
Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΚΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Λαέ της Ροδόπης,
Μαζί προχωρούμε, λαέ της Κομοτηνής, γυναίκες , άνδρες, νέοι και. νέες. 
Μαζί προχωρούμε στο στήσιμο της νέας Ελλάδας.

Η σημερινή παρουσία σου, λαέ της Κομοτηνής, σημαίνει την από
φασή σου να δώσεις τη μάχη με το μεγάλο λαϊκό κίνημα, το πανδημο
κρατικό, πανελλήνιο κίνημα του ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη τετραετία. Για

♦να κατοχυρώσουμε όλοι μαζί τις λαϊκές κατακτήσεις.
Ο λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει δεξιά. Η σημερινή σου παρουσία 

λαέ της Ροδόπης σημαίνει, ότι αποφάσισες να θέσεις τέρμα στη δημό
σια παρουσία των πολιτικών δυνάμεων της αντίδρασης και της συντήρη
σης. Σαράντα-πενήντα χρόνια κυβέρνησε η δεξιά αυτό το τόπο.

Είμαστε έτοιμοι,λαέ της Κομοτηνής, να συγκρίνουμε τα δικά μας 
τέσσερα χρόνια με τα δικά τους σαράντα χρόνια. Είμαστε περήφανοι ότι 
τηρήσαμε το συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό.

Η πατρίδα πάντοτε είχε ξένους κηδεμόνες. Είτε οι κηδεμόνες ήταν 
στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον, στη Βόννη, πάντοτε είχε κηδεμόνες η 
Δεξιά. Στήριξε και φρόντισε πάντοτε την εξάρτηση της χώρας από ξένα 
κέντρα αποφάσεων. Νομίζω λαέ της Κομοτηνής ότι είναι καλύτερο να 
επιφυλάξω στον κ. Μητσοτάκη μια καλύτερη μοίρα. Να περιπλανάται 
στην Ελλάδα σαν το υπόδειγμα της πολιτικής διαφθοράς, να θυμίζει 
το αμαρτωλό παρελθόν της Δεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας.

Στις εκλογές που έρχονται, θα νικήσει η ομαλότητα , όχι η 
ανωμαλία. Θα νικήσει η δημοκρατία και όχι η τρομοκρατία της Δεξιάς, 
όπως εσείς καλά πρέπει να θυμάστε: τα ξερονήσια, τις διώξεις, τους 
κοτσαμπάσηδες, τα τρίκυκλα, τις αύρες και τα ΜΑΤ. Στοντόπο αυτό τώρα 
έχει στεργιώσει η λαϊκή κυριαρχία και η δημοκρατία. Η Κυβέρνηση αγωνί 
ζεται για το βιοτικό επίπεδο των πολλών και όχι για την χλιδή των ολί 
γιον.
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Υπάρχει λαέ της Κομοτηνής, υπάρχει ομοψυχία. Αναγνωρίσαμε '
για πρώτη φορά ύστερα από σαράντα χρόνια ολόκληρα την ενιαία εθνική
αντίσταση ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό. Θέλουμε την εθνική'τουομοψυχία, στη θέση/ διχασμού. Τηρήσαμε το συμβόλαιό μας με το λαό. 
Αλλιώτικα η Κομοτηνή δεν θα φώναζε "0 αγώνας τώρα δικαιώνεται".

Ακολουθήσαμε μια πολιτική εθνικής ανεξαρτησίας και εθνικής 
υπερηφάνειας. Μια πολιτική που έχει σήμερα μια ελληνική παρουσία 
σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας γιατί γνωρίζουν ότι Ελλάδα σημαίνει 
αγώνας για την ειρήνη. Εμείς, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έχει κάνει την 
Ελλάδα χώρα ειρήνης. Μια Μεσόγειος χωρίς βάσεις. Και η μεγάλη πρωτο
βουλία των 5 ηπείρων των έξη ηγετών που μεθαύριο κλείνει το πρώτο 
της χρόνο.

Αλλά μέλημά μας πρώτο ήταν να σταματήσουμε τον οικονομικό κα
τήφορο που παραλάβαμε από τον κ. Ράλλη. Κατορθώσαμε να ρίξουμε τον 
πληθωρισμό από το 26% στο 16% το 1984. Είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη 
που εφαρμόζουμε την ΑΤΑ του μεροκάματου για να προστατέψουμε το πρα
γματικό εισόδημα του 'Ελληνα εργαζόμενου.

Πώς να ξεχάσει ο λαός τί σημαίνει δεξιά, πώς να ξεχάσει τη ξεχα
σμένη ύπαιθρο, την ξεχασμένη ερημωμένη Θράκη, έργο των δεκαετιών της 
Δεξιάς.

Σήμερα είμαστε περήφανοι να μπορούμε ναι πούμε στο λαό της Θράκης 
ότι μέσα στο πενταετές πρόγραμμά μας, ένας από τους πιο βασικούς 
στόχους, είναι η γρήγορη οικονομική ανάπτυξη της Θράκης, του 
'Εβρου, της Ροδόπης, της Ξάνθης. Υποσχεθήκαμε στον 'Ελληνα αγρότη 
και την αγρότισα να προφυλάξουμε το εισόδημά τους, ότι θα υπάρξουν 
τιμές για τα προϊόντα για να καλύπτουν το κόστος. Παραπαν ίσια, είτε 
το θέλει ή δεν το θέλει η ΕΟΚ.

Δίνουμε τη μάχη κάθε μέρα στην ΕΟΚ για να προστατεύσουμε τα 
βασικά συμφέροντα της χώρας και του λαού. Παλεύουμε, πασχίζουμε να 
μειώσουμε τη διαφορά, να κλείσουμε την ψαλίδα ανάμεσα στο αγροτικό 
και το αστικό εισόδημα. Οι συντάξεις του 1985 δεν είναι πια οι συντά
ξεις πείνας του 1981, οι συντάξεις της δεξιάς.

Εξαγγείλαμε :επίσης τη νέα τετραετία να υπάρξει εθνική σύνταξη για 
κάθε γυναίκα, για κάθε άνδρα, απόμαχο της παραγωγικής δουλειό.ς.



Να εξαιρέσουμε τη σύνταξη από τη φορολόγηση του εισοδήματος. Αγωνι
ζόμαστε να γίνουν άνδρες και γυναίκες ίσοι μπροστά στο νόμο, Είμαστε 
περήφανοι για τη νομοθεσία μας και προχωρούμε στη διαμόρφωση των αντι
κειμενικών εκείνων συνθηκών που θα επιτρέψουν μια μέρα στη γυναίκα 
να πει, ναι είμαι ίση με τον άνδρα. 'Εχω τα ίδια δικαιώματα, έχω 
τις ίδιες υποχρεώσεις.

0 αγώνας τώρα δικαιώνεται. Είναι το σύνθημα που μας δίνει τη 
δύναμη μαζί σου να παλαίψουμε για τη νέα τετραετία, για να ολοκληρώ
σουμε το πρόγραμμά μας,χέρι-χέρι, μαζί, ο λαός και το μεγάλο παν
δημοκρατικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ. μόνο

Θα χτίσουμε την Ελλάδα που να ανήκει/στο λαό της.
Λαέ της Κομοτηνής, αγωνιζόμαστε για μια ισόρροπη ανάπτυξη όλων 

των περιφερειών της χώρας μας και έτσι πασχίζουμε επίσης όλες οι 
κοινωνικές οικονομικές δυνάμεις να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες κοινω
νικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Αυτό το γνωρίζει ο 
λαός της Κομοτηνής, ο λαός της Ροδόπης, ο λαός της Θράκης.

Είμαστε όλοι 'Ελληνες πολίτες, ανεξάρτητα από την κοινωνική μας 
τάξη, την καταγωγή μας, τη θρησκεία. 'Ιδια είναι τα δικαιώματά μας 
για μόρφωση, για υγεία, για περίθαλψη, για οικονομική ευημερία.
Όλοι είμαστε ελεύθεροι στα πλαίσια του νόμου να αναπτύξουμε τις 
οικογενειακές μας σχέσεις, την κουλτούρα μας τις παραδόσεις μας.
Ότι κι άν κάνει η αντίδραση και το κατεστημένο δεν θα μπορέσει να, 
σταματήσει τον ' χείμμαρο της λαϊκής κατακραυγής.

'Εχουμε τηρήσει την υπόσχεσή μας, το συμβόλαιό μαςμε το λαό για 
το ξαναζωντάνεμα της ελληνικής υπαίθρου. Το πενταετές πρόγραμμα οι
κονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης δημιουργεί τις απαραίτητες συνθή
κες για να μπορέσει κάθε 'Ελληνας να ζήσει στο τόπο που γεννήθηκε 
άνετα και πολιτισμένα.

Για να αξιοποιηθούν πλήρως όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, κάθε 
γωνιά της ελληνικής γης. Και η εθνική γη είναι πλούσια. Απλώς εκείνοι 
που κυβέρνησαν για πενήντα χρόνια δεν κατόρθωσαν να την αξιοποιήσουν 
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας της ολιγαρχίας των ξένων. 
Να έχει κάθε 'Ελληνας όχι μόνο δωρεάν ιατρικτί-φαρμακευτική-νοσοκομειακή 
περίθαλψη. Αυτό το έχει. Για να είναι σύγχρονη για να ανταποκρίνε- 
ται στις ανάγκες, η περίθαλψη. Γι'αυτό κτίζουμε Κέντρα Υγείας σ'ολό- 
κληρη την ελληνική επαρχία,γι'αυτό θέλουμε μεγάλα πανεπιστημιακά νοσο
κομεία, για να δώσουμε στο λαό την υγεία που του ανήκεΐί "την υγεία του.

Λαέ της Ροδόπης, μαζί προχωρούμε στο στήσιμο της νέας Ελλάδας.



'Ηθελα να τονίσω ότι στα πλαίσια του πενταετούς προγράμματος 
έγινε η Θράκη ένα απέραντο εργοτάξιο.

Στο Νομό Ροδόπης, μόνο στο Νομαρχιακό πρόγραμμα δημοσίων επεν
δύσεων δόθηκαν 81 με 85 τρισεκατομμύρια. Την προηγούμενη τετραετία 
μόνο 600 εκατομμύρια. . · .

Μέχρι το τέλος του 1984 είχαν εγκριθεί επενδύσεις συνολικού 
ύφους 3. 350.000.000 δραχμών που δημιουργούν 1.400 νέες θέσεις
εργασίας.

Πασχίζουμε να λειτουργήσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης 
της Θράκης και βέβαια της Ροδόπης.

Στη νοτιοανατολική περιοχή του νομού στο νότιο τμήμα του 
ποταμού Φιλιούρη προϋπολογίζουμε 1.900.000 .000’ δραχμές.

Ρυθμίσαμε σε συνεργασία μαζί σου, λαέ της Θράκης τα δάνεια 
των επαγγελματιών και βιοτεχνών που χορηγήθηκαν το 1974, που είναι 
γνοχττά ως ευρωδάνεια.

Θα ήθελα λαέ της Ροδόπης να πω δυο λόγια για τον 'Ελληνα αγρότη 
και την ελληνίδα αγρότισα.

Κατοχυρώσαμε την ατομική, οικογενειακή ιδιοκτησία του αγρότη 
στη γή του. Είναι αστείο, για γέλια πως η Νέα Δημοκρατία με τους 
συμβούλους της Σώγιερ..

Προσπάθησε να περάσει το σύνθημα πως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 
είναι κολλεκτίβες που θα πάρουν τη γη από τον αγρότη και την αγρό
τισα.

Καταγγέλουμε το μεγάλο ψεύδος εδώ στη Θράκη. Η δεξιά, αγρότη και 
αγρότισα, είναι στο πετσί σας σαράντα-πενήντα χρόνια. Ξέρεις πως ο 
Ανδρέας Παπανδρέου, πως το ΠΑΣΟΚ θέλει τον αγρότη και την αγρότισα 
στην πρώτη προτεραιότητα. Εμείς αγαπάμε τον αγρότη, δουλεύουμε για 
την αγροτική οικογένεια. Για τη βελτίωση των συνθηκών της ζωής της. 
Θέλουμε με τους συνεταιρισμούς να βελτιώσουμε το εισόδημα του αγρό
τη τη μετακίνηση, διακίνηση, εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Στη μεταποίηση., „ των βιομηχανικών- προϊόντων , ' π τ
σ.την αγορά ακριβών μηχανημάτων και έργων υποδομής δίνουμε 

τη δύναμη στον αγρότη να αντιμετωπίσει με ίσους όρους το μεσάζοντα 
και το βιομήχανο που μέχρι τώρα πραγματικά απομυζούσε τον ιδρώτα

.
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της αγροτικής οικογένειας. Δεν μας εκπλήσει, λαέ της Ροδόπης, δεν 
μα,ς εκπλήσει που η δεξιά τάσσεται ενάντια στους συνεταιρισμούς. 
Τάσσεται γιατί στηρίζει το συμφέρον της ξένης ολιγαρχίας.

Θα ήθελα να πω και δυο λόγια παραπάνω για το δικό σας το 
Νομό. Το Νομό Ροδόπης.

Ολοκληρώνονται, λαέ της Ροδόπης, δύο Κέντρα Υγείας. Στις Σάπες 
και τον 'ίασμο. Τελειώνουν σε λίγους μήνες. Όχι λόγια, όχι υποσχέ
σεις, αλλά πραγματοποίηση, έργο δημιουργικό.

Κατασκευάζεται το πανθρακικό στάδιο 480.000.000 δραχμές. Δημο- 
πρατήθηκε η παράκαμψη Κομοτηνής ένα δισ. εξακόσια εκατομμύρια δραχμές.

Εκπονείται η οριστική μελέτη αντιπλημμυρικών έργων

Αυξήσαμε τη χωρητικότητα τωναποθηκευτικών χώρών σιτηρών από 
δέκα τέσσερις χιλιάδες τόννους το '81, σε εβδομήντα έξη χιλιάδες τόν- 
νους το 1984.

Εγκρίθηκε η εγκατάσταση εξήντα πέντε νέων βιομηχανικών μονάδων 
που δημιουργούν εκατόν ογδόντα δύο θέσεις εργασίας. Όλοι ξέρετε κα
λά, καλύτερα από μένα γιά την παραγωγή καπνού στη Ροδόπη.

Σαν αποτέλεσμα των έργων που κάναμε το 1982-1985, αυξήθηκε το 
οικογενειακό εισόδημα κατά 180%.

Κατασκευάζεται η φοιτητική εστία και το αμφιθέατρο του Δημοκρί- 
τειου Πανεπιστημίου Θράκης ένα δισ. εκατόν πενήντα εκατομμύρια δραχμές.

Ιδρύουμε το Ινστιτούτο Ερευνών με έδρα την Κομοτηνή.
Η αναμέτρηση που έρχεται ίσως είναι η μεγαλύτερη και η σημαντικό

τερη στην ιστορία της πολιτικής της νεότερης Ελλάδας. Κρίνεται σ'αυτήν 
την αναμέτρηση από τη μια μεριά η δημοκρατία, η ελευθερία, η ανεξαρ-^ 
τησία., η εθνική υπερηφάνεια, η κοινωνική και οικονομική πρόοδος. Και 
από την άλλη μεριά το αυταρχικό κράτος που το γνωρίσατε εσείς στο πετσί 
σας στο παρελθόν, η εξυπηρέτηση των ξένων συμφερόντων και της ντόπιας 
και ξένης ολιγαρχίας.

Σ'αυτή τη μάχη σας καλούμε να δώσετε το αγωνιστικό σας παρόν.Από 
τη σημερινή συγκινητική και συγκλονιστική συγκέντρωση εδώ στην πλατεία 
της Κομοτηνής είμαστε βέβαιοι ότι η απάντηση που θα δώσει η Κομοτηνή, 
στην προσπάθειά της Ν.Δ. να επανελθεί στην εξουσία, είμαστε, λαέ της
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Ροδόπης, σίγουροι για τη νίκη. Σίγουροι για μια θριαμβευτική νίκη.
Θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να σας ευχαριστήσω νέοι και νέες, 

γέροντες και γερόντισες γι'αυτή την τόσο ζεστή την τόσο δυνατή και 
ενθουσιώδη παρουσία σας.

Καλή αντάμωση λαέ της Θράκης στις δύο του Ιούνη. Να δούμε μια 
Ελλάδα ενωμένη, δημοκρατική, που είναι αποφασισμένη η Ελλάδα να παρα- 
μείνει η Ελλάδα των Ελλήνων, η Ελλάδα στους 'Ελληνες.


