
ΣΕΡΡΕΣ, 4 Μαΐου 1985

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ χ.ΑΝΔΡΕΑ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Απόφε, ο Λαός των Σερρών σε μια πρωτοφανή, μεγαλειώδη 
συγκέντρωση, επιβεβαιώνει, σφραγίζει τη μεγάλη νίκη του Λού στην 
εκλογική αναμέτρηση στις 2 του Ιούνη.

Το 1981 είχα μιλήσει σ'αυτήν εδώ την πλατεία Εμπορίου.
Και ήταν η πρώτη φορά που κάποιος μίλησε σ'αυτή την πλατεία. Και
είχαμε τότε πει ότι μεγαλύτερη συγκέντρωση δεν είχε γίνει, το 1981
με το 48%.

Απόφε η συγκέντρωση είναι απίθανα μεγαλύτερη από την
συγκέντρωση του *81. Απόφε οι Σέρρες στέλνουν το μήνυμα ότι η 
Δεξιά πηγαίνει πια στο περιθώριο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Ειλικρινά αισθάνομαι απόφε στις Σέρρες πως θα ξεπεράσουμε 
το 48%. Λαέ των Σερρών θα προχωρήσουμε σε θριαμβική νίκη της 
Δημοκρατίας, της εθνικής υπερηφάνειας, της προόδου, της ανάπτυξης.

Λαέ των Σερρών αυτή είναι η πιο κρίσιμη αναμέτρηση στη 
σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας μας. Αναμέτρώνται δύο διαμε
τρικά αντίθετες εθνικές στρατηγικές.

Από τη μια μεριά η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα, η 
εθνική υπερηφάνεια και από την άλλη, η εξάρτηση, η υποτέλεια, η 
συρρίκνωση του ελληνισμού.



Ο Λαός δεν ξεχνά. Ο Λαός έχει μνήμη, έχει γνώση, έχει 
θέληση και έχει τη δύναμη. Ο Λαός, και μόνον ο Λαός είναι κυρίαρχος
σ'αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το μήνυμα προς όλους,ντόπιους και ξένους. 
0 Λαός και μόνον ο Λαός κυβερνά την Ελλάδα, την οδηγεί σύμφωνα με 
τη θέλησή του προς το μέλλον.

Αναμετρώνται στις 2 του Ιούνη δύο διαμετρικά αντίθετες τοπο
θετήσεις για τη Δημοκρατία. Από τη μία η λαϊκή κυριαρχία, η λαϊκή
συμμετοχή και από την άλλη το ανελεύθερο, αυταρχικό και παλαιότερα 
αστυνομικό κράτος της Δεξιάς.

0 Λαός δεν ξεχνά και στις 2 Ιουνίου θα καταδικασθεί οριστικά 
και αμετάκλητα η πολιτική έκφραση της πλουτοκρατίας, της ολιγαρχίας 
της εξάρτησης και των μονοπωλίων. Θα καταδικασθεί η Δεξιά, η Ν.Δ. 
και ο προσωρινότατος αρχηγός της κ.Μητσοτάκης.

Στις 2 του Ιούνη αναμετρώνται δύο διαμετρικά αντίθετες αντι
λήψεις για την κοινωνική δικαιοσύνη. Από τη μια μεριά του ΠΑΣΟΚ 
και του Λαού, το κράτος - πρόνοια, η κατάργηση της εκμετάλλευσης 
ανθρώπου από άνθρωπο. Από την άλλη η κοινωνική ανισότητα, η συνύπαρξη 
της χλιδής για τους ολίγους και της λιτότητας για τους πολλούς.

Λαέ των Σερρών, ζητάμε την εμπιστοσύνη σου και την ψήφο σου 
στις 2 του Ιούνη, για να καταγάγουμε μαζί μια θριαμβική νέα νίκη 
του Λαού και του ΠΑΣΟΚ. Για να κατοχυρώσουμε τις λαϊκές κατακτήσεις 
στις τελευταίες τετραετίες, για να συνεχίσουμε το έργο της Αλλαγής. 
Για να ανοίξουμε νέους ορίζοντες στην πορεία για μια Ελλάδα ανεξάρτη
τη, εθνικά περήφανη, κοινωνικά δί?·ίαιη, δημοκρατική και λεύτερη.
Λαέ των Σερρών, μαζί στις 2 του Ιούνη, 'Ελληνες από το Βορρά ωςι το 
Νότο, από την Ανατολή ως τη Δύση θα διακηρύξουν την απόφασή τους, 
θα καθορίσουν την πορεία του τόπου για το μέλλον.



Λαέ των Σερρών, τηρήσαμε το Συμβόλαιο Τιμής που υπογράφαμε 
με το Λαό τον Οκτώβρη του 1981. Δεν τα κάναμε όλα, αλλά πασχίσαμε 
να κάνουμε τα περισσότερα δυνατά.

Ακούτε τη μουσική. Είναι εντάξει. Η μουσική είναι μαζί 
μας. Η λαϊκή μουσική μας εκφράζει και δεν πειράζει αν δεν ακούτε 
καμπιά φορά εντελώς καθαρά τα λόγια μου. Γιατί η μουσική βγαίνει 
από τη φυχή σας και από τη ψυχή μου. Είναι το πανηγύρι της Δημο
κρατίας. Είναι η νίκη του λαού.

Εκσυγχρονίσαμε τις 'Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας μας.

ΛΑΟΣ: Απόφε"πεθαίνει" ο αποστάτης.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; Κυτάξτε, δεν είναι απαραίτητο να "πεθαίνει" 
κανείς. Απλώς ο κ.Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του μένουν στο 
περιθώριο της ιστορίας και δεν θα τολμήσουν ξανά να ζητήσουν την 
ψήφο του ελληνικού λαού.

ΛΑΟΣ: 0 Λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η Δεξιά, η πολιτική έκφραση της ολιγαρχίας
θα γίνει χίλια κομμάτια, γιατί ο Λαός δεν αντέχει πια ύστερα από 
50 χρόνια καταπίεσης και εκμετάλλευσης και υποτέλειας, δεν αντέχει 
πια τη Δεξιά στην εξουσία, τη Δεξιά στην κυβέρνηση.

Ακολουθήσαμε μια περήφανη εθνική εξωτερική πολιτική. Κατα
κτήσαμε και κατακτούμε κάθε μέρα και περισσότερο και κατοχυρώνουμε 
την εθνική μας ανεξαρτησία.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά, σε παγκόσμια κλίμακα, συμβάλλει 
ενεργά στην ειρήνη που είναι η πρώτη υπόθεση για όλους τους λαούς 
της γης.

/



/ · .

Παραλάβαμε, όπως θυμάστε, την χαμμένη γη. Μας την παρέ
δωσε· ο χ.Ράλλης, τσ οικονομικό ΚΡΑΧ του 1980 και '81. Τα 4 χρόνια, 
παρά τη γενική παγκόσμια κρίση, κατορθώσαμε να ξεκινήσουμε μια πορεία
προς την οικονομική ανάκαμψη: την ΐιθάσευση του πληθωρισμού από το 
26% που το πήραμε, στο 16% το 1985. ·

Περιφρουρήσαμε το πραγματικό εισόδημα του εργάτη και του 
μισθωτού με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή.

Θα ήθελα από εδώ να καλέσω τη Ν.Δ. να δηλώσει ευθέως στους 
'Ελληνες εργαζόμενους, εάν πρόκειται στην απίθανη, μή πραγματική, 
εντελώς θεωρητική περίπτωση που θα γινόταν κυβέρνηση, να διατηρήσει 
την ΑΤΑ του μεροκάματου και του μισθού: ναί ή όχι. Ας απαντήσει.
Δεν έχει το θάρρος. Και ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση πρώ
τα - πρώτα.

Προσπαθήσαμε και το πετύχαμε, σι αγροτικές τιμές να είναι 
ικανοποιητικές και δώσαμε μάχες σκληρές με τους εταίρους της Κοινό
τητάς που μας έβαλε η Δεξιά, χωρίς να διαπραγματευθεί οικονομικούς 
όρους που συμφέρουν τον τόπο μας.

Πασχίζουμε να κλείσουμε την ψαλίδα ανάμεσα στο αστικό και το 
αγροτικό εισόδημα, ανάμεσα στις αστικές και τις αγροτικές συντάξεις.

Κατοχυρώσαμε και κατοχυρώνουμε κάθε μέρα τα συνδικαλιστικά
δικαιώματα του εργάτη και του αγρότη.

\

Και ξεκινήσαμε την πορεία προς την ισότητα των δύο φύλων 
νομικά και ουσιαστικά.

Είμαστε περήφανοι για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είμαστε 
περήφανοι για τα Κέντρα Υγείας. 'Εξι. ήδη στο Νομό Σερρών. Είμαστε
περήφανοι για τα ΚΑΠΗ.



Είμαστε περήφανοι για το Νόμο - Πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.

Δίνουμε σκληρή τη μάχη ενάντια στην ανεργία. Και μόλις 
νομοθετήσαμε Εθνικό Σύστημα Πρόνοιας από την ανεργία, ιδιαίτερα 
για τα ελληνικά νιάτα.

Αναγνωρίσαμε, Λαέ των Σερρών υπό βροχήν, την Εθνική Αντί
σταση ενάντια στους φασίστες κατακτητές» Αναγνωρίσαμε σ'όλους για 
μια πανεθνική συμφιλίωση των Ελλήνων.

Χρειάστηκαν 40 χρόνια και πέρα, αλλά απόψε καλώ τη Ν.Δ. 
να συγκρίνει τα έργα της για τα 40 χρόνια που κυβέρνησε,με τα έργα 
του ΠΑΣΟΚ για 4 χρόνια.

Προχωρούμε, Λαέ των Σερρών, στην αποκέντρωση και την Αυτο
διοίκηση, τη λαϊκή συμμετοχή, τα συνοικιακά συμβούλια, τα νομαρχια
κά συμβούλια που εκφράζουν τη θέληση του πληθυσμού.

Προγραμματίζουμε την πορεία της χώρας δημοκρατικά. Και έχω 
απόψε να κάνω για πρώτη φορά μια δήλωση που αφορά τον πολίτη στις 
σχέσεις του με το κράτος .Πρώτο: Από εδώ και 'πέρα κανένας πολίτης δεν 
θα πρέπει να μετακινείται στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να λύσει 
το πρόβλημά του. Θα λύνεται στο Νομό του και στην πόλη του.

Δεύτερο; Κανένα πιστοποιητικό δεν θα χρειάζεται, παρά 
μόνον η αστυνομική σου ταυτότητα.

Τρίτο; Κανένας διορισμός χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, 
χωρίς γενικές αρχές και μόρια.

Τέταρτο; Καμμιά απόφαση, ερήμην των πολιτών, που τους αφορά.

Αυτές οι αλλαγές, Λαέ των Σερρών, θα γίνουν μέσα στο καλο
καίρι του 1985 με το Λαό στην εξουσία και το ΠΑ.Σ0Κ στην Κυβέρνηση.



ΛΑΟΣ : 0 Αγώνας τώρα δικαιώνεται,.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Είναι το σύνθημα
που γεμίζει την καρδιό. μας και μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε 
στον αγώνα για τη νέα Ελλάδα.

ΛΑΟΣ; 0 Λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: 0 Λαός δεν ξεχνά τους φακέλλους, δεν ξεχνά
τις διώξεις, δεν ξεχνά τα ξερονήσια, δεν ξεχνά τις καρφίτσες, δεν 
ξεχνά τους Γκοτζαμάνηδες, δεν ξεχνά τα τρίκυκλα*, τις αύρες και τα 
ΜΑΤ. 0 Λαός δεν ξεχνά τη μεγάλη προδοσία της 15ης Ιούλη του 1965. 
Και δεν ξεχνά,γιατί ο αρχισυνωμότης, που έπληξε πισώπλατα τον Γεώργιο 
Παπανδρέου και τη λαϊκή κυριαρχία, είναι σήμερα ο αρχηγός της Νέας 
Δημοκρατίας. 0 Λαός δεν ξεχνά την 21 Απρίλη του 1967. Μια ξενοκί
νητη στρατιωτική χούντα έβαλε το λαό μας στο γύψο για 7 χρόνια, 
μόνο και μόνο για να μην επιτρέψει τη λαϊκή·κυριαρχία, τη Δημοκρατία, 
την αλλαγή να έρθει στον τόπο μας. Τέλειωσε πια. 0 ελληνικός
στρατός, οι αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων

»

συμοιλιωμένοι με το Λαό, προασπίζουν την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας μας δίπλα στο Λαό, συμβάλλουν και αυτοί στη δημιουργία της 
νέας Ελλάδας.



Το 1981 η δεξιά ξαφνιάστηκε. Δεν περίμενε το λαϊκό δημοκρατικό 
ρεύμα να σαρώσει απ'άκρου σ'άκρο της χώρας, να'έρθει το ΠΑΣΟΚ στην 
κυβέρνηση και ν'ανοίξει η λεωφόρος που οδηγεί το λαό στην εξουσία.

Και δίνει σήμερα η δεξιά την τελευταία της μάχη που είναι εκ 
των προτέρων,βέβαια,χαμένη. Γιατί στις 2 του Ιούνη θα είναι οριστική 
και αμετάκλητη η συντριβή της. Μπροστά σ'αυτή τη βεβαιότητα έχει πια 
χάσει τη ψυχραιμία της. Μετέρχεται όλα τα μέσα, δημαγωγία, ασύστολο 
ψεύδος, κατασυκοφάντηση των αντιπάλων της.

ΛΑΟΣ : Αυτή η νίκη είναι του λαού.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ :Αυτή η νίκη είναι του λαού. Είναι η νίκη που θα θεμελιώσει 
μια για πάντα τη λαϊκή κυριαρχία, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία της 
πατρίδας μας.

ΛΑΟΣ : Μαζί σου Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ : Το 1981 μας έοερε το 48%. Απόψε θα μας φέρει το 55%.
Η Ν.Δ. τώρα αυτοαποκαλείται "ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ". Έτσι ταυτίζεται με την Οι
κονομική Πολιτική του Reagan,της Thatcher και του Kohl. Αυτό σημαίνει 
παντοδυναμία και ασυδοσία των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Σημαί
νει την ελευθερία τους να εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα του εργαζόμενου. 
Σημαίνει ασυδοσία και αναρχία προς όφελος των δυνατών. Σημαίνει αφανι- 
σμό των Μ.Μ.Ε. Σημαίνει συρρίκνωση του κράτους-πρόνοιας. Σημαίνει πως 
η επαρχία θα γίνει ξανά η ξεχασμένη Ελλάδα. Σημαίνει πως θα αμφισβητη
θούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων. Σημαίνει υπονόμευση 
της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης από τις μεγάλες καπιταλιστικές 
εκμεταλλεύσεις των πολυεθνικών. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχει 
και πράγματι δεν υπάρχει - Οικονομικό Πρόγραμμα της Ν.Δ.
Η Ν.Δ. δεν έχει να προσφέρει τίποτε. Μόνο απόγνωση και γύμνια. Κάθε λό
γος του κ. Μητσοτάκη και ένα καινούργιο πυροτέχνημα. Τα Ι.Χ,.Σε λίγο θα 
καταργήσει και τις εξετάσεις.' Θα καταργήσει ακόμα και τις εξετάσεις για 
τα... διπλώματα.' Το μεγάλο σήμα της Ν.Δ. είναι: "Πωλείται η Ελλάδα". Μα 
δεν πωλείται η Ελλάδα μας" κ. Μητσοτάκη. Η Ελλάδα περήφανη, δυναμική
προχωρεί προς το μέλλον σε στερεά θεμέλια: Την οικονομική και κοινωνική 
πολιτική του ΠΑΣΟΚ. . ./.



ΛΑΟΣ: Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ;Για πρώτη ωορά σας λέω ένα μυστικό. Ακούστηκε το 1965 
στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία ξεκίνησε το μεγάλο σύνθημα του αγώνα 
μας: "Η Ελλάδα ανήκει στους 'Ελληνες". Απόψε με τη λαϊκή μουσική 
μου είναι κάπως δύσκολο να μπω στις λεπτομέρειες του οικονομικού 
προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά μπορώ να σας πω ότι μόνον το ΠΑΣΟΚ 
αποτελεί εγγύηση για σταθερή άνοδο του εισοδήματος, για τιθάσευση 
του πληθωρισμού, για καταπολέμηση της ανεργίας.

Και θα ήθελα απόψε να ανακοινώσω νέα μέτρα, τα οποία περιέχονται 
εν μέρει σε νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

ΠΡΩΤΟΝ: Φορολογικές δηλώσεις. Από δω και πέρα θα θεωρούνται ειλι
κρινείς από το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονομικών. Θα 
γίνεται μόνον δειγματοληπτικός έλεγχος.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 3 εκατομμύρια αξία^είναι 
αφορολόγητη.

ΤΡΐΤΟ:Για τους μισθωτούς, για τους συνταΕιούχους που καταβάλλουν 
νοίκι, αυτό θα αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημά του£

ΤΕΤΑΡΤΟ: Αυξάνεται το όριο κληρονομιάς για πρώτης τάΕεως κληρονόμους σε 
δύο εκατομμύρια.

Για την κατοχύρωση της αγροτικής γης και της οικογενειακής αγρο
τικής μονάδας, οι κληρονόμοι αγροτικής γης απαλλάσσονται από τον φόρο 
κληρονομιάς μέχρι τα 50 στρέμματα.

Επίσης αυξάνεται σημαντικά το αφορολόγητο όριο στη μεταβίβαση αγρ 
τικής γης για αγροτική χρήση.

Λαέ των Σερρών, αυτά που σας είπα,' δεν αποτελούν δημαγωγία. Αυτά 
που σας είπα, θα γίνουν πράξη σε ένα μήνα, μόλις ανοίξει η νέα Βουλή 
Είναι μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για φορολογική και κοινωνική δικαι 
σύνη. Σ’αυτό τον τόπο είναι ακόμα αλήθεια ότι οι μόνοι που δεν ·



πληρώνουν φόρο είναι οι πλούσιοι. Μόνο οι φτωχοί, μόνον οι μισθωτοί,
μόνον οι μεροκαματιάρηδες πληρώνουν φόρους. Στα τέσσερα χρόνια δώ-

τησαμε τη μάχη. Μα δεν/κερδίσαμε ακόμη. Τη δεύτερη τετραετία σίγουρα 
θα την κερδίσουμε.

Και θάθελα να πω ότι δημιουργεί αίσθημα ιλαρότητας, η ψευδολογία 
της Ν.Δ. ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί θέτουν σε κίνδυνο την ατο
μική αγροτική ιδιοκτησία. Τέσσερα χρόνια είμαστε στην Κυβέρνηση: Αγρότη 
είμαστε ή όχι στο πλευρό σου; Αγωνιζόμαστε ή όχι για να είναι η γη 
δική σου; Γη πλούσια, παραγωγική και το προϊόν δικό σου. Με ποιά 
"πιστοποιητικά " η Ν.Δ. θα υποσχεθεί στους αγρότες; Μα ο αγρότης 
έζησε τη δεξιά στο πετσί του.

Και θάθελα να τονίσω και κάτι άλλο, αγρότες της Μακεδονίας είμα
στε ενάντιοι, αντίπαλοι της δεξιάς. Όχι όμως, του δεξιού αγρότη, όχι 
του δεξιού εργάτη, όχι του δεξιού μισθωτού, όχι του δεξιού επαγγελμα- 
τία. Όι μη προνομιούχοι 'Ελληνες που ψήφισαν και όλο λιγότεροι ψηφί
ζουν τη δεξιά, αντιμάχονται τα δικά τους ταξικά συμφέροντα. Η δεξιά 
εκφράζει τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας και της ολιγαρχίας. Το ΠΑΣΟΚ 
εκφράζει τα συμφέροντα της αγροτιάς, της εργατιάς, των νέων, της γυ
ναίκας .

Και θάθελα να αναφερθώ και στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και 
να τους μιλήσω από την καρδιά: Παλαίψαμε να λύσουμε τα προβλήματα της 
μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Δεν το κατορθώσαμε, γιατί το πι
στωτικό σύστημα...

ΛΑΟΣ: 0 λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: 'Εχει γνώση, μνήμη, απόφαση και θέληση ο λαός.



Απόψε λοιπόν δηλώνω ότι θα ιδρύσουμε το ταχύτερο δυνατό τράπε
ζα για τους μικρομεσαίους σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ που κριτήριο 
θα είναι όχι οι εγγυήσεις, αλλά ο τζίρος και οι προοπτικές. Θα
ιδρύσουμε ασφαλιστικό ψορέα για τα δάνεια.'το
Κεφαλαιοποίήθηκαν, όπως/ξέρετε, οι οφειλές στις τράπεζες μέχρι 7 εκατομ 

Κεφαλαιοποιήθηκαν οι οφειλές προς το Δημόσιο. Και με υπουργική
απόφαση κεφαλαισποιούνται τώρα ληξιπρόθεσμες «ρειλές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
μέχρι- το ποσό των τριών εκατομ. Ήδη εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση.

Καταργεί ται η -προσωπ^ράτηση για οφειλές προς το Δημόσιο.
ΛΑΟΣ: Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Λαέ της Μακεδονίας, λαέ των Σερρών, η παρουσία σου, το 
πάθος σου, η χαρά σου, η γιορτήσου για τη δημοκρατία και η νίκη είναι 
_η καλύτερη επιβεβαίωση ότι ό αγώνας τώρα δικαιώνεται 1 
ΛΑΟΣ :0 αγο'ίνας τώρα δικαιώνεται.- '
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ:Δύο λεπτά μονάχα, για να αναφέρω μερικά συγκεκριμένα έργα που δεν είναι
"θα",αλλά είναι’παρελθόν. - " r

ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: ·, Στις Σέρρες: 101.,000 στρέμματα.
Στη Δράμα τα αρδευτικά της Προσωτσάνης, στη Καβάλα
το αρδευτικό Χα’ϊδευτού-Καμαρωτή-ς.

* Γεωργικές βιομηχανίες: Στις Σέρρες σφαγεία,αλλαντοποιεία της Ένωσης
Γεωργικών Συνεταιρισμών Σερρών.
Στη Δράμα το ίδιο. -Μεταλλευτικό συγκρότημα 
στις Σέρρες.- Υδροηλεκτικό σταθμό στη Δράμα.

* Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Επενδύσεων:

ΚΑΒΑΛΑ: το 1981, 440 εκατ.
το 1985, 1625 εκατομ.

ΣΕΡΡΕΣ: το 1981, 430 εκατομ.
το 1985, 2030 εκατομ.

Στις Σέρρες επίσης θα λειτουργήσει πανεπιστημιακέ) τμήμα φυσικής 
αγωγής από το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986.

Λαέ το.νν Σερρών γνωρίζετε τις δύο κορυφαίες πολιτικές επιλογές που 
έκανε το ΠΑΣΟΚ.



Πρώτο, προχώρησε στην άμεση σύμφωνα με το Σύνταγμα, αναθεώρηση των 
διατάξεων που αφορούν τις υπερεξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Λαός στην εξουσία, σημαίνει ότι οι εκπρόσωποι του λαού, οι βου
λευτές διαχειρίζονται την ουσιαστική εξουσία. Και ο Πρόεδρος μετα
βάλλεται έτσι σε σύμβολο εθνικής ενότητας, εθνικής ομοψυχίας, πέρα 
και πάνω από τα κόμματα και τη διαμάχη.

: Και επιλέξαμε για νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας τον 
εξαίρετο δικαστικό και αγωνιστή της δημοκρατίας Χρήστο Σαρτζετάκη.

Λαέ των Σερρών, λαέ της Μακεδονίας, με την αποψινή σου συγκέντρω 
ση μέσα στη βροχή είμαστε σίγουροι για τη νίκη, για τη μεγάλη θριαμ
βευτική νίκη.

Η αναμέτρηση στις 2 Ιούνη είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση. 
Αναμετρώνται δύο διαφορετικές στρατηγικές, δύο διαφορετικές πορείες. 
Και το μήνυμα των Σερραίων είναι νίκη για τη δημοκρατία, νίκη για 
την Ελλάδα, νίκη για τον ίδιο τον λαό, νίκη για το ΠΑΣΟΚ.

'Ετσι μαζί ξεκινώντας ξανά το πρωϊ της 3ης του Ιούνη, θα βαδί
σουμε στην ολοκλήρωση του έργου της Αλλαγής, είτε απαιτήσει ακόμη 
μια, είτε απαιτήσει ακόμη δύο τετραετίες, για την ολοκλήρωση του 
έργου της αλλαγής, του νέου οράματος για την Ελλάδα μας.

Από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποψινή παρουσία 
για τη δύναμη που μου δίνετε για να δώσουμε τη μάχη για να στεριώσει 
μια για πάντα η δημοκρατία και η λαϊκή κυριαρχία.

Σας ευχαριστώ που μείνατε κάτω από τη βροχή.


