
• Καβάλα, 5 Μα ¡ίου 1985

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα 
Γ. Παπανδρέου στη συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία της Καβάλας 
την Κυριακή 5 Μάη:

"Λαέ της Καβάλας, ο λαός ενίκησεί Στις 2 Ιούνη ο λαός θα 
εκλέξει το ΠανεΛλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα για την δεύτερη τετραε
τία στην -πορεία της μεγάλης αλλαγής.

'Ολοι μαζί, όπως λέτε, για τη συνέχιση, την εδραίωση της Αλλαγής 
στην πατρίδα μας. Λαέ της Καβάλας, υπάρχουν φορές που ακόμη και ένας 
ρήτορας δεν μπορεί να βρει λόγια' να εκφράσει τη συγκίνησή του, τη 
χαρά του, τη σιγουριά του για τη.νίκη.

Νέοι, νέες, γέροι, ασπρομάλληδες, έχω πολλές φορές έρθει στην 
πόλη σας να ζητήσω την εμπιστοσύνη σας με την ψήφο σας. Αλλά απόψε 
αυτό που γίνεται εδώ στην Καβάλα,δεν έχει ιστορικό προηγούμενο 
που εγώ τουλάχιστον να έχω ζήσει.

Και πρώτα-πρώτα, θέλω να πώ ένα μεγάλο ευχαριστώ απο τα βάθη της
καρδιάς μου σε σας που στηρίζετε το μεγάλο έργο της Αλλαγής, 
σε σας που με την δύναμή σας και τη θέλησή σας οδηγείτε τη χώρα 
προς τα οράματα τόσων και τόσων γενεών.

Απόψε, λαέ της Καβάλας, λαέ της Ανατολικής Μακεδονίας, 
οδηγείτε'τη Δεξιά στο περιθώριο της δημόσιας ζωής της χώρας. Τη 
Δεξιά και τον τέταρτο προσωρινό και τελευταίο αρχηγό της. Απόψε, 
λαέ της Καβάλας, η παρουσία σου,το πλήθος,το πάθος,βεβσιώνουν και είνε 
προάγγελοι της νίκης του ΠΛΣΟΚ και της ήττας που περιμένει αυτή τη φορά στις 2 τοι
Ιούνη τη Δεξιά, το ξεθεμέλιωμα, το πισωγύρισμα, την ανευθυνότητα, 
την εθνική μειοδοσία, την εκμετάλλευση .Απόψε,τερματίζει η Ν.Δ. την πολιτι
κή της ιστορία -όπως θα αποδείξουν οι εκλογές της 2ης Ιούνη „



Δεν είναι τυχαίο, λαέ της Καβάλας, ότι βρισκόμαστε από απόψε 
σε τέτοια κλίμακα, με τόσο πλήθος και τόσο πάθος, που σημαίνει 
ότι ο ελληνικός λαός, ο απλός ’Ελληνας, ο μη προνομιούχος,γνώριζει 
πως η τύχη της πατρίδας μας πραγματικά καθορίζεται αυτή τη φορά 
από την ψήφο στις 2 Ιούνη του 1985. Είναι η πιο κρίσιμη καμπή της 
νεώτερης ιστορίας της πατρίδας μας.

Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη η συγκίνηση που μου δί
νετε όταν λέτε ότι μαζί θα προχωρήσουμε για τη νέα Ελλάδα.

Όλοι μαζί.' 0 ελληνικός λαός, επιτέλους, έχει 
πάρει την εξουσία στα χέρια του και δεν πρόκειται να την παραδόσει 
σάοποιονδήποτε υπονομεύει το 'Εθνος και το· λαό. 0 λαός στην εξου
σία, σημαίνει σήμερα, το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση. Λαός και ΠΑΣΟΚ, 
χέρι-χέρι ,προχωρούμε στη δόμηση για μια Ελλάδα που να ανταποκρί- 
νεται στα οράματα τόσων γενεών που αγωνίστηκαν χωρίς να μπορέσουν 
να θεμελιώσουν τη νέα Ελλάδα.

Αναμετρώνται στις 2 του Ιούνη ,η εθνική ανεξαρτησία, η εθνική 
υπερηφάνεια, με την υποτέλεια για τη συρρίκνωση του
ελληνισμού που πάντα ήταν το έργο της Δεξιάς, "η μικρά και έντιμος 
Ελλάς" της Δεξιάς.

0 λαός δεν ξεχνά. Έχει μνήμη, έχει γνώση, έχει 
θέληση, έχει πολιτική βούληση. Και είναι αυτός που χειρίζεται τηνi
εξουσία, που παίρνει τις 'μεγάλες αποφάσεις για την πορεία της χώρας 
μας.

Αναμετρώνται στις 2 του Ιούνη,δύο διαφορετικές αντιλήψεις για 
τη λαϊκή κυριαρχία. Από τη μιά μεριά η Δημοκρατία -όχι η Νέα Δημο
κρατία, αλλά η Δημοκρατία -η συμμετοχή του λαού, στην Κοινότητα 
και το Δήμο,μέχρι το Νομό και την Περιφέρεια-σε όλες τις αποφάσεις 
που τον αφορούν. Και από την άλλη μεριά, το αστυνομικό κράτος, το 
αυταρχικό κράτος,· το ανελεύθερο κράτος που ήταν πάντα το κράτος της 
Δεξιάς .Που είτε ονομαζόταν "Λαϊκό Κόμμα" , είτε ονομαζόταν "ΕΡΕ" , ήταν 
πάντοτε το κόμμα της αντίδρασης, το κόμμα του αυταρχισμού.



Ο λαός δεν ξεχνά.' Με τί πιστοποιητικά, ζητάει την
ψήφο σου ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία; 0 λαός δεν ξεχνά
τους φακέλλους, δεν ξεχνά τις διώξεις, δεν ξεχνά τα ξερονήσια, δεν
ζεχνά τις Καρφίτσες, δεν ξεχνά τους Ρκοτζαμάνηδες, δεν ξεχνά τα
τρίκυκλα, δεν ξεχνά τις αύρες και τα ΜΑΤ. Ο λαός δεν ξεχνά τις
15 Ιούνη του 1965, όταν οι συνωμότες με επικεφαλής τον αρχισυνωμότη, ©
σε συνεργασία με τα Ανάκτορα και τους ξένους ,έριζαν τον λαοπρόβλητο 
Γέρο της Δημοκρατίας τον Γεώργιο Παπανδρέου, για να οδηγήσουν τη 
χώρα στη Χούντα του 1967.

Λαέ της Καβάλας, ζητούμε απόψε την εμπιστοσύνη σου, την ψήφο 
σου ,για να προχωρήσουμε όλοι μαζί, οι μη προνομιούχοι 'Ελληνες, 
στη νέα νίκη. Για να κατοχυρώσουμε τις μεγάλες λαϊκές κατακτήσεις 
της 4ετίας που πέρασε. Για να συνεχίσουμε το έργο της Αλλαγής.

$αί, όλοι μαζί για την Αλλαγή.' 'Ολοι μαζί ν'ανοίξουμε 
τους νέους ορίζοντες στην πορεία για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, περή
φανη, κοινωνικά δίκαιη και πέρα ως πέρα ελεύθερη και δημοκρατικήν

Λαέ της Καβάλας, τηρήσαμε το ’συμβόλαιο τιμής που υπογράψαμε 
μαζί σου τον Οκτώβρη του 1981. Κάναμε πολλά. Δεν αρκούν. Πρτέπει 
να γίνουν πολλά περισσότερα για να θεμελιωθεί η νέα Ελλάδα της Αλ
λαγής , για να παραδώσουμε στη νέα γενιά, μιαν Ελλάδα με ελπίδα και 
προοπτικές.

0 αγώνας τώρα δικαιώνεται.' Η αποψινή σας παρουσία, 
γυναίκες και άνδρες της Καβάλας, είναι μήνυμα προς την Ελλάδα - 
απ'άκρου εις άκρον της πατρίδας νιας - ότι ο αγώνας τώρα δικαιώνεται, 
ότι αρχίζει στις 3 Ιούνη η νέα φάση του αγώνα.

Στα 4 χρόνια περίπου που πέρασαν ακολουθήσαμε μια πολυδιάστατη 
εθνική εξωτερική πολιτική για την κατάκτηση και την εδραίωση της 
εθνικής μας ανεξαρτησίας. Με 'Ενοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται 
δίπλα στο λαό και που εργάζονται για την προάσπιση και μόνο, της 
εδαφικής μας ακεραιότητας.Είμαστε σίγουροι και βέβαιοι για το μέλλον 
Δεν υπάρχει δύναμη που θα τολμήσει να χτυπήσει μιαν Ελλάδα ενωμένη,



αισιόδοξη, δυνατή, όπως είναι η Ελλάδα του σήμερα και ακόμη περισ
σότερο του αύριο.

Λαέ της.Καβάλας, η Ελλάδα συνέβαλε στον αγώνα για την ειρήνη
στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, μα πέρα κι απ'αυτό, σήμερα
Ελλάδα σημαίνει ειρήνη, σημαίνει δημοκρατία. Είναι τό μεγάλο
μήνυμα που περνάμε σ'όλους τους λαούς της γής. Πρωτοπόροι εμείς,
η Δημοκρατία, για την ειρήνη.

*
Παραλάβαμε, όπως γνο^ρίζετε, καμμένη γη από τον κύριο Γεώργιο 

Ράλλη. Παραλάβαμε ένα οικονομικό χάος. Και κατορθώσαμε μέσα σε 
μια παγκόσμια οικονομική κρίση, να προχωρήσουμε σε μια ανάκαμψη της 
οικονομίας μας μ ε ·2,5%-μικρό, λίγο, αλλά σημαντικό ποσοστό αύξησης 
του εθνικού μας εισοδήματος. Παραλάβαμε πληθωρισμό 26% και θα είνα 
το 1985 μόνον 16%.

Είμαστε όμως περήφανοι, γ ιατί περιφρουρήσαμε 
το εισόδημα του εργάτη και του μισθωτού με την αυτόματη τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή.Και καλούμε τον κ. Μητσστάκη να πει στον εργαζόμενο 
λαό τί πρόκειται να πράξει, εάν -που δεν πρόκειται να συμβεί- ανα- 
λάβει την κυβέρνηση αυτής της χώρας.

Και είμαστε, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, πάντοτε δίπλα , αγροτική/στον αγρότη. Την /τάξη που ήταν για δεκαετίες το αντικείμενο στιγνής
εκμετάλλευσης. Στηρίζουμε τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Δίνου;
τη μάχη στην ΕΟΚ μέρα και νύχτα. Επιδοτούμε εθνικά την αγροτική
τάξη όταν η· ΕΟΚ παρεμβάλ\.ε ι εμπόδ ια.

Αγωνιζόμαστε να κλείσουμε την ψαλλίδα ανάμεσα στο εισόδημα 
της αγροτικής οικογένειας και το εισόδημα της αστικής οικογένειας.

Κατοχυρώσαμε τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην 
πόλη, στο γραφείο, στο εργοστάσιο, στο χωράφι.

Ξεκινήσαμε μια πορεία μαζί ,για να εδραιώσουμε την ισότητα 
των δύο φύλων, της. γυναίκας και του άνδρα και νομικά και ουσιαστικά. 
Δεν είναι λόγια, είναι πράξη.

Μέσα στις οικονομικές δυνατότητες,προχωρήσαμε σε συντάξεις 
πιο ανθρώπινες. Όχι αρκετές. Στόχος μας- αλλά δεν σας δίνω ημερο- 
μηνια γιατί δεν δημαγωγώ - στην τετραετία/είναι η καθιέρωση εθνικής 
σύνταξης για όλους τους 'Ελληνες. Και αυτό δεν είναι δημαγωγία, 
είναι .κάτι που υπάρχει σε πολλές άλλες χώρες και κάτι Τ.ο οποίο και
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εμείς εδώ μπορούμε να εδραιώνουμε με δουλεία και αγώνα.

Δεν υπάρχει, λαέ της Καβάλας, σύνθημα που να με 
συγκινεί εμένα και τους συναδέλφους μου περισσότερο από αυτό το 
σύνθημά σάς:"0 αγώνας τώρα δικαιώνεται:" . Το λέει η θριαμβική σου παρου
σία απόψε, λαέ της Καβάλας.

Προχωρήσαμε στη θεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αντι
μετωπίζοντας την μισαλλοδοξία της συντήρησης και του κατεστημένου. 
Αλλά προχωρούμε και δεν υπάρχει δύναμη να σταματήσει την" Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ στην πορεία για τη δημιουργία ενός συστήματος Υγείας που 
να καλύπτει τις ανάγκες περίθαλψης όλου του λαού μας:

Τα Κέντρα Υγείας ήταν απλώς μια υπόσχεση 
τέσσερα χρόνια πριν. Τώρα είναι χειροπιαστή πραγματικότητα. . Μέσα 
σ'ένα-δύο χρόνια θα έχει λήξει η δόμηση των Κέντρων Υγείας.

Και προχωρούμε, λαέ της Καβάλας, στη δημιουργία και άλλων ΚΑ1ΊΗ.
Ο0Επιτέλους, δεν πρέπει να κάνουμε διακρίσεις βάρος της μεγάλης ηλικίας. 

Έχει και η μεγάλη ηλικία τα δικαιώματά της. Κάι τώρα πιά, είμαι 
κσ.ι σε καλύτερη θέση να το κρίνω και γώ ο ίδιος.

Λαέ της Καβάλας ,αναγνωρίσαμε ύστερα από τέσσερις ΙΟετίες την 
Εθνική Αντίσταση -ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό στη χώρα μας 
και δημιουργήσαμε τις συνθήκες της εθνικής συμφιλίωσης. Είμαστε 
περήφανοι γι'αυτό.''Ηταν απαράδεκτη ντροπή για την ελληνική Πολιτεία 
να είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν είχε αναγνωρίσει την Αντί
σταση του ηρωικού λαού της. Αντίσταση η οποία,πράγματι,μετέτρεψε 
την ιστορία του Παγκόσμιου Πολέμου.

Και γίνονται, λαέ της Καβάλας, έργα. Έργα μεγάλα και μικρά 
σ'ολόκληρη τη χώρα νιας. _
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Βλέπω ένα σύνθημα σ'αυτή τη συγκέντρωση, ότι εδώ είναι η Κρήτη της 
Βόρειας Ελλάδας. Ας περάσουμε το μήνυμα στον ωραίο λαό της Κρήτης, 
ότι ο λαός της Μακεδονίας με το ίδιο πάθος, την ίδια πίστη, την 
ίδια αγωνιστικότητα,προχώρεί στη μεγάλη νίκη.

Θέσαμε, λαό της Καβάλας, τις βάσεις αποκέντρωσης και αυτοδιοί
κησης, έτσι που ο λαός να συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις που τον 
αφορούν. Και έχω να ανακοινώσω τέσσερα μέτρα που θα πάρουμε για να 
θέσουμε τέρμα στις αρνητικές σχέσεις κράτους και πολίτη.

Πρώτο; Κανένας πολίτης δεν θα χρειάζεται να μετακινείται στην Αθήνα 
ή τη Θεσσαλονίκη,για να λύσει το όποιο πρόβλημά του. Θα το λύνει 
στην πόλη του και το νομό του.

Δεύτερο; Κατάργηση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών 
με εξαίρεση μόνο την ταυτότητα.

Τρίτο; Κανένας διορισμός δεν.θα γίνεται, χωρίς αντικειμενικά κριτί- 
ρια,αξιοκρατία και διαφάνεια. Θα θέσουμε τέρμα στο ρουσφέτι που 
επέτρεφε στη Δεξιά να κατατυραννήσει αυτό τον τόπο επί τέσσερις 
ΙΟετίες.

Τέταρτο; Καμμιά απόφαση ερήμην αυτού που η απόφαση τον αφορά.

Ναι, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται.'

Το 1981, η Δεξιά ξαφνιάστηκε.
Δεν είχε ποτέ πιστέψει πως οι λαϊκές δυνάμεις τελικά θα την σάρωναν
από την εξουσία. Δεν πίστευε ότι το ηιεγάλο πατριωτικό, δημοκρατικό,
λαϊκό Κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, θα κατόρθωνε να βγάλει τη χώρα από τα
εθνικά, οικονομικά, 7<οινωνικά αδιέξοδα, τα οποία μας κληροδότησε η 
ι · ' λαού./Νέα Δημοκρατία.Το ΠΛΣΟΚ,είναι Κίνημα του/ Ενα Κίνημα που εκφράζει πάντα

τη θέληση του λαού. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω, ότι και το
Κίνημα και η Κυβέρνηση αωουγκράζονται τη θέληση του λαού μας και

προχωρούν πάντα με τη σκέψη ότι είναι κοινή η πορεία- Γιατί η Ελλάδα
ανήκει στο λαό της, δεν ανήκει σε ξένα κέντρα αποφάσεων, δεν ανήκει
στην πλουτοκρατία. Ανήκει στο λαό της.



Πρέπει να σας υπενθυμίσω τιως το μεγάλο σύνθημα "Η Ελλάδα 
ανήκει στους 'Ελληνες", ξεκίνησε από δω, από την Ανατολική Μακεδονία 
το 1965 .Το"Η Ελλάδα ανήκει στους 'Ελληνες", ξεκίνησε από την περήφανη 
Μακεδονία, από τον περήφανο μακεδονικό λαό.

Είχε πιστέψει η Δεξιά ότι με το οικονομικό χάος που μας παρέ
δωσε ,γρήγορα θα είχε πέσει το ΠΑΣΟΚ. Και δεν πίστευε ποτέ η Δεξιά, 
ότι στις εκλογές που έρχονται πρόκειται να καταξιωθούν συντριπτικής 
νίκης,ο λαός και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Μπροστά στην 
επερχόμενη οριστική και αμετάκλητη συντριβή τους στις εκλογές του 
Ιούνη, μετέρχονται όλα τα μέσα, τη δημαγωγία, το ασύστολο ψεύδος, 
την κατασυκοφάντηση των αντιπάλων τους.

Τους πληροφορούμε από την Καβάλα,ότι τίποτα δεν πρόκειται να 
αντιστρέψει το γιγάντιο πανδημοκρατικό ρεύμα που οδηγεί στη βέβαιη 
νίκη των δημοκρατικών, των προοδευτικών δυνάμεων , στη βέβαιη 
νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Μπροστά σ'αυτή τη βέβαιη καταδίκη της ανέλαβε ο τέταρτος, 
προσωρινός και τελευταίος αρχηγός της ν .Δ. να έχειοε κάθε του λόγο 
να έχει και ένα πυροτέχνημα, πυροτέχνημα που το προετοιμάζουν οι 
Αμερικάνοι σύμβουλοί του της ΣΩΓΙΕΡ. Εδώ τά Ι.Χ. ,εκεί οι φόροι'.

Οι ξένες δυνάμεις γνωρίζουν ότι.με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, 
δεν μπορούν να επέμβουν· πια στην εσωτερική ζωή του τόπου μας.

Μαζί ξεκινήσαμε αυτό το δύσκολο και ανηφορικό στρατί. Μαζί 
θα φτάσουμε στην κορυφή του βουνού. Μαζί θα θεμελιώσουμε την Ελ
λάδα των ονείρων της δικιάς σας νέας γενιάς, μα και τόσων γενεών, 
που έπεσαν σε αγώνες για εθνική ανεξαρτησία, για λευτεριά, για 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Μπορούμε, λαέ της Καβάλας, να σκεφθούμε τί θα συνέβαινε -δεν πρόκειται 
βέβαια ποτέ να συμβεί- άν η Νέα Δημοκρατία θα γινόταν κυβέρνηση. Τότε 
θα κατέρεε πράγματι η ελληνική οικονομία, με καλπάζοντα πληθωρισμό, 
με ραγδαία και καταστροφική υποτίμηση της δραχμής, με πτώση του 
εθνικού εισοδήματος χρόνο με χρόνο, με αδιέξοδο στο ισοζύγιο πληρωμώη 
και με τεράστια αύξηση της ανεργίας.



Κατιοτε λέγαμε ότι η Δεξιά ήταν’ το κόμμα των νοικοκύρηδων.
Είναι το μόνο που δεν είναι. · Το κόμμα των νοικοκύρηδων, το κόμμα 
του λαού, το κόμμα των μη προνομιούχων, του εργάτη, του αγρότη, του 
επαγγελματία-, του βιοτέχνη, του μισθωτού, της νεολαίας και της 
γυναίκας,είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που οδηγεί στη νέα Ελλάδα.

Θα ήθελα να αναφέρω δύο-τρία πράγματα από το οικονομικό πρόγραμ 
μα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ , της νέας Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που η δουλειά 
της αρχίζει το .πρωί της 3ης" Ιούνη του 1985.

Πρώτο: Οι' φορολογικές δηλώσεις των Ελλήνων θα θεωρούνται ειλικρινείς 
Θα γίνεται μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος. Το σχετικό νομοσχέδιο, 
έχει ήδη κατατεθεί.

Δεύτερο: Θα είναι αφορολόγητη η αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι τρία 
εκατομμύρια.

Τρίτο: Οι μεροκαματιάρηδες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι που 
καταβάλλουν νοίκι, μίσθωμα, θα το αφαιρούν από'το φορολογήσιμό τους 
εισόδημα.

Τέταρτο: Θα αυξήσουμε στα δύο εκατομμύρια το αφορολόγητο όριο για 
πρώτης τάξη$ κληρονόμους.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει αγρότης και αγρότισσα στη χώρα μας 
που να μη ξέρει το πόσο πιστεύουμε-στον αγρότη, στην αγροτική οικο
νομία, πόσο αγωνιζόμαστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και το 
εισόδημά τους. Δεν χρειάζεται να απολογηθούμε στον κ. Μητσοτάκη . ο 
οποίος υπόσχεται 'λαγούς με πετραχείλια" και ο οποίος κατασυκοφαντεί 
την έννοια και το θεσμό του συνεταιρισμού που είναι σήμερα το πιο 
αποτελεσματικό μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας και του 
εισοδήματος του αγρότη.

Εμείς,για την κατοχύρωση της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλ
λευσης, στην οποία πιστεύουμε, λέμε:

Πρώτο: Οι. κληρονόμοι αγροτικής γης απαλλάσσονται από τον φόρο κληρο
νομιάς μέχρι 50 στρέμματα εφ'όσον χρησιμοποιηθούν σαν αγροτικά.

Δεύτερο: Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις μεταβιβάσεις γης για 
αγροτική χρήση. ' < *

ί



t . η α  μας ,η γρήγορη ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας ε £ναι 
ένας πρώιτος και βασικός στόχος στο πενταετές μας πρόγραμμα.

Δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω τα χαρακωμένα πρόσωπα του 'Ελληνα 
αγρότη και της αγρότισσας. Δεν μπορώ.να ξεχάσω τις ΙΟετίες που 
έζησαν με απαράδεκτη λιτότητα, χωρίς ιατρική περίθαλψη, χωρίς καμ- 
μία σύνταξη, χωρίς καμμιάν ελπίδα.

Σήμερα, αγρότες και αγρότισσες, η Ελλάδα είναι μαζί σας.
Είναι δική σας.

Υπάρχει νομοσχέδιο προς ψήφιση για την ασφάλιση του φυτικού 
και του ζωικού κεφαλαίου. Γίνεται αλματώδης αύξηση του δανεισμού 
για νέους αγρότες, για να αγοράσουν αγροτική γη., για να γυρίσουν κάποτε 
τα παιδιά μας από τι-£ φάμπρικες και τα σκλαβοπάζαρα της Δύσης ή 
από οπουδήποτε αλλού. Νάρθουν κοντά μας να ξαναφτιάξουν την ελλη
νική επαρχία, την ελληνική ύπαιθρο.

Μας λένε ότι οι συνεταιρισμοί θα πάρουν την ιδιοκτησία του 
αγρότη. Ψεύδος και συκοφαντία. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα 
του ΠΑΣΟΚ,στέκεται δίπλα στον αγρότη, στηρίζει και θα στηρίζει 
την ατομική ιδιοκτησία της γης. Θέλει ν'αυξήσει την αξία της και 
την αξία του προϊόντος του αγρότη. —

Και θάθελα,λαέ της Καβάλας, να απευθυνθώ, επίσης, στις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις του βιοτέχνη. Προχωρούμε στην ίδρυση νέας 
Τράπεζας. Ειδικής Τράπεζας μαζί με τον ΕΟΜΜΕΧ,για να καλύψουμε 
τίς πιστώσεις και το δανεισμό για τους μικρούς και μεσαίους. Διότι,, 
παρά τις προσπάθειές μας -και ήταν έντονες- δεν κατορθώσαμεΗ<̂ α! 
προσαρμόσουμε το πιστωτικό σύστημα της χώρας, στις ανάγκες
των μακρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Υπήρχε πάντα η παράδοση να 
τα δίνεις όλα στους πλούσιους, να τα δίνεις όλα σ'εκείνους που 
φυγάδευαν το μισό δάνειο στην Ελβετία και ενώ αυτοί γίνονταν πλου
σιότεροι, η βιομηχανία τουςλα γίνεται φτωχότερη. Αλλά είναι δύσκολο 
να θέσεις τέρμα σε νοοτροπίες δεκαετιών. Γι'αυτό προχωρούμε δε 
ειδική Τράπεζα που θα στηρίζει το δανεισμό στο τζίρο και την προοπτική 
και όχι σε εγγυήσεις, γιατί θα υπάρξει και ασφαλιστικός φορέας για 
την ασφάλιση.



'Ηδη, μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, κεφαλαι οποί ήθη καν 
οι οφειλές στις Τράπεζες,μέχρι 7 εκατομμύρια. Κεφαλαιοποιήθηκαν 
οι οφειλές προς το Δημόσιο και με υπουργική απόφαση κεφαλαιοποιούντα 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς , μέχρι 
τα εκατομμύρια. 'Ηδη, εκδόθηκε η υπουργική απόφαση.

Καταργείται η προσωποκράτηση για οφειλές προς το Δημόσιο.

Για τις ακριτικές περιοχές, όπως η Ανατολική Μακεδονία, θα 
υπάρξει εΊδική μεταχείριση των μικρών και μεσαίων.

Αλλά τώρα, η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται προς τον έμπορο και 
του λέει ότι είμαστε αντίπαλοί του. Λαέ της Καβάλας, εμείς είμαστε 
ενάντια στους αεριτζήδες και στους μεσάζοντες που πραγματοποιούν 
ληστρικά κέρδη σε βάρος‘του αγρότη και του εργάτη, σε βάρος του 
ελληνικού λαού.

Και άντίθετα, στηρίζουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων και 
των επαγγελματιών. Σας διαβεβαιώνω ότι θα με βρείτε πάντοτε έτοιμο, 
προσωπικά, να αντιμετωπίσω αποδοτικά και δημιουργικά τα όποια 
προβλήματα αντιμετωπίζετε, επίσης, για την επαγγελματική στέγη.

Αλλά, ξέρετε, νειάτα της Καβάλας, ναάτα της Ελλάδας, η πιο 
βαρείά κληρονομιά είναι η ανεργία. Η ανεργία που μας παρέδωσε 
με τη φυγή της η Νέα Δημοκρατία το 1981. Ξέρετε, η ανεργία δεν 
ήταν τυχαίο γεγονός. Η ανεργία ήταν η πολιτική της Δεξιάς. Πώς 
αλλιώς να εξηγήσουμε τη μετανάστευση 1,5 εκατομμυρίου Ελλήνων 
στις φάμπρικες της Δυτικής Ευρώπης, του Καναδά, της Αυστραλίας;
Πώς να εξηγήσουμε αλλιώς την ερήμωση της υπαίθρου όπου βλέπεις μονάχα 
γέρους και παιδιά. ς

Απευθύνομαι στους άνεργους. Απευθύνομαι στους νέους άνεργους. 
Στις άνεργες γυναίκες. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι η 
πολιτική της Θάτσερ, του Ρήγκαν και του Κόλλ. Είναι η πολιτική 
της ανεργίας, για να πέφτει το μεροκάματο ν,αι ' να κερδίζουν οι 
πλούσιοι και η ολιγαρχία. Για μας, μια σοσιαλιστική Κυβέρνηση^η 
ανεργία είναι απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με την πολιτική μας.

Στα σχεδόν, τέσσερα χρόνια της Αλλαγής ̂ πήραμε πολλά μέτρα για 
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στις ρίζες του.

Πρώτο: Με την επιχείρηση διάσωσης των προβληματικών επιχειρήσεων •

• ··//·.



τις~οποίες μας κληροδότησε η Δεξιά. . Εάν δεν τις κρατούσαμε στη ζωή,
60.000 θέσεις εργαζόμενοί θα μετατρέπονταν σε άνεργους.

Δεύτερο; Προγραμματίσαμε επένδυση 3 δισεκατομμυρίων δολλαρίων για
μεγάλα έργα. Απαιτείται, βέβαια, μια περίοδος ωρίμανσης 5 χρόνων.
Οι αναπτυξιακές τράπεζες και άλλοι φορείς του Δημοσίου εξειδικευμένοι,

θα προωθήσουν μέσα στο πενταετές πρόγραμμα ,ιδικά προγράμμα-*
τα αντιμετώπισης της ανεργίας.

Τρίτο: Στον ιδιωτικό τομέα για επενδύσεις/έχουμε το.νόμο 1262 , μπορεί να
για κίνητρα. Για να αντιμετωπίσει και ο ιδιωτικός τομέας το πρό
βλημα της ανεργίας.
. ’ , διαθέσομε/Τέταρτο; Για την Ανατολική Μακεδονια/14 δισεκατομμύρια δραχμές,

για τη δημιουργία 6.000 'νέων θέσεων.

Πέμπτο; Υπάρχει αποτελεσματικό πρόγραμμα επιδότησης και μόλις έγινε 
νόμος το εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία, που διευρύ
νει σημαντικά τα επιδόματα στους ανέργους.

'Εκτο: . Διαθέτουμε δυόμι'συ δισεκατομμύρια δραχμές για το 
1985,από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για να ξεκινήσουν, 
τη δουλειά τους OL νέοι επιστήμονες.

Εβδομο : Προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση της νεολαίας για δικές τους επιχειρηματικές 
παραγωγικές πρωτοβουλίες που καλύπτει μέχρι 100% των δαπανών. Σ'αυτό 
συνεργάζονται ο ΕΟΜΜΕΧ και.το υφυπουργείο Νέας Γενιάς.

Λαέ της Καβάλας, λαέ της Ανατολικής Μακεδονίας, πολλές φορές 
όταν μιλώ μαζί σας, πρόσωπο με πρόσωπο, μου λέτε: "Πολλά γίνονται 
αλλά δεν ενημερωνόμαστε". Και θάθελα γι'αυτό, να μου επιτρέψετε 
να πω δύο λόγιαζα-πω', τί κάναμε για την ξεχασμένη Ελλάδα μας.
- Το φράγμα του Νέστου.Μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο που ήδη εκτελεί- 
ται από τη ΔΕΗ. Και αρδεύονται παράλληλα 700.000 στρέμματα στους 
κάμπους της Δράμας, της Καβάλας, της Ροδόπης και της Ξάνθης.
Συνολική επένδυση 22 δισεκατομμύρια.
- Βιομηχανικό σφαγείο στα σύνορα των νομών Δράμας και Καβάλας.
- Περιφερειακή αγορά οπωροκηπευτικών στηνΚαβάλα που να καλύπτει 
και τους τρεις νομούς.
- Ειδικά για τη Καβάλα, πρώτο θέμα, η περιμετρική παράκαμψη της 
πόλης της Καβάλας που δημοπρατείται τις επόμενες μέρες με συνολικό 
προϋπολογισμό 5,5 δισεκατομμύρια δραχμές.



- Για την αποχέτευση, το μέγα θέμα,-ήδη ξεκίνησε η κατασκευή 
του έργου,προϋπολογισμού τριών δισεκατομμυρίων.
- Την τουριστική ανάπτυξη θα προωθήσει η ολοκλήρωση του διεθνούς 
αεροδρομίου Καβάλας που από το καλοκαίρι θα συνδεθεί απευθείας 
με πόλεις του εξωτερικού, για τη μεταφορά τουριστών στη Καβάλα 
και τη Θάσο.
- ΙΙροχωράει με γοργά βήματα η κατασκευή της Εγνατίάς Οδού, με 
δημοπρασίες 1,3 δισεκατομμυρίωνκαι παράλληλη βελτίωση του παλιού 
εθνικού δρόμου,κόστους 600 εκατομμυρίων.

Το συνολικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για τη Καβάλα, εί
ναι έξι φορές το πρόγραμμα του '81. Και από αυτά, για να μη σας 
λένε ψέματα, η ΕΟΙ< έδωσε μόνον το 4%. Το 96% το έδωσε η Πολιτεία, 
Το έδωσε ο ίδιος ο ελληνικός λαός.

Μαζί βάζουμε τα θεμέλια,πέτρα-πέτρα, και ανοίγουμε το δρόμο, 
τις λεωφόρους προς το μέλλον.

■ Και έχει παράπονο η Δράμα. Έχουν εκεί ' .παράπονο που δεν πή,γα 
μιλήσω. Ας με συμπαθούν. Αλλά επειδή,οπωσδήποτε,υπάρχουν και Δρα- 
μινοί ε'δώ ,απόψε θα πω δυο λόγια για τα. έργα μας στη Δράμα.
- Τρία μεγάλα αρδευτικά έργα για 120.000 στρέμματα.
- Το φράγμα Πευκογείων για την άρδευση 80.000 στρεμμάτων.
- Εργοστάσιο πορσελάνης στο Παρανέστι από την ΕΤΒΑ.
- Έργο εξόρρυξης ουρανίου.
- Και το γνωστό έργο της ΜΕΤΒΑ, προϋπολογισμού 40 δισεκατομμυρίων. -
- Νέα συνεταιριστικά εργοστάσια πατάτας, ξύλου και μαρμάρου.
- Από το σχολικό έτος'85- "86 θα λειτουργήσει στη Δράμα ανώτερη 
Σχολή Δασοπονίας (ΤΕΙ),με τις δυνατότητες δημιουργίας και άλλων 
νέων Σχολών.

Και έργα μέσα στην πόλη:

- Το Πνευματικό Κέντρο.
- Ο περιφερειακός δακτύλιος.
- Η αξιοποίηση των πηγών της Αγίας Βαρβάρας.
- Και πρόκειται να ενισχύσουμε τις μονάδες"φασόν", για να αντα
γωνιστούμε τους Τούρκους στην εξαγωγή ενδυμάτων.

Λαέ της Καβάλας, λαέ της Ανατολικής Μακεδονίας, αυτό το καιρό 
κάναμε δύο κορυφαίες επιλογές για τις οποίες είμαστε περήφανοι.



Πρώτο : Σύμφωνα με τις δηλώσεις μας ν.αι τις θέσεις μ.ας στη Βουλή, 
όταν ψηφιζόταν το Σύνταγμα του 1975, προχωρούμε στην αναθεώρηση 
των άρθρων του Συντάγματος, που δίνουν στον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας ουσιαστικές πολιτικές εξουσίες και υπερεξουσίες. Εάν τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας εξέλεγε απευθείας ο λαός, τότε θα μπο
ρούσε να έχει στήριγμα αυτή η θέση. Αλλά ο λαός εκλέγει το Κοι
νοβούλιο και το Κοινοβούλιο είναι η πηγή δυνάμεων και το σώ
μα που αποφασίζει μέσα από την Κυβέρνησή του /την"πορέία της χώρα:. 

€■
Και έτσι ,ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την αναθεοόρηοη, θα είναι, 
πράγματι, πέρα και πάνω από κόμματα .και κομματικές διαμάχες.. Θα ε Ι- 
να ι το σύμβολο του έθνους ,της ομοψυχίας και.της πατρίδας μας.

Λεύτερο: Λαέ της Καβάλας, αποφασίσαμε και ψηφίσαμε Πρόεδρο της 
Ελληνικής Δημοκρατίας το Δικαστικό, τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, 
την υπερκομματική προσωπικότητα, το Χρηστό Σαρτζετάκη.

Λαέ της Καβάλας, ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Και ξέρετε και 
σεις όπως και γώ,ότι γι'αυτές τις αλλαγές χρειάζεται αγώνας.
ΓΙ'αυτές τις αλλαγές,χρειάζεται η πίστη και η δύναμη του ίδιου τον 
λαού.

Λαέ της Καβάλας, η αναμέτρηση της ,2ης Ιούνη ανάμεσα στην ανν
δράση, την εξάρτηση ̂ τ η ν  ολιγαρχία> Χ'Π δημοκρατία, τη λαϊκή 
κυριαρχία,την πρόοδο και την εθνική ανεξαρτησία και περηφάνεια, 
είναι κρίσιμη αναμέτρησηνΐσως^/^'ί πιο κρίσιμη στις τελευταίες δέκα-: 
τίες στη πατρίδα μας, γία να .στεργιούσει η Αλλαγή, για να θέσουμε 
τέρμα στην υπονόμευση της πατρίδας και'του /ναού μας από την ολίγα: 
χία που εκπροσωπείται από τη Δεξιά. Είναι η μεγαλύτερη, η πιο ση
μαντική πολιτική αναμέτρηση.

και

Απόψε, λαέ της Καβάλας -όπως χθες στις Σέρρες - απόψε, γνωρίζω 
ότι νικήσαμε, νίκησε ο λαός, νίκησε το ΠΑΣΟΚ.Και η Ελλάδα θα πάει 

μπροστά. Μια Ελλάδα δημοκρατική, λεύτερη, κοινωνικά δίκαιη και εθνι·. 
περήφανη.. Μια Ελλάδα που θα ανήκει στο λαό της, μια Ελλάδα που
δα ανήκει στους 'Ελληνες. . .

\
ί ,  *

Το πανηγύρι της δημοκρατίας και της νίκη μ,’'απόψε στη Καβάλα.
Το πανηγύρι της Νίκης της Αλλαγής και της Κέας Ελλάδας.


