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Το Αγρίνιο έκρινε την αναμέτρηση. Είναι η πιο συγκλονιστική 
συγκέντρωση που έγινε ποτέ σ'αυτή την πόλη και είναι γιορτή της 
Δημοκρατίας,. γιορτή της νίκης του λαού. Αυτό το μήνυμα το στέλνε 
σήμερα το Αγρίνιο σε κάθε γιονιά της ελληνικής γης. Άνδρες, γυναί
κες, νέοι και νέες όλοι μα ή * για τη νέα νίκη και στέλνετε μια απάντ 
ση κατ'ευθείαν στις δυνάμεις της αντίδρασης της Νέας Δημοκρατίας 
και του αρχηγού της ότι από τις 3 Ιούνη ο ελληνικός λαός θα τους 
συντα,ξιοδοτήσει μον ίμως.

Λαέ του Αγρινίου, είναι σαφές ότι αισθάνεσαι την κρισιμότητα 
αυτής της αναμέτρησης. Από τη μια μεριά έρχεται η φιλελεύθερη Νέα 
Δημοκρατία. Κάποτε λεγόταν Λαϊκό Κόμμα, αργότερα έγινε Συναγερμός, 
αργότερα ακόμα έγινε- ΕΡΕ, έγινε ύστερα Νέα Δημοκρατία και τώρα 
με τον προσωρινό- εκ μεταγραφής αρχηγό της έγινε Φιλελεύθερη Νέα 
Δημοκρατία. 'Αλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς. 
Είχαν ελπίσει οι άνθρωποι της ΣΩΓΙΕΡ να κάνουν το λαό να ξεχάσει 
το αμαρτωλό παρελθόν της Δεξιάς στη χώρα μας. Αλλά ο λαός έχει 
μνήμη, ο λαός έχει γνώση. Και ο λαός θα στείλει τη ΣΩΓΙΕΡ πίσω 
στην Αμερική με άδεια τα χέρια, με ηττημένο τον προστατευόμενό της. 
Στις εκλογές που έρχονται θα νικήσει η ομαλότητα. Θα τα πούμε 
όλα. Διάλογο έχουμε. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι," πριν από δύο 
μέρες καταγγείλαμε ότι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας διατηρεί 
στενές επαφές με τον Κωνσταντίνο Γκλίσμπουργκ στο Λονδίνο. Του 
εθέσαμε πιεστικά το ερώτημα σε σχέση με τις προοπτικές του Κωνσταν
τίνου Γκλίσμπουργκ και απόψε χρειάστηκαν πάνω από 48 ώρες να θυμη
θεί ότι έγινε δημοψήφισμα το Δεκέμβρη του 1974 που τερμάτισε ορι
στικό: τη μοναρχία στην Ελλάδα. Έθεσε, επίσης,όπως γνωρίζετε, 
θέμα για την νομιμότητα της εκλογής του νέου Προέδρου της Ελληνι
κής Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη, Ήλπιζε ότι θα τον οδηγούσε 
σε παραίτηση. Αλλά απάντησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα 
υπηρετήσει το λαό και θα τηρήσει το Σύνταγμα μέχρι την τελευταία 
μέρα της πενταετίας. Και ρωτήσαμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας,



πώς θα ανατρέφει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και απάντησε απόφε 
επιτελούς ότι το θέμα θα κριθεί από το Συμβούλιο Επινοατε*σς. 
Αλλά*αυτό είναι φεύδος. Δεν έχει καμμιά συνταγματική ασμοόιότητα 
το 1 Συμβούλιο Επικράτειας. Και επομένως ο κ.Μητσοτόκης προχωρεί 
και ναρκοθετεί τους δημοκρατικούς θεσμούς και προωθεί την σ.νωραλί 
Και τον ρωτήσαμε, επίσης,επειδή έχει κουλές σχέσεις και έχει πάρει 
μέο^αστη Νέα Δημοκρατία χουντικούς να μας πει τί προτίθεται να 
κάνει, εάν κερδίσει τη μάχη, πράγμα αδύνατον,με τους έγκλειστους 
στον Κορυδαλλό. Τον καλούμε εδώ από το Αγρίνιο να μας πει τί θα 
κάν ε ι.

Νομίζω άνδρες, γυναίκες, νέοι, νέες του Αγρίνιου πως τηρή
σαμε το Συμβόλαιο με τον ελληνικό λαό που υπογράφαμε στις 18 Οκτώ 
βρη 1901. Αλλοαοτικα δεν θα υπήρχε εδώ μερικές μέρες πριν τις 
εκλογές, αυτή η λαοθάλασσα, προάγγελος θριαμβευτικής νίκης,, 
προάγγελος συντριβής της Νέας Δημοκρατίας. Προωθήσαμε τη δημοκρα 
τία, τη βαθύναμε και την πλατύναμε με λαϊκές συνελεύσεις, με 
νομαρχιακά συμβούλια, με αποκέντροχση με Τοπική Αυτοδιοίκηση, με 
νέες αρμοδιότητες. *Μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο περνάμε 
τις εξουσίες των Αθηνών στο λαό της περιφέρειας,για να συμμετέχει 
ο αγρότης, ο εργάτης, ο βιοτέχνης, ο επαγγελματίας, ο νέος, η 
νέα, ο επιστήμονας, ενεργά στις αποφάσεις που παίρνονται σ'αυτή 
τη χώρα. Εκσυγχρονίσαμε τις 'Ενοπλες Δυνέιμεις. Είμαστε περήφανο 
γιατί οι' Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι σήμερα σε θέση να 
-προασπίσουν αποτελεσματικά την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας 
μας και είναι ακομμάτιστοι σήμερα αξιωματικοί και στρατιώτες, 
συναδελφωμένοι με το λαό προχωρούμε μαζί για να κατοχυρώσουμε · 
την εθνική μάς ανεξαρτησία για να θέσουμε στέρεα τα θεμέλια της 
Δημοκρατίας και της προόδου. Και είμαστε περήφανοι που το όνομα 
της-Ελλάδας τώρα είναι γνωστό σε'κάθε πρώτεΰουσα στον κόσμο. 
Ελλάδα πρωτοπόρος στον αγώνα για την ειρήνη. Απύραυλα Βαλκάνια 
η πρωτοβουλία των πέντε Ηπείρων. Μεσόγειος χώρίς βάσεις. Έχου
νε σήμερα απήχηση σε κάθε γωνιά του πλανήτη μας. Ειρήνη, δημο
κρατία, τα μεγάλα συνθήματα που γεμίζουν την φυχή του λαού μας. 
Είμαστε Κίνημα λαογέννητο, βγαίνουμε απ'τα σπλάχνα του λαού μας. 
Ξεκινήσαμε το '74. Οι πηγές μας ήταν η γενιά της Αντίστασης. Έτ 
επίσης οι ανένδοτοιιαγώνες και το 114 και δεν επιτρέπουμε στη 
Δεξιά να καπιλεύεται τα ονόματα του Ελευθερίου Εενιξέλου, του 
Γεωργίου Γίαπανδρέου, του Νικολάου Πλαστήρα. Αυτοί μ. γ ;.τήκουν
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Λαέ του Αγρίνιου.· Και ήρθε η γενιά της αντιδικτατορικής δράσης.
II γενιά του Πολυτεχνείου/ και τώρα η γενιά της Αλλαγής, η γενιά 
της Νέας Ελλάδας. 0 λαός δεν ξεχνά, έχει μνήμη, γνώση,·πολιτική» Γ
βούληση.

Λαέ του Αγρινίου παραλάβαμ.ε μια οικονομία σε χάος, μαραλ.ά- 
βαμε' την καμμένη γη όπως την ονομάσαμε από τον κ.Γεώργιο Ράλ.λη. 
Μέσα στα τέσσερα χρόνια κατορθώσαμε να ρίξουμε τον πληθο'ρισμό από 
το 26% στο 16% το ,’85. Αλλά. είμαστε περήφανοι το.υτόχρονα ότι 
προασπίσαμε το πραγματικό εισόδημα του εργαζόμενου, με την ΛΤΑ, 
την οποία θα καταργήσει η Δεξιά, εάν ποτέ, ποτέ είναι η απάντηση, 
έρθει στην εξουσία. Δώσαμε και δίνουμε τη μάχη στην ΕΟΚ, για 
να προστατεύσουμε το εισόδημα της αγρότισσας και του αγρότη. Και . 
μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει τη μάχη και στο μεγάλο θέμα 
του καπνού που ενδιαφέρει εδώ το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. 
Υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση, πρέπει να πω ότι οι βουλευτές 
σας έδωσαν γερή μάχη για τις τιμές του καπνού, για την προστασία 
και αξιοποίηση της ευρύτερης περιοχής του Αμβρακικού Κόλπου, προϋ
πολογισμός 13 δις. Περιλάμβανει ιχθυοπαλλιέργεια, αλιεία, γεωρ
γία, κτηνοτροφία, τουρισμό, συγ7ίοινωνιακά και άλλα έργα.


