έγινε με τη δίκιά σου 
τη βοήθεια μέσα από τις λαϊκές συνελέύσεις , τα νομαρχιακά συμβούλια. 
Δεν έγινε από γραφειοκράτες των υπουργείων . 'Εγινε από τον ίδιο 
το λαό.

Στο νομό της Ξάνθης για έργα υποδομής στα χρόνια '82-'84 δόθη
καν δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εκατομμύρια. Το 1985 1 δισεκατομ
μύριο^ 600 εκατομμύρια δηλαδή παραπάνω τό '85 από ότι είχε δώσει 
η Δεξιά σε ολόκληρη την τριετία '79 -*81. Με βάση το νόμο για 
τα κίνητρα μέχρι το τέλος του '84 εγκρίθηκαν στην Ξάνθη 63 επενδύ
σεις,, ύψους τριών δισεκατομμυρίων 700 εκατομμύριων. 'Εχουμε μεγαλό
πνοο πρόγραμμα ανάπτυξης των ακριτικών περιοχών της χώρας μας και 
της Θράκης. Στην Ξάνθη ξεκινάει το πρόγραμμα της περιοχής Σταυρού-



πόλης με 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια. Εζυγ ιαίνόνται, από το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας χρηματοοικονομικά οι επιχειρήσεις της 
Θράκης που δημ ιουργήθηκαν με το νόμο 289,με αύξηση της δωρεάν 
κρατικής επιχορήγησης. Επιδοτούμε τη μισθοδοσία εξειδίκευαένων 
στελεχών και δίνουμε στους μ ικρούς και μεσαίους,επιτέλους^μία θέση 
στις προμήθειες του δημοσίου. Αλλά^λαέ της Ξάνθης^ πρώτη μας υπο
χρέωση και η πρώτη μας δέσμευση είναι η ελληνική αγροτιά.' Είναι η 
ελληνίδα αγρότισσα και ο 'Ελληνας αγρότης. Είμαστε το κόμμα, είμαστε 
το Κίνημα που εκφράζει την αγροτιά στην πατρίδα μας και δεν δεχόμαστε 
μαθήματα από εκπροσώπους της πλούτοκρατίας.,ο’πως είναι ο αρχηγός της 
Νέας Δημοκρατίας. Κύριοι^η Δεξιά κυβέρνησε 40 χρόνια και έπρεπε να 
.έρθει το ΠΑΣΟΚ για να αλλάζει ηίμοίρα του αγρότη και της αγρότισ
σας. Δίνουμε τη μάχη μέρα και νύκτα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τις 
τιμές των αγροτικών προϊόντων . Και σας έχουμε υποσχεθεί?λαέ της 
Ξάνθης, της Θράκης^αγρότες της Ελλάδας πως οι τιμές θα καλύψουν 
το κόστος παραγωγής είτε το θέλει είτε δεν το θέλει η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα.

Απόψε το αισθάνομαι με βαθειά συγκίνηση αδέλφια της Ξάνθης., 
είμαστε μαζί πολλά χρόνια σε κοινούς αγώνες^μόνο που τώρα είμαστε σε 
θέση να, δημιουργήσουμε> να κτίσουμε μαζί. Επιτέλους^, ξεπεράσαμε τα 
εμπόδια ξένα χαι ντόπια του κατεστημένου^έτσι παυ^Ελλάδα να ανήκει 
γνήσια στο λαό της. Σ'ό,τι αφορά τον αγρότη πασχίζουμε να θεμελιώσουμε 
τη γή που του ανήκει, ·‘.ν'αυξήσουμε την αξία της ,διανείμαμε γεωργικούς 
κλήρους , ρυθμίζουμε επικοιστικές εκκρεμότητες. Ψηφίσαμε το νομοσχέ
διο για τους βοσκότοπους, δίνουμε δάνεια σε μεγάλη κλίμακα στους
νέους για να αποκτήσουν αγροτική γή, προχωρούμε σε συνεργασία με τους*
συνεταιρισμούς με τους συλλόγους στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Και^επιτέ
λους την τετραετία που έρχεται αγρότες και αγρότισσες^τα τσιφλίκια 
και η μοναστηριακή περιουσία θα παραχωρηθούν σε σας .

Μαζί προχωρούμε. Θεμελιώνουμε τη νέα Ελλάδα. Και αποτελεί γε-ι 
λοιότητα η συμβουλή που έδωσε η Σώγιερ στον αρχηγό της Νέας Δημοκρα
τίας να προσπαθήσει να πεί στον αγροτικό κόσμο ότι οι εθελοντικοί 
συνεταιρισμοί του ΠΑΣΟΚ αποτελούν κολλεκτίβες. Οι εθελοντικοί συνεται
ρισμοί του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν μόνο για να εξυπηρετήσουν την οικογενειακή' 
εκμετάλλευση , τον 'Ελληνα αγρότη και την ατομική του ιδιοκτησία.Για 
να μπορέσει στη διακίνηση και εμπορία να αντιμετωπίσει δυνατός το 
μεσάζοντα^που μέχρι τώρα απομυζούσε τον ιδρώτα του.
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Για να προχωρήσει μέ σύγχρονους τρόπους στη μεταποίηση , στην 
εκβιομηχάνιση των προϊόντων της γής. Και για να υπάρξει κοινή προ
μήθεια ακριβών μηχανημάτων που να μειώσει το κόστος της παραγωγής 
και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας. Πληροφορούμε 
την Δεξιά ότι ρι αγρότες δεν ψηφίζουν τον ταξικό αντίπαλό τους^τον 
ταξικό εχθρό τους .Γνωρίζουν ότι το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 
είναι Πανελλήνιο Αγροτικό Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Και θάθελα^λαέ της Ξάνθης-λαέ της Θράκης , να πω και δύο λόγια 
για τους.μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες.και 'επαγγέλματίες. 
Υπάρχει ένα δικαιολογημένο παράπονο . Δεν κατορθώσαμε να επιβάλουμε 
στο τραπεζικό σύστημα της..χώρας τα κριτήρια που οδηγούν στη χρηματο
δότηση του μικρού και μεσαίου επιχειρηματία. Λέμε πάντα την αλήθεια. 
Για αυτό το λόγο λαέ της Ξάνθης5 ιδρύουμε τράπεζα μικρών και μεσαίων 
που σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ θ'αναλάβει να χρηματοδοτήσει και 
τις επενδύσεις και το κεφάλαιο κίνησης των μικροϊν και μεσαίων που 
αποτελούν την ελπίδα της ελληνικής βιοτεχνίας και τελικά της βιομη
χανίας. Θα υπάρξει ασφαλιστικός φορέας τώστε να μην είναι υποχρεωμένος
ο μικρός και μεσαίος να δίνει εγγυήσεις άλλες από την προοπτική , τοτομέλλον της επιχείρησής του ;. Αυξάνεται ποσό δανειοδότησης στο 40% · 
του τζίρου. 'Ηδη κεφαλαιοποίήθηκαν οι οφειλές στις τράπεζες μέχρι 
7 εκατομμύρια^υποχρεωτικά . Κεφαλαιοποίήθηκαν οι οφειλές προς το 
δημ,όσιο και. κεφαλαιοποιούνταε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
οι οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Καταργείται η προσω
ποκράτηση για οφειλές προς το δημόσιο και προχωρούμε σε ουσιαστικό 
έλεγχο των τιμών των πρώτων υλών^που χρησιμοποιούν οι μικρές και με
σαίες επιχειρήσεις. Και για τον έμπορο και την επαγγελματική του 
στέγη λέμε τούτο: Θα ιδρύσουμε εμπορικά κέντρα έτσι ώστε ο έμπορος 
να μην είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον ιδιοκτήτη. Ειρήνη , 
δημοκρατία, οικονομική ανάπτυξη^πραγματικά αδέλφια της Ξάνθης,στις 
εκλογές που έρχονται σε λίγες μέρες^σ'αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση}από 
τη μία μεριά έχετε την εθνική ανεξαρτησία. , την εθνική υπερηφάνεια7 
την ειρήνη μέσα από ένοπλες δυνάμεις που μπορούν να εξασφαλίσουν, 
έχετε την ελευθερία και την δημοκρατική παρουσία του λαού^όχι μόνο 
μέσω του Κοινοβουλίου αλλά και μέσω των συνδικαλιστικών του οργανώσεωχ 
Με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα που κατοχύρωσε και κατοχύρωνει το 
ΠΑΣΟΚ. 'Εχετε τη συμμετοχή την άμεση , στις λαϊκές συνελεύσεις, 
στα νομαρχιακά συμβούλια, τη συμμετοχική δημοκρατία. 'Εχετε προγραμ
ματισμό της οικονομικής ανάπτυξης με στόχο τα συμφέροντα του 'Εθνους



7ίθα του λαού. Από την άλλη μεριά έχετε την εξάρτηση , την υποτέ- 
λεια , την εθνική μειοδοσία έχετε το αυταρχικό κράτος της Δεξιάς 
το κράτος που εκφράζει τα συμφέροντα του πλούτου και της ολιγαρχίας 
ντόπιας και ξένης. Πραγματικά στις 2 του Ιούνη είναι το μεγάλο νάί 
ή το μεγάλο όχι. Και η αποψινή παρουσία σου αυτή η συγκλονιστική 
ασφυκτική , ενθουσιαστική συγκέντρωση στην πλατεία της Ξάνθης στέλ
νει ένα απλό μήνυμα σε κάθε γωνιά της ελληνικής γής. Στις 2 του 
Ιούνη θα νικήσει ο λαός Γ θα νικήσει η δημοκρατία , θα νικήσει η 
Ελλάδα. Εμπρός στον αγώνα και: τη νίκη^ λαέ της Ξάνθης.

Ένα μεγάλο ευχάριστοι για αυτή την απίθανη υποδοχή και αγωνι
στική παρουσία. Η νίκη του λαού είναι σίγουρη. Προχωρούμε στη δεύτερη 
δημιουργική τετραετία για να προχωρήσουμε και παραπέρα όσο να γίνει 
χειροπιαστή πραγματικότητα το όραμα.


