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ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ 'ΓΗΣ: ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΠΛ·
ΠΑΝΛΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λαέ της Αλεξανδρούπολης, λαέ του Έβρου,
Αυτό που γίνεται απόψε δεν έχει ποτέ ξαναγίνει στην πολίτικη 

ιοτορία του τόπου. Η αποψινή παρουσία σας, λαέ του Έβρου, δίνει 
οριστική και αμετάκλητη και ακατάλυτη απάντηση για τις εκλογές 
της 2ης Ιούνη, με τη νέα νίκη που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση του 
έργου της Αλλαγής.

Αυτό, λαέ του Έβρου, είναι, το βαθύτερο μήνυμα της πανηγυρικής,
της απίστευτης αυτής συγκέντρωσης:
Το ότι ο λαός έχει μνήμη και δεν ξεχνά τί σημαίνει η Δεξιά. Αυτό
είναι το μήνυμα προς την πολιτική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, πως αν:
τις'3 Ιούνη θα μπει στο περιθώριο της δημόσιας ζωής της χώρας. Και
της αξίζει. Γιατί τα 40-50 χρόνια που κυβέρνησε, είτε
Κόμμα", είτε λεγόταν "Συναγ 
"Νέα Δημοκρατία" και σήμερα

εομός", είτε λεγόταν "ΕΡΕ", 
"Φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία"

λεγόταν "Λαι κπ
είτε λεγόταν 
, πάντα ήτα'·1

η-πολιτική έκφραση της εξάρτησης, της πλουτοκρατίας και της ολιγαρ 
χίας -ντόπιας και ξένης.

Και η αποψινή σου συγκέντρωση, λαέ του 'Εβρου, είναι το μήνυμα 
πως η Δεξιά, δεν θα περάσει ξανά στον τόπο μας.
Ο λαός θα κατοχυρώσει τις κατακτήσεις του.

Υπάρχουν φορές, που δεν ξέρει κανείς πώς να εκιρράσει τη συγκί
νησή του. Τα λόγια είναι φτωχά. Μα τούτη η συγκέντρωση, το μέγεθός 
της, ο παλμός της, είναι τουλάχιστον, 3 φορές αυτό που είχαμε τον 
Οκτώβρη του '81. Και προχωρούμε, πλέον, πάνω από το 50%. Γιατί ο
λαός έχει πάρει την απόφαση να είναι αυτός κυρίαρχος στον τόπο του 
και όχι οι εκφραστές της εξάρτησης, της εκμετάλλευσης και του αστυ
νομικού κράτους.

Μάταια κινδυνολογούν. Μάταια ψευδολογούν. Μάταια τους βοηθάει 
η Σώγιερ. Ο λαός γνωρίζει και δεν υπάρχει καμμιά Σώγιερ που μπορεί 
να ξεγελάσει- τον ελληνικό λαό, τον αγρότη, την αγρότισσα, τον εργάτη 
τον βιοτέχνη, τον επαγγελματία, τον νέο και τη νέα, τον επιστήμονα.



Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή που να μπορείτε να μου κάνετε 
απ'αυτή: Ότι χέρι-χέρι, μαζί, λαέ της Αλεξανδρούπολης, Του Έβρου, 
της Θράκης, προχωρούμε για να εδραιώσουμε τις κατακτήσεις του λαού 
μας. Μαζί χτίζουμε τη νέα Ελλάδα.

Αυτό ήθελα να πω, πως αυτή'τη φορά, σ'αυτές τις εκλογές, είναι 
παρούσα με απίστευτο δυναμισμό, η Ελληνίδα γυναίκα.

Πράγματι, στις εκλογές που έρχονται και αυτό εξηγεί και την 
τεράστια παρουσία σου λαέ του Έβρου, κρίνεται η ομαλότητα της πολί
τικης ζωής της χώρας μας. Γιατί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 
είναι ταυτισμένος στον τόπο μας, με την ιστορία της ανωμαλίας, με 
το 1965 και το 1967 που ακολούθησε.

Σ'αυτές τις εκλογές, κρίνεται η τύχη της νέας και του νέου 
εργαζόμενου. Κρίνεται η κοινωνική πρόνοια. Κρίνεται η ειρήνη, 
η εθνική υπερηφάνεια, οι μεγάλες αλλαγές, η πορεία της ανάπτυξης.

Σ'αυτές τις εκλογές, ο λαός δίνει την απάντηση στη Δεξιά μια 
για πάντα. Κατοχυρώνει τις κατακτήσεις του, ανοίγει νέους δρόμους, 
νέες λεωφόρους προς το μέλλον.

Και θα ήθελα, μ'αυτη την ευκαιρία να πω ότι για πρώτη φορά 
στην ιστορία της χώρας μας, η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βρίσκονται 
παντού παρόντες στο μεγάλο θέμα της ειρήνης και του περιορισμού των 
πυρηνικών όπλων. Δεν υπάρχει σήμερα πρωτεύουσα στη γη, που να μην 
ξέρει τον αγώνα της κυβέρνησής σου, λαέ του Έβρου, το δικό σου 
αγώνα για ειρήνη και για αφοπλισμό.

Και με την ευκαιρία που βρίσκομαι στην’ακριτικη περιοχή του 
Έβρου και της Αλεξανδρούπολης, θέλω να στείλω ένα χαιρετισμό 
στους φίλους μας των Βαλκανίων, θέλω να στείλω ένα θερμό χαιρετισμό 
στην ηγεσία της Βουλγαρίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Αλβανίας κα,ι της 
Ρουμανίας, που έχουμε θεμελιώσει την ειρηνη στα Βαλκάνια. Μαζί 
προχωρούμε για να μετατρέφουμε τη Βαλκανική σε απύραυλη χερσόνησο.

Στις εκλογές που έρχονται, λαέ του 'Εβρου, θα νικήσει η ομαλό
τητα, θα νικήσει η Δημοκρατία, θα νικήσει η συνέπεια, θα νικήσει 
η αλήθεια και όχι τα ψεύδη της "Σώγιερ". Θά νικήσει ο πατριωτισμός 
και όχι η υποτέλεια, η ευημερία των πολλών,· όχι η χλιδή των ολίγων.

Αλλά,
δεν πρέπει

όταν επιτιθέμεθα ενάντια στη Δεξιά, λαέ του Έβρου,
ποτέ να ξεχνούμε τον απλό ’Ελληνα πολίτη, το μέσο 'Ελληνα



πολίτη, τον μη προνομιούχο που εγκλωβίστηκε στους πλοκάμους της. 
Πρέπει να τον λευτερώσουμε από τα ψεύδη της Νέας Δημοκρατίας. Και 
ανοίγουμε διάπλατη την πόρτο: για τους δεξιούς αγρότες και αγρότισσες, 
για τους δεξιούς εργαζόμενους στη χώρα μας. Μαζί, όχι με τη Νέα 
Δημοκρατία που υπηρετεί ταξικά συμφέροντα, αντίθετα με τα δικά τους. 
Μαζί θα προχωρήσουμε, χέρι-χέρι όλοι οι μη προνομιούχοι 'Ελληνες.

Πραγματικά, το μήνυμα του 'Εβρου, το αποψινό, φτάνει σε κάθε 
γωνιά της ελληνικής γης. Είναι σαν ένα μαγνητικό ρεύμα, να περνάει 
όλη τη χώρα από την Αλεξανδρούπολη προς τη Δύση και προς το Νότο.
Η Αλεξανδρούπολη, ο 'Εβρος, δίνουν τη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ξέρετε, δεν έχω μέχρι τώρα μιλήσει για τα εθνικά μας θέ
ματα. ΐο έκανα σκόπιμα γιατί νομίζω, εσείς έχετε το δικαίωμα, να
είστε οι πρώτοι στους οποίους θα μιλήσω για τα εθνικά θέματα της$
πατρίδας μας. Είστε οι πρώτοι.

Είμαστε προ'̂ τα απ'όλα περήφανοι που δομήσαμε 'Ενοπλες Δυνάμεις, 
όχι μόνο σύγχρονες και ορθά εξοπλισμένες, αλλά και ακομμάτιστες 
'Ενοπλες Δυνάμεις στην υπηρεσία του 'Εθνους και του λαού. Αφοσιω- 
μένες στο ένα καθήκον τους, την προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας 
της πατρίδας, την κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας.

Ξέρω πως, τα νειάτα βρίσκουν τη θητεία πολύ μεγάλη, πολύ' 
μσκρά σε χρόνο. Αλλά νομίζω πως καταλαβαίνουν ότι στις προθέσεις 
μας δεν είναι να τους κρατήσουμε τόσον καιρό, είναι οι εθνικές ανάγ
κες και η εθνική ασφάλεια που μας το επιβάλλε'ι. Όμως, έχουμε πρόγραμ
μα να προχωρήσουμε σταδιακά στη Ιδμηνη οτραχιωτική θητεία.

Μαζί, νειάτα, γηρατειά, γυναίκες και. άνδρες, νέες και νέοι,
Μαζί προχωρούμε, χτίζουμε πέτρα-πέτρα τα θεμέλια της νέας Ελλάδας, 
μιας Ελλάδας που τόσοι οραματίστηκαν μα που δεν κατόρθωσαν να τη 
δουν. Η δική σας γενιά, η γενιά της Αλλαγής, θα ζήσει και θα χτίσει,| 
θα ολοκληρώσει τη νέα Ελλάδα.

Ααέ του Έβρου, υπάρχει σήμερα, μόνο μια απειλή ενάντια στη 
χώρα μας. Και συμβαίνει αυτή η απειλή να μην έρχεται από το Βορρά 
αλλά από την Ανατολή, από τη σύμμαχο Τουρκία.. Θεωρώ χρέος μου, εδώ, 
από τον Έβρο, να ξεδιαλύνω μερικά απλά πράγματα: Πρώτα απ'όλα ότι

// . 
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ο ελληνικός λαός στο σύνολό του, αναζητά την ειρήνη. Προσφέρει 
πάντα τον κλάδο 'ελαίας. Είμαστε εμείς, οι πρωταγωνιστές της 
ειρήνης σε παγκόσμια κλίμακα, σήμερα.

Η πρωτοβουλία των Πέντε Ηπείρων, των 6 ηγετών κλείνει σε δύο μέρες 
ένα χρόνο δουλειάς και αγώνα. Δεν αμφιβάλουμε, λαέ του 'Εβρου, 
ότι στην συντριπτική του πλειοφηφία, ο λαός της Τουρκίας θέλει και 
αυτός την ειρήνη. Δεν αποδέχεται και δεν εγκρίνει τα επεκτατικά 
μιλιταριστικά σχέδια της στρατιωτικής και οικονομικής ηγεσίας της 
Τουρκίας. Γνωρίζει ο Τούρκος πολίτης, ότι δεν έχει να μοιράσει 
τίποτα με τον Έλληνα πολίτη. Αλλά, είναι λάθος κρίσιμο και καίριο, 
να χειριζόμαστε τα εθνικά μας θέματα απο θέση αδυναμίας. Είναι 
απίστευτο και. απαράδεκτο , ότι εδώ στη Θράκη, ο αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας , πρότεινε διαπραγματεύσεις ο. ίδιος για την υφαλοκρηπί
δα του Αιγαίου.

Δυστυχώς,η Δεξιά είναι ταυτισμένη στην ιστορία του τόπου με την 
"νιίκρά και έντιμον Ελλάδα " ; Χρειάστηκε ένας Ελευθέριος Βενιζέλος 
για να φτιάξει μαζί με το λαό τη σημερινή μας πατρίδα;

Αλλά, είναι δυνατό, απο την Θράκη ο αρχηγός της αξιωματικής αντι
πολίτευσης να ζητάει διάλογο, για να κάνει τί, με την υφαλοκρηπίδα;
Η υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας είναι το 97% του Αιγαίου. Πρόκειται, 
μήπως να πάρει κάτι απο το 3% της Τουρκίας, ή πρόκειται να προσφέρει 
νησιώτικη, δική μας, ελληνική, εθνική υφαλοκρηπίδα;

Είναι σαφές, ότι αυτό σημαίνει εξόφληση κάποιου ανοιχτού λογαριασμού

Αλλά, θα ήθελα να θέσω και ένα άλ.λο θέμα: Ακόμη σήμερα, κατέχεται 
το 37% της Κύπρου, απο τουρκικά στρατεύματα είναι δυνατόν, όταν η 
Κύπρος βρίσκεται κάτω απο τη μπότα, του Τούρκου καταχτητή, να λέμε, 
ό>τι εμείς θα βοηθήσουμε την Τουρκία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοι
νότητα: Αυτό, χωρίς αντάλλαγμα;

Εμείς, επιζητούμε ειρήνη με την Τουρκία. Προσφέρουμε εμείς, κλάδο 
ελαίας. Αλλά για να υπάρξει διάλογος υπάρχουν δύο προϋποθέσεις.
Και το στέλνω το μήνυμα στην ‘Άγκυρα απο την Αλεξανδρούπολη. Η πρώ
τη, είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής απο τη Βόρειο Κύπρο.



Η δεύτερη, είναι η αναγνώριση του διεθνούς νομικού καθεστώτος που 
δ.ιέπει το Αιγαίο : Συνθήκη της Λωζάνης, των Παρισίων, του Μοντρέ. 
Υπάρχει ένας διεθνής νόμος που καθορίζει τα σύνορα, τον εθνικό χώρο 
της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο. Απο την ώρα που η Τουρκία 
αποδεχθεί το νομικό καθεστώς του Αιγαίου, δεν έχουμε καμιά αντίρρηση 
.να συζητήσουμε για το πώς θα μπορούμε να αναπτύξουμε τη φιλία μας.

Αλλά, για την ειρήνη, λάε του "Εβρου, είναι επίσης προϋπόθεση, ισχυ
ρές και σύγχρονες ‘Ενοπλες Δυνάμεις. Μόνο ατσάλινες 'Ενοπλες Δυνάμεις 
συμφιλιωμένες με το λαό, χέρι-· χέρι, επιβάλλουν την ειρήνη. Ο μόνος 
δρόμος να υπάρξει ειρήνη, είναι να πεισθεί η Τουρκία , ότι δεν πρό
κειται να παραδώσουμε ούτε μια σπιθαμή γής, εναέριου χώρου ή θάλασσας 
Η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, στους ‘Ελληνες και σε κανόναν άλλο .

Και θάθελα- επειδή ακούσαμε τον αρχηγό της Νέσ4ς Δημοκρατίας στη 
Θράκη να όμιλεί για τη θετική του στάση απέναντι στην ένταξη της 
Τουρκίας στην ΕΟΚ- θα ήθελα να ρωτήσω τη Νέα Δημοκρατία: Θα έδινε 
εκείνη τις μάχες που δίνουμε εμείς κάθε μέρα, για τα Μεσογειακά 
Ολοκληριομένα Προγράμματα; Θα έδινε τη μάχη, θα ασκούσε το βέτο για 
αγροτικές τιμές για την προάσπιση των οικονομικών συμφερόντων του 
'Εθνους και του λαού μας;

Η Νέα Δημοκρατία οδήγησε την Ελλάδα στην ΕΟΚ /ξυπόλυτη στα αγκάθια*. 
Απλώς για να μπορούνε να λένε: " Ανήκομε εις την Δυσιν".

Δεν ανήκομεν ούτε εις την Δυσιν, ούτε στην Ανατολήν. Ανήκουμε στον 
ελληνικό λαό και μόνο. Η Ελλάδα, ανήκει στους Έλληνες.

Στέλνουμε, λοιπόν, μήνυμα ειρήνης, αλλά και δύναμης. Μόνον έτσι 
θα μπορεί να κατοχυρωθούν και η ειρήνη και τα εθνικά μας σύνορα, 
η εδαφική μας ακεραιότητα.

Νομίζω, λαέ του .Έβρου, της Αλεξανδρούπολης, ότι δεν θα είσαστε εδώ 
ατίόφε, σ’αυτή την απίθανη και απίστευτη συγκέντρωση, εάν δεν 
είχαμε τηρήσει το συμβόλαιο τιμής που υπογράφαμε μαζί σου, λαέ του 
Έβρου, στις 18 Οκτώβρη του 1981.

" 0 αγώνας τώρα δικαιώνεται", Αυτό το μήνυμά σου, λαέ του Έβρου,
λαε της Αλεξανδρούπολης, χαλυβδώνει και μένα, και τους συνεργάτες

. /.



μου,να προχωρήσουμε στη νέα 4ετία, ύστερα απο θριαμβική νίκη στις 
2 του Ιούνη και να ολοκληρ'ώσουμε το έργο της Αλλαγής. Έ, βέβαια, 
μπορεί να χρειαστεί και τρίτη τετραετία, αλλά μαζί θα είσαστε και' 
τότε χέρι- χέρι, θα προχωρήσουμε μαζί,

*
Παραλαβάμε το 81 απο τον κ. Ράλλη , καμμένη γή. Παραλάβαμε μια
σημαντική ανεργία. Παραλάβαμε, έναν πληθωρισμό 26%.

Παραλάβαμε ένα εθνικό εισόδημα με αρνητική άνοδο-δηλαδή με πτώση. 
Παραλάβαμε δεκάδες - για να μην πώ εκατοντάδες, προβληματικές βιο
μηχανικές επιχειρήσεις. Πως έγιναν προβληματικές; Εδόθησαν στις δεκαε
τίες της Δεξιάς στους φίλους τεράστια δάνεια αλόγιστα. Ένα 
μεγάλο ποσοστό των δανείων δεν χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη 
της ντόπιας βιομηχανίας, αλλά κατατέθηκε στα θησαυροφυλάκια της 
Ελβετίας. Κι έτσι σήμερα έχουμε φτωχές βιομηχανίες και πολύ πλούσιους 
βιομηχάνους.

Εδώ και τώρα -όπως λέμε- θα τα πούμε αλλά για να τα πούμε όλα, πρέπει 
να μείνουμε ως τις εκλογές. Αλλά τά ξέρετε. Δεν θα είσαστε εδώ 
απόψε σ'αυτή τη συντριπτική -για τη Δεξιά- συγκέντρωση,στο πανηγύρι 
αυτό της Δημοκρατίας και της νίκης, αν δεν ξέρατε τους στόχους του 
κοινού μας αγώνα.

Ο Έβρος στηρίζει την Αλλαγή, τη νέα Ελλάδα.

Μέσα από το πρόγραμμα της οικονομικής μας ανάπτυξης, προχωρούμε 
σταδιακά στη μείοοση του πληθωρισμού«. Είναι το ’85, 16 περίπου τοις 
εκατό. Ταυτόχρονα όμως, είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα η οποία έχει 
νομοθετικά κατοχυρώσει την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) 
του μεροκάματου και του μισθού, γιατί θελήσαμε να προστατέψουμε το 
εισόδημα του Έλληνα εργαζόμενου.

Υποσχεθήκαμε στον Έλληνα αγρότη και την Ελληνίδα αγρότισσα, να 
προστατεύουμε το εισόδημά του με όλα τα μέσα. Γιατί είμαστε κομμάτι 
από την αγροτιά της Ελλάδας κι εμείς ναι η αδικία των τελευταίων 
δεκαετιών ήταν πάντα σε βάρος της ελληνικής αγροτιάς.

. . / / « »



Παλεύουμε χρόνο με χρόνο, \>α κλεέσουμε την ψαλίδα ανάμεσα στο 
εισόδημα του αστού και το εισόδημα του αγρότη.

Ξέρετε πως πασχίζουμε για την υγεία. Είμαστε περήφανοι για το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, που το καταπολεμούν οι κατεστημένοι του 
ιατρικού επαγγέλματος, είμαστε αποφασισμένοι να παράσχουμε πλήρη 
σύγχρονη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα.

Μπροστά στην αρρώστια και στο θάνατο, είμαστε όλοι ίσοι, Ελληνίδες 
Έλληνες. 'Ηταν μια δέσμευσή μου, εδώ το '8.1 και χαίρομαι ότι απόψε:
μπορώ να πω, ότι προχωρούμε γοργά για την επίτευξη αυτού του μεγάλου 
στόχου: Κέ\>τρα Υγείας σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης.

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο, στην Πάτρα, 
και δεν ξεχνάμε και την Ιατρική Σχολή εδώ στον Έβρο που απαιτεί και 
αυτή ένα σύγχρονο πανεπιστημιακό νοσοκομείο.

-- Η Αλλαγή, είναι ο πόθος κα ι το όραμα όλου του" λαού νιας και ιδιαί
τερα της νεολαίας μας.

Εμείς τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και αναγνωρίσαμε ύστερα απο 40 
ολόκληρα χρόνια, την ενιαία Εθνική Αντίσταση της χώρας μας που άλ
λαξε την πορεία του δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου.

Προχωρήσαμε στην εθνική συμφιλίωση και είναι κρίμα, που το Κομ
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η ηγεσία του, ούτε αυτό δεν αναγνωρίζει. 
'Εχει τόση μυωπία, όση επέδειξε και στο παρελθόν σε κρίσιμες στιγμές 
για τη χώρα.Είναι κρίμα. Ελπίζω η βάση τους, τα στελέχη τους, να 
αναγνωρίσουν ότι επιτέλους κάτι έκανε και το ΠΑΣΟΚ για την Αντί
σταση, για τους αγωνιστές που αγωνίστηκαν ενάντια στους φασίστες 
και. τους ναζί.

Δώσαμε και δίνουμε τη μάχη για την ισότητα των δύο φύλο̂ ν, ώστε να 
είναι άντρας και γυναίκα ίσοι μπροστά στο νόμο και τις οικονομικές 
ευκαιρίες. .

Κρατήσαμε το λόγο μας για την Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση. 
Πράγματι, σήμερα τα Νομαρχιακά Συμβούλια, τα Δημοτικά συμβούλια, οι



λαϊκές συνελεύσεις - παντού ο ‘όλη την Ελλάδα, παίζουν ρόλο στις 
αποφάσεις που τους αφορούν»

Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα προχωρήσουμε με βήματα αποφασι
στικά. τη 2η τετραετία που είναι βέβαιη και πανίσχυρη, στην ολοκλή
ρωση της Αποκέντρωσης, της Αποσυγκέντρωσης, της συμμετοχής του λαού 
στον προγραμματισμό της χώρας. Στη 2η τετραετία θα πλησιάσουμε το 
όραμα, θάχουμε ακόμη καλύτερες μέρες.

Δίνουμε τη μάχη της προόδου, της δημοκρατίας, της ειρήνης, της 
Αλλαγής, και γι'αυτό θα νικήσουμε. Γι'αυτό θα νικήσει ο λαός της 
πατρίδας μας.

Είναι πολύ αργό, για να ξεπλύνει το αμαρτωλό παρελθόν της η Δεξιά, 
στη χώρα μας. Είχε, και προσδοκά, το ξεπούλημα της οικονομίας μας στο 
ξένο κεφάλαιο. Αυτή είναι η έννοια του "φιλελεύθερου" στη "φιλελεύ
θερη Νέα Δημοκρατία". Είναι το "δίκαιο του ισχυρού". Είναι το "μεγάλο 
ψάρι τρώει το μικρό". Αυτό προσςοέρει σήμερα στον ελληνικό λαό η Νέα 
Δημοκρατία.

Εμείς, προσφέρουμε κράτος που στηρίζεται στις αρχές του δημοκρατικού 
σοσιαλισμού, όχι σε πρότυπα άλλων χωρών. Το δικό μας τον ελληνικό 
δρόμο. Κράτος που επεμβαίνει στην οικονομία για να προστατέψει τα 
συμφέροντα του αγρότη, του εργάτη, τόυ βιοτέχνη, του επαγγελματία, 
της νεολαίας , του επιστήμονα, της γυναίκας.

V
"Λαός στην εξουσία", όταν " ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση".

Δεν είμαστε πραγματικά, λαέ του 'Εβρου, λαέ της Αλεξανδρούπολης, 
τίποτα άλλο, παρά οι δικοί σου εκπρόσωποι. Αφουγκραζόμαστε τον πόθο 
σου, τον πόνο σου, το πρόβλημά σου και όλοι μαζί, εγώ και οι συ
νεργάτες μου, στη Βουλή, στην Κυβέρνηση, στο Κίνημα, πασχίζουμε 
να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες, να ολοκληρώσουμε το όραμα.

Μαζί. Δεν ξέρετε τί· σημαίνει αυτό. Μαζί χέρι- χέρι, προχωρούμε προς 
το μέλλον.· 0 ήλιος όλο και σηκώνεται.
Προσπαθεί η Δεξιά με πυροτεχνήματα να μεταστρέφει την προσοχή του 
λαού. Μα είναι δυνατόν,κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι δυνατόν



να ξεχάσει ο λαός μας, το παρακράτος , να ξεχάσει τα ξερονήσια, 
να ξεχάσει τους φακέλλους, να ξεχάσει τις διώξεις;"Άλλαξε ο Μανω- 
λιός και έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς". Είναι η ίδια η Δεξιά.

'Εχω-στα πλαίσια του οικονομικού μας προγράμματος και σύμφωνα με 
παλιές νιας εξαγγελίες- ανακοίνωση δύο μέτρα, νόμίζω, κοινωνικής 
δικαιοσύνης, πρώτης κατηγορίας.Το ότι πρώτο, είναι η εθνική σύντα-■ 
ξη για κάθε Ελληνίδα και Έλληνα. Και το δεύτερο, είναι, ότι η 
σύνταξη δεν φορολογείται, γιατί αποτελεί το τελευταίο αποκούμπι 
του απόμαχου της παραγωγής. Τις λεπτομέρειες, θα τις πούμε στο 
νομοσχέδιο που θα καταθέσουμε στη νέα Βουλή, που θα συνέλθει 
στις 17 Ιούνη, με κυβέρνηση το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Θα ήθελα να μιλήσω, για λίγο στο αγρότη και στην αγρότισσα.
Ήταν και είναι πρώτο μέλημά. μας να ξαναζωντανέψουμε την ύπαιθρο.. 
Γιατί; φύγανε- μην ξεχνάμε - τις τελευταίες δεκαετίες ενάμ ισυ 
εκατομμύριο ‘Ελληνες για να πάνε σε κάθε γίων ιά της γής να βρούν 
δοιλειά, απασχόληση. Παλεύουμε λοιπόν, νσ. φέρουμε ζωή και 
ζωντάνια στην ύπαιθρο. Την ύπαιθρο την πονούμε. Και -επαναλαμβάνω 
κάτι που είναι μέσ’την καρδιά μου: 0 πατέρας μου γεννήθηκε σ'ένα 
μικρό ορεινό χωριό της ΑχαΤας . Εψόρεσε παπούτσια 13 ετών και 
ήξερε τον πόνο του 'Ελληνα αγρότη. Τον ξέρω και εγώ. Γι'αυτό, 
πρώτο μέλημά μας, είναι η εξίσωση του βιοτικού επιπέδου του 
Έλληνα αγρότη με αυτό του αστού. Σ'αυτό το στόχο, προχωρούμε 
ακλόνητοι. *

Κατοχυρώνουμε την ατομική, την οικογενειακή ιδιοκτησία πάνω στη 
γή. Διανείμαμε γεωργικούς κλήρους συνολικής έκτασης 170.000 
στρεμμάτων όπου εγκαταστάθηκαν 20.000 αγροτικές οικογένειες.

Ρυθμίζουμε όλες τις εποικιστικές εκκρεμότητες που άφησε η Δεξιά 
150.000 περιπτώσεις έχουν ήδη τακτοποιηθεί με το νομοσχέδιο για τους 
βοσκοτόπους. Αποδίδονται στην κτηνοτροφία οι διάσπαρτοι αγροί. 
Παραχωρούν ται εκτάσεις κατά κυριότητα στους κτηνοτρόφους για τη 
δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

- Η Δεξιά, πήρε το μήνυμα. Θα πυριπλανώνται ανά την 
για να θυμίζουν το αμαρτωλό παρελθόν.

ΕΛΛαοα



Το 1984 η Αγροτική Τράπεζα, έδωσε 2,5. δισεκατομμύρια σε δάνεια 
για την απόκτηση αγροτικής γής σε νέους αγρότες. Το 1985, 3,5 
δισεκατομμύρια, σε συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους 
και τους συνεταιρισμούς. Φτιάχνουμε το εθνικό κτηματολόγιο, 
για να προστατέψουμε τη γή σου, αγρότες και αγρότισσες του 
'Εβρου και της Θράκης. Σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, διαμορφώ- 
νουμε τον εθελοντικό συνεταιρισμό,. Μας είπε η ΣΩΓΙΕΡ και ο 
εκπρόσωπός της στην Ελλάδα, ότι στόχος μας είναι να ρττάζουμε 
κολλεκτίβες. Σείς, οι αγρότες και οι αγρότισσες, που ξέρετε την 
πολιτεία μας και τους αγώνες μας για την αγροτιά, μπορείτε να 
πιστέψετε μια τέτοια συκοφαντία, ένα τέτοιο ψεύδος; 0 συνεται
ρισμός, είναι όργανο του ίδιου του αγρότη. Είναι όργανο για τη 
διακίνηση του προϊόντος του γιο. να μην απομυζά τον ιδρώτα του 
ο μεσάζοντος και ο βιομήχανος. Είναι όργανο για τη διακίνηση 
και. τη μεταποίηση, τη βιομηχανία μετατροπής των γεωργικών 
προϊόντων σε άλλες μορφές.

0 αγροτικός συνεταιρισμός , επίσης, μπορεί να αγοράζει τρακτέρ 
και τα άλλα εφόδια για σάς, σε χαμηλές τιμές για να μη γίνεσθε 
αντικείμενο εκμετάλλευσης απο τους (3ιομήχανους και το μεγάλο 
κεφάλαιο, λαέ της Θράκης.

Και έχουμε πάντα, τονίσει, ότι το εισόδημα του 'Ελληνα αγρότη θα 
προστατευθεί με όλα τα μέσα. 'Εχουμε δέσμευση απέναντι στην 
αγροτιά της πατρίδας μας, Και εννούμε να εκτελέσουμε κάθε επαγ
γελία και εξαγγελία μας.

Προχωρούμε στο 5ετές πρόγραμμα και την ολοκλήρωσή του. Πρόγραμμα 
στο οποίο θα παίζει βασικό ρόλο, η ελληνική.’, .αγροτιά.

Θα ήθελα να πώ δυό λόγια και για τους μικρομεσαίους, αδέλφια της 
Αλεξανδρούπολης.

Γνωρίζουμε, δυστυχώς, ότι το πιστωτικό σύστημα, δεν ακολούθησε 
τις οδηγίες της Κυβέρνησης. Και γι'αυτό ανακοινώνουμε ότι προχω
ρούμε στην άμεση, ίδρυση Τράπεζας μικρομεσαίων, που σε συνεργασία 
με τον ΕΟ.ΜΜΕΧ, θα χρηματοδοτήσει όχι μόνο τις επενδύσεις ,αλλά 
τα κεφάλαια κίνησης μικρών και μεσαίων.



Μαζί προχωρούμε, μαζί βάζουμε τα θεμέλια της νέας Ελλάδας.
Αλλά για τους μικρομεσαίους υπάρχει και κάτι άλλο. Διαχειρίζεται 
το κράτος τεράστια ποσά. Είναι αυτά που λέγονται κρατικές προμή- . 
θείες.

Δεσμευόμαστε σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ και τη νέα Τράπεζα 
να κατευθύνουμε ένα σημαντικό τμήμα αυτών των προμηθειών στους 
μικρούς καιμεσαίους επαγγγελματίες και επιχειρήσεις.

Και για τους εμπόρους που βρίσκουν ακριβή τη στέγη την επαγ
γελματική . Θα φτιάξουμε εμποριιιά. κέντρα εμείς, ώστε να λύσουμε 
μια για πάντα το πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης.

Λλλά θα ήταν παράξενο να βρίσκομαι στον "Εβρο, και να μην πώ 
τίποτα συγκεκριμένο για τον 'Εβρο.

Θα ήθελα λοιπόν, να κω μερικά λόγια για τούτη την πόλη, για τούτο 
το νομό.

Το 19 78 με το 1981 το Νομαρχιακό πρόγραμμα επενδύσεων ' ήταν 6 25 
εκατομμύρια. Το 1982 -85 είναι 2 δισεκατομμύρια 800.000 εκατομμύρι

Στο Πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινώνικής ανάπτυξης 
έχουμε εντάξει έργα στο νομό του Έβρου 20 δισεκατομμύρια δραχμές.

Γνωρίζετε ,ασφαλώς,πα)ς προχωρεί η εθνική οδός Αλεξανδρούπολης- 
Θεσσαλονίκης επιτέλους. Σαράντα- πενήντα χρόνια της Δεξιάς, και δεν 
σκέφτηκαν πως για λόγους ακόμη εθνικούς είναι απαραίτητο να έχουμε 
δρόμο, λεωφόρο απο την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Θεσσαλονίκη.

Ολοκληρώνονται 3 κέντρα Υγείας. Σουφλέ, Ορεστιάδα και Λικαία. 
Προϋπολογισμός 230 εκατομμύρια.

Αυξάνεται η δυναμικότητα του νοσοκομείου Διδυμοτείχου και γίνονται 
προσθήκες και μετατροπές στο νοσοκομείο της Αλεξο.νδρούπολης.



Ολοκλήρωνεχαι το έργο Νεοχωρίου - Βάλτου -- Στέρνας γι<5Γ 100.θ£>0 
στρέμματα άρδευσης, κόστος 3 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια.

Τον Ιούλιο τελειώνουν τα εγγειβελτιωτίκά έργα της ευρείας κοίτης 
του ποταμού 'Αρδα, προϋπολογισμός 1 δισεκατομμύριο. Στρέμματα, τα 
οποία θα αρδευτούν περίπου 14.000.

Τελείωσε η προμελέτη για το φράγμα Αερίου και έχει κι'αυτό ενταχθεί 
στο Πενταετές . Το έργο θα αξιοποιήσει 300.000 στρέμματα στη Νότια 
Ελλάδα, του 'Εβρου. Κατασκευάζεται η κυρία προσαγωγός της διώρυγας 
Πέπλου- Φερών, προϋπολογισμού 4600 εκατομμυρίων, 70.000 στρέμματα.

0 δρόμος Ορμενίου -Σβιλεγκραντ προϋπολογισμού 290 εκατομμυρίων που 
θα συνδέει την περιοχή με την Ανατολική Ευρώπη.

Στα πλαίσια του Πενταετούς και ίσως το πιο σημαντικό προγραμματί
στηκαν έργα επιτέλους για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 2,5 δισε
κατομμύρια δραχμές. Γιατί στόχος της Κυβέρνησης είναι, το λιμάνι 
της Αλεξανδρούπολης να γίνει ένα απο τα πέντε μεγαλύτερα λιμάνια 
της χώρας.

Ό  'Εβρος με τη δύναμή του συμμετέχει στο μεγάλο δημιουργικό έργο, 
το έργο που χτίζει τη νέα Ελλάδα.

Το Σεπτέμβρη του '86 θα λειτουργήσει, το παιδαγωγικό τμήμα του 
Λημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των καθηγητών Ιατρικής σχολής 
Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και η διαδικασία παραχώρησης απο το 
υπουργείο Γεωργίας έκτασης για την ανέγερση των μονίμων εγκαταστά
σεων της σχολής Υγείας. Εκεί θα ιδρυθεί το πρότυπο πανεπιστημιακό 
νοσοκομείο για το οποίο σας μίλησα.

'Εχουμε οκτώ νέους παιδικούς σταθμούς και. Κ.Λ.Π.Η.
Γενικότερα για τη Θράκη, αισθανόμαστε πως αυτή η σκαπτική περιοχή 
είναι ίσως μαζί με τα νησιά μας η πιο σημαντική περιοχή της πατρίδας 
μας. Γι'αυτό εντάσσουμε μέσα στο Πενταετές Πρόγραμμα και ο'αυτό 
και στο επόμενο, αποφασιστικά βήματα για να ζωντανέψει, να αναπτυ



χθεί η Θράκη ολόκληρη. Εδώ, που εισάστε στο μεταίχμιο των Ηπείρων, 
εδώ θα προχωρήσουμε και θα χτίσουμε σε στερεή οικονομική βάση με 
κοινωνική δικαιοσύνη μια Θράκη , για την οποία θα περηφανευόμαστε.

Μαζί προχωρούμε, Θα ήθελα, να πώ και πάλι γι'αυτή την απίστευτη 
αποψινή παρουσία σας. Και κάτι άλλο ακόμα: Τι ήταν αυτή η υποδοχή 
που μου επέφύλαξε η Αλεξανδρούπολη. Δεν τόχω ξαναδεί. Και δεν το 
είχα, φανταστεί.

Είναι η πρωτοπορία λαέ του 'Έβρου, της Αλεξανδρούπολης. "Εχετε 
την πρωτιά σ'αυτόν τον αγώνα.

Είμαστε εδώ για να διακηρύξουμε τη βεβαιότητα, τη σιγουριά 
της μεγάλης νίκης, της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της κοινωνική 
δικαιοσύνης, της λευτεριάς, της εθνικής υπερηφάνειας, της οικονο
μικής προόδου. Αλλά ταυτόχρονα, γνωρίζουμε , ότι μέχρι το βράδυ 
της 2 Ιούνη , πρέπει να δώσουμε τη μάχη στήθος- στήθος μέχρι 
την τελευταία στιγμή. Για να είναι η νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων 
συντριπτική, για να μη μπορέσει πια η Δεξιά να απειλήσει τις κα
τακτήσεις σου, λαέ του 'Εβρου, λαέ της Θράκης. Μαζί προχωρούμε 
στην αναμέτρηση και τη νίκη, για να χτίσουμε την Ελλάδα των ορα
μάτων μας.

Νειάτα, γερατειά, άντρες, γυναίκες μαζί στον αγώνα για τη νέα 
Ελλάδα.

Θάπρεπε, απόψε, να αποτίσουμε και φόρο τιμής στον αγωνιστή βουλευ
τή Ευσταθίου, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας απόψε, για να συμ~ 
μετάσχει στη χαρά μας και στο πανηγύρι μας.

Είναι δύσκολο να βρούμε λόγια για να σας αποχαιρετίσουμε.
Γιατί, απόψε, αυτό είναι το πανηγύρι της Δημοκρατίας, της λευ
τεριάς, της πατρίδας μας. Είναι ο προάγγελος της συντριπτικής 
νίκης, της οριστικής ήττας της Δεξιάς στην Ελλάδα.


