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Λαέ των Πατρών,λαέ της Α.χαιας,
/

Η μάχη εκρ ίθη απόψε εδώ στην Πάτρα. Η νίκη είναι* δοσμένη. Στις 3 
Ιούνη ξεκινάμε την πορεία της δεύτερης τετραετίας.

Όλοι μαζί , για τη νέα νίκη, για την Ελλάδα, που τόσες γενιές 
οραματίστηκαν .

Λαέ της Αχαίας, λαέ των Πατρών , το 48% αποτελεί παροχημένη ιστορία. 
Πηγαίνουμε για μια θριαμβική πλειοψηφία. του ελληνικού λαού.
Γυναίκες, άνδρες, νέοι και νέες , όλοι στον αγώνα για την νέα Ελλάδα 
Έχουμε δύο συνθήματα: 0 λαός δεν ξεχνά τι σηιιαίνει Δεξιά και ιδιαί
τερα δεν ξεχνά τι σημαίνει Μητσοτάκης.

Μου έχουν πει λαέ των Πατρών, να μη χρησιμοποιώ τα. ίδια λόγια, αλλά 
απόψε τι θέλετε να πώ; Αυτή η Πάτρα απόψε , με τέτοιο παλμό , με 
τέτοια πρωτόγνωρη παρουσία. Αυτή η Πάτρα , μπορεί να μη με συγκινήσε 
ως τα βάθη της καρδιάς μου; Γιατί με συνδέουν με τη Πάτρα και την 
Αχαΐα δεσμοί ακατάλυτοι . Και η αποψινή πρωτοφανής συγκέντρωση, 
πιστεύω ποτέ στα χρονικά κάτι ανάλογο> αποτελεί ένα χαρμόσυνο μήνυμα 
για τις Ελληνίδες και του ’Ελληνες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας.



Ατιοτελεί για μένα και τους συνεργάτες μου στο IIΑΣΟΚ μια βαθιά ικανο
ποίηση , μας χαλυβοώνει για τους αγώνες που έρχονται, τους αγώνες τους 
νέους που ξεκινάνε στις 3 Ιούνη, στην πόρε ία της δεύτερης τετραετίας.

0 " φίλος των ΕΣ-ΕΣ",όπως τον ονομάζετε , δεν πεθαίνει. Θα περιπλανάται 
στην Ελλάδα έξω απο το δημόσιο βίο της χώρας ,για να συμβολίζει τι 
θα πεί πολιτική διαφθορά. 0 άνθρωπος, ο οποίος πρόδωσε το κόμμα του, 
τον αρχηγό του , το λαό,για να υπηρετήσει ξένα και ντόπια συμφέροντα 
της ολιγαρχίας.

Αυτή η αποψινή συγκέντρωση των ΓΙατρών, είναι προάγγελος της νίκης.
Αυτή η συγκέντρωση σημαίνει τέρμα στην αντίδραση, τέρμα στο πιαωγύ- 
ρισμα, στο ξεθεμέλιωμα των λαϊκών κατακτήσεων της τελευταίας τετραε
τίας. Σημαίνει τέλος στην ανευθυνότητα της Δεξιάς. Σημαίνει τέλος 
στην εθνική μειοδοσία.

Η Νέα Δημοκρατ ία,στις εκλογές που έρχονται,θα μπει πλέον στο περι
θώριο της δημόσιας ζωής.

Αυτή η αποψινή παρουσία σας , λαέ των Πα,τρών, σημαίνει ακριβώς αυτό: 
Ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Είνακ παρών ο λαός απόψε, 
σ'αυτή τη μεγάλη πλατεία , για να διακηρύξει πως έχει πλήρη συνείδη
ση της κρισιμότητας της αναμέτρησης της 2ης Ιούνη.

Αναμετρώνται και συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθετες εθνικές 
στρατηγικές. Η ανεξαρτησία, η εθνική υπερηφάνεια,απο τη μια μεριά 
και η εξάρτηση και η υποτέλεια απο την άλλη.

Αναμετρώνται ,στις εκλογές του Ιούνη, δυο διαμετρικά αντίθετες 
αντιλήψεις , για τη λαϊκή κυριαρχία .



Μου λέτε : Εδώ και τώρα, Ανδρέα ηέατα όλα. Μα μονάχα μία ώρα έχουμε. 
Θα τα τιούμε εδώ και τώρα.

Αναμετρώνται δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τη λαϊκή κυριαρχία:
Η δημοκρατία και η λαϊκή συμμετοχή απο τη μια μεριά, και το ανελεύθερο 
αυταρχικό κράτος της Δεξιάς που το γνώρισε ο λαός, ως Λαϊκό Κόμμα 
ως ΕΡΕ, ως Συναγερμό, ως Νέα Δημοκρατία. Πάντοτε αλλάζει το προσωπείο 
ποτέ όμως οι στόχοι, ποτέ η εξυπηρέτηση απο τη Δεξιά των συμφερόντων 
της πλουτοκρατίας και του κατεστημένου, ντόπιου και ξένου.

Αναμετρώνται και συγκρούονται στις 2 Ιούνη δυο διαφορετικές αντιλή
ψεις για το κράτος. Απο τη μια μεριά το κράτος πρόνοιας , το κράτος 
της κοινωνικής δικαιοσύνης, η κατάργηση της εκμετάλλευσης, ανθρώπου 
απο άνθρωπο,και απο τηνάλλη μεριά,η ανισότητα, η χλιδή για τους ολί
γους, η λιτότητα για τους πολλούς.

Είμαστε,λαέ της Αχαϊας ,λαέ των Πατρών, περήφανοι γιατί τηρήσαμε 
και τηρούμε.και θα τηρήσουμε το συμβόλαιο τιμής που υπογράψαμε 
μαζί σου στις 18 Οκτώβρη του'81.

0 αγώνας τώρα δικαιώνεται. Είναι το σύνθημα που χαλυβδώνει το 
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα , που δίνει τή δύναμη , το θάρρος, 
την αυτοπεποίθηση , να προχωρήσει στο κτίσιμο της νέας Ελλάδας,

Εκσυγχρονίσαμε , λαέ της Αχαϊας, τις*Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας 
μας, έτσι ώστε να αποτελούν εγγύηση για την εδαφική ακεραιότητα 
της πατρίδας μας.

Θέσαμε τέρμα στον κομματισμό στις *Ενοπλες Δυνάμεις. Τώρα τα παιδιά 
του λαού με τα παιδιά τα στρατευμένα χέρι- χέρι προχωρούν για 
να κατοχυρώσουν την εθνική ανεξαρτησία, για να προασπίσουν την



εδαφική ακεραιότητα , για να κτίσουν μιαν Ελλάδα που να τους ανή
κε ι.

ΕΙΡΕΝΗ. Είμαστε περήφανοι, επίσης, αδέλφια των Πατρών, της Δχαΐας, 
που η μικρή μας χώρα παίζει σήμερα ένα τόσο σημαντικό ρόλο στα 
Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στην Ευρώπη, σε κλίμακα παγκόσμια , με τους 
*Εζι . Παίζουμε ρόλο στην προώθηση της ειρήνης. Όχι στους πυραύλους. 
Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πύραυλοι. Όχι στους πυραύλους . Ναί 
για την ύφεση,ναι για την ειρήνη.

Είναι η πρώτη φορά., λαέ της Αχαΐας, λαέ της Ελλάδας, που η φωνή 
της Ελλάδας αναγνωρίζεται σε Βορρά και Νότο, σε Ανατολή και Δύση.
Μας ζέρουν για τη δημοκρατία μας την υποδειγματική.Μας ζέρουν 
για τον αγώνα μας , για την ύφεση, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη επί 

γης.
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Δεν θα απαντήσω στη βίαιη προσωπική επίθεση που μου κάνει ο κ. 
Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη.Και να. σας πώ γιατί.Εάν έλεγε και ένα 
κολακευτικό λόγο για μένα , θα ντρεπόμουνα για το υπόλοιπο της 
ζωής μου. Απο τους αντιπάλους σου, γνωρίζεις ποιος είσαι.

Παραλάβαμε καμμένη γη , στα πλαίσια μιας τεράστιας ευρωπαϊκής 
μα και παγκόσμιας οικονομικής κρίσης . Μέσα στα τέσσερα χρόνια 
τιθασσεύσαμε τον πληθωρισμό, απο το 26% στο 16% .το 1985. Αλλά το 
κάναμε, όχι αλλά Θάτσερ ή αλλά Ρήγκαν. Το κάναμε προστατεύοντας 
το πραγματικό εισόδημα του *Ελληνα εργαζόμενου στην πόλη, στο 
χωριό , στο γραφείο, στο χωράφι. Και καλούμε τον αρχηγό της Νέας 
Δημοκρατίας να πληροιοορήσει τον ελληνικό λαό,τι πρόκειται να 
κάνει με την αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή (Λ Τ Α). Τον 
προκαλούμε. Ας απαντήσει. Προβλέπουμε την απάντησή του.Γιατί 
ο κ. Μητσοτάκης, υπήρζε πάντα ο υπηρέτης της πλουτοκρατίας,
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της ολιγαρχίας* και των .ξένων κέντρων αποφάσεων.

Χρόνο με χρόνο , βήμα με βήμα, κλείνουμε σιγά- σιγά τη μεγάλη 
ψαλίδα ανάμεσα στο αγροτικό και το αστικό εισόδημα. 'Ηταν μια 
υπόσχεση που έδωσα ο;πο την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική 
ζωή του τόπου,εδώ στην Αχαΐα. Υποσχέθηκα στον αγρότη άτι θα 
τον υπηρετήσουμε με όλα τα μέσα, ότι είναι ο πιο ξεχασμένος 
'Ελληνας.Και σήμερα η αγροτιά της πατρίδας μας περήφανη με τη 

σκυτάλη στο χέρι,πρωτοπορία του αγώνα για ένα καλύτερο αύριο 
για μια ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοκρατική Ελλάδα.

Κατοχυρώσαμε , αδέλφια της Αχαΐας, τα συνδικαλιστικά, δικαιώματα*
του εργάτη και του αγρότη,. Θα συνεχίσουμε το έργο, θα φτιάξουμε, 
οριστικά θεσμούς, που θα προστατεύουν το δικαίωμα του εργάτη και του 
αγρότη σε δίκαιη αμοιβή για τον ιδρώτα τους,είτε το θέλει η ΕΟΚ, 
είτε δεν το θέλει.

ι··' 5. '* * . »

Και κάναμε , νομίζω, για πρώτη φορά στη πατρίδα μας, μεγάλα 
βήματα, για την ισότητα των δύο φύλων. Για την ισότητα της γυναί
κας με τον άνδρα. Και είμαστε γι’αυτό περήφανοι. Είμαστε και 
σ'αυτό πρωτοπορία στην Ευρώπη.

Θεμελιώσαμε το κράτος πρόνοιας. Συντάξεις στο μέτρο που 
άντεχε η οικονομία. Όχι αρκετές. 'Οχι αρκετά υψηλές.Μα θα έρθουν 
και οι καλύτερες και μεγαλύτερες συντάξεις μέσα στα πλαίσια του 
Πενταετούς Προγράμματος που θα κτίσει την Ελλάδα. Εσείς ο λαός 
και εμείς,η . εκπρόσωπησή σας, θα φτιάξουμε μιαν Ελλάδα , που να 
εγγυάται για τον κάθε 'Ελληνα, ελάχιστη,ικανοποιητική ,εθνική 
σύνταξη.



Μαζί θα'προχωρήσουμε για. μια νέα Ελλάδα, Δεν υπάρχει τίποτα, 
που να τιμά κα.ι να συγκινεί περισσότερο, απο το να ακούει κανείς 
τα νιάτα να λένε: Μαζί για μια Ελλάδα νέα.

Θεμελιώσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ ,Υ. ).· Κρατήσαμε το λόγο 
μας, κτίσαμε και κτίζουμε κέντρα υγείας σε κάθε κομμάτι της ελ-. 
ληνικής γής. Φαρμακευτική και ιατρική περίθαλψη στο λαό μας.
Και κτίζουμε τρία μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία στα Γιάννενα, 
στη Πάτρα, στο Ηράκλειο.

Αναγνωρίσαμε, επιτέλους, σαράντα χρόνια αογότερα, την ηρωική 
Εθνική Αντίσταση του ελληνικού λαού, που άλλαζε τη πορεία του 
πολέμου και της ιστορίας.

0 αγώνας τώρα δικαιώνεται. Είμαστε, λαέ των Πατρών, έτοιμοι 
να συγκρίνουμε τα τέσσερα χρόνια του ΠΑΣΟΚ,με τα 40 χρόνια 
της Δεζιάς. Είμαστε έτοιμοι να τα συγκρίνουμε.

Λέτε , Δεζιά σημαίνει Ελλάδα πούλημένη. Αυτή είναι μια μεγάλη αλή
θεια. Τη δέχομαι συνειδητά. Η Δεζιά εκπροσωπεί αλλότρια συμφέροντα 
Και θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Άλλο η πολιτική δεζιά και 
άλλο ο εγκλωβισμένος 'Ελληνας πολίτης , μη προνομιούχος και 
αυτός , που έχει εμπλακεί στα πλοκάμια της προπαγάνδας και της 
πλύσης εγκεφάλου της δεζιάς. Εμείς ανοίγουμε την αγκάλη μας. 
Καλούμε τον κάθε μη προνομιούχο Έλληνα δεζιό, να έρθει στις 
τάζεις μας. Δεν υπάρχουν πράσινα και γαλάζια και κόκκινα καφενεία. 
Υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και 
υπάρχει η πλουτοκρατία. Εμείς εκφράζουμε το λαό , τον μέσο, τον 
απλό Έλληνα πολίτη.



Αλλά θα ήθελα και ένα άλλο μήνυμα να περάσω , προς εκείνους 
που ψήφιζαν δεξιό.. Δεν υπήρχε ένας έντιμος άνθρωπος στη Δεξιά
για να του παραδώσουν την αρχηγία ; Έπρεπε να την παραδώσουν 
στο απόβλητο της πολιτικής ιστορίας; Ομολογούν ή όχι την κατάρ
ρευσή της; Πως ένα κόμμα μεγάλο , όποιο και αν είναι μπορεί 
να παραδοόσε ι την ηγεσία σε έναν άνθρωπο που πρόδοοσε την παράτα
ξή του που πρόδωσε τον αρχηγό του, που πρόδωσε εκείνους που τον 
ψήφισαν; Τόση φτώχεια , Νέα Δημοκρατία; 'Ε, δεν αξίζετε. Φύγετε 
απο τη μέση. Στις 2 του Ιούνη , αυτό θα το επικυρώσει η ψήφος 
του λαού, μια για πάντα.

Μαζί ξεκινήσαμε , μαζί θα προχωρήσουμε για τη νέα Ελλάδα. Μια 
Ελλάδα που να ανταποκρίνεται στα οράματά σου νέα γενιά , μα και 
στα οράματα εκείνων που αγωνίστηκαν και έπεσαν·. Δεν είδαν την 
άόπρη μέρα. Αυτή η γενιά , η γενιά της Αλλαγής,θα δημιουργή
σει η ίδια την άσπρη μέρα για την πατρίδα μας.

Ρωτάμε , με τι πιστοποιητικά,ζητάει η Δεξιά απο τον ελληνικό 
λαό τη ψήφο στις 2 του Ιούνη. 0 λαός δεν ξεχνά τους φακέλους, 
δεν ξεχνά τις διώξεις, δεν ξεχνά τα ξερονήσια, δεν ξεχνά τις 
καρφίτσες, δεν ξεχνά τους Γκοτζαμάνηδες , δεν ξεχνά τα τρίκυκλα, 
δεν ξεχνά τις αύρες και τα ΜΑΤ.

0 λαός δεν ξεχνά το βασιλικό πραξικόπημα της 15ης Ιούλη του 
1965. Δεν ξεχνά τη ξενοκίνητη δικτατορία της 21ης Απρίλη του 1967.

Άραγε ποιοι ήταν αυτοί οι κύριοι; 'Ησαν ή δεν ήσαν όργανα της 
Δεξιάς; ;Γιατί του λαού όργανα και εκπρόσωπο’ι ποτέ δεν ήσαν.
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Λαέ της Αχαΐας, λαέ των Πατρών, τό ΠΑΣΟΚ έκανε πρόσφατα δυο 
κορυφαίες εθνικές επιλογές. Προχωρήσαμε στην αναθεώρηση του 
Συντάγματος του 1975 ,για να περιορίσουμε τις υπερεξουσίες 
του Προέδρου της Δημοκρατίας και να παραδώσουμε αυτές τις 
εξουσίες εκεί όπου ανήκουν , στους εκπροσώπους του έθνους, 
στο Κοινοβούλιο.Είμαστε συνεπείς. Το είπαμε στη Βουλή το 1975, 
τώρα γίνεται πραγματικότητα, στη Βουλή το 1935 και σ'αυτή 
που έκλεισε και σ'αυτή που θσ. ανοίξει. Και μέσα οτο/85 
θα έχουμε,λαέ της Ελλάδας, νέο, πράγματι δημοκρατικό, Σύνταγμα. 
Χωρίς κηδεμόνες.

Και επιλέξαμε,λαέ της Πάτρας, της Αχαΐας, της Ελλάδας, επιλέξαμε 
τον άτενγκτο δικαστή , τον αγωνιστή για τη δημοκρατία , Χρήστο 
Σαρτζετάκη, να είναι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. 
Πρόεδρος πάνω και πέρα απο τα κόμματα και τις κομματικές διαπά- 
λες. Σύμβολο εθνικής ενότητας και ομοψυχίας.

Και θα ήθελα απόψε,με την ευκαιρία του λόγου μου στη Πάτρα, 
να θέσω ένα βασικό ερώτημα στον αρχηγό της £ίέας Δημοκρατίας.

0 νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέχτηκε απο το Κοινοβούλιο, 
σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα. Ποιός είναι ο κ. Μητσοτάκης 
ή όποιος κρύβεται απο πίσω του, που μπορεί να θέσει ερώτημα 
του νέου Προέδρου της Ελλ.ηνικής Δημοκρατίας; Γνώριζε ι, άραγε , 
ότι δβν υπάρχει συνταγματικός τρόπος να διακοπεί η Προεδρία 
του νέου Προέδρου, πριν τη συμπλήρωση πέντε ολόκληρων ετών;
Εάν δε το γνωρίζει , τί είναι αυτό που λέει,ότι με τη ψήφο 
του λαού θα μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή στη Προεδρία.



Αυτό αποτελεί πράξη αντισυνταγματική. Και πρέπει να τον προει
δοποιήσουμε ,ότι αυτός ο λαός, αυτή η χώρα που έχει ταλανιστεί 
επι δεκαετίες απο τη δεξιά και ζητά τώρα ηρεμία, ήπιο κλίμα 
και ομαλότητα , Και αυτό ακριβώς θα ψηφίσει ο 'Ελληνας νοι
κοκύρης, δίπλα στον απλό πολίτη,στις 2 του Ισύνη, Η Νέα. Δημοκρα
τία, με τις θέσεις της, δυναμυτίζει τον ομαλό πολιτικό βίο.
Το ΠΑΣΟΚ 'και η τεράστια πλειοψηφία του λαού,δεν θα επιτρέ
ψουν ποτέ ξανά , ανωμαλία σ'αυτή τη χώρα.

Θεμελιώσαμε τη δημοκρατία. Πιο στέρεα, ακόμη,θεμέλια να θέσουμε 
στη δεύτερη και στη τρίτη τετραετία.

Λαέ των Πατρών ,λαέ της Αχα’ίας, μπροστά στη βέβαιη συντριβή 
που τους περιμένει, την οριστική και αμετάκλητη συντριβή,στις 
εκλογές που έρχονται, η Δεξιά μετέρχεται όλα τα μέσα. Δημαγωγία, 
ασύστολο ψεύδος, κατασυκοφάντηση. Μα είναι φρούδες οι ελπίδες της.

Εδώ,αυτό το γιγάντιο,πανδημοκρατικό κίνημα εξασφαλίζει ότι ο 
λαός θα νικήσει συντριπτικά στις εκλογές που έρχονται.

Η Νέα Δημοκρατία αυτοαποκαλείται "Φιλελεύθερη”. Άραγε,τι 
σημαίνει; Μην γυρνάτε πίσω , προς τον Εθνάρχη Βενιζέλο. Άλλα 
εηνοούν σήμερα,όταν μιλάν για φιλελευθερισμό. Μιλάνε για την 
οικονομική πολιτική της Θάτσερ και του Ρήγκαν. Μιλάνε για 
την κυριαρχία της αγοράς , για τη παντοδυναμία και την ασυδο
σία των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Μιλάνε για ελευθερία, 
ασυδοσία και αναρχία, προς όφελος μόνον των δυνατών .Οδηγούν 
με την πολιτική "Θάτσερ" στον αφανισμό των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της πατρί



δας μας , δίπλα στον * Ελληνα αγρότη. Οδηγούν στην συρρύκνωση 
του κράτους πρόνοιας, στις κοινωνικές παροχές, στο κοι\>ωνικό 
μισθό,που φέρνει τη δικαιοσύνη στη πατρίδα μας.

Ξανά η επαρχία, μας θα γίνει ξεχασμένη Ελλάδα. Τα συνδικαλιστικά 
δικαιώματα και αυτά θα συρρυκνωθούν. Και θα υπονομευθεί,ακόμη 
και αυτή η οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση από μεγάλες 
καπιταλιστικές πολυεθνικές μονάδες ¡,'όπως στη Λατινική Αμερική 
και εδώ. Αυτό θα φέρει ο κ. Μητσοτάκης στην ελληνική ύπαιθρο.

Λαέ τωφ Πατρών, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κανένα οικονομικό 
πρόγραμμα, που θα δίνει οποιαδήποτε απάντηση στα·,πραγματικά, 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Τα πάντα αφήνονται 
στους νόμους της ελεύθερης αγοράς, με τα οικονομικά μας σή
μερα ανοικτά. Στη θέση ενός υπεύθυνου, δημοκρατικού, οικο
νομικού και κοινωνικού προγραμματισμού προσφέρονται απλώς πυρο
τεχνήματα παροχών , για να παραπλανήσουν και να ξεγελάσουν.

Ο κ. Μητσοτάκης,έχει τη βεβαιότητα, ότι ,ό,τι και αν υποσχεθεί 
δεν πρόκειται ποτέ να φανεί ασυνεπής, γιατί δεν πρόκειται ποτέ 
ο λαός να του δώσει τη δυνατότητα , να κυβερνήσει την Ελλάδα. 
'Ετσι, τάζει"λαγούς με πετραχέίλια", χωρίς σεβασμό, χωρίς αιδώ 
για τη νοημοσύνη του 'Ελληνα πολίτη.

Πίσω απο τα φτηνά Ι.Χ. , κρύβεται η τεράστια αύξηση του κόστους 
των καυσίμων και το ξεπούλημα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. 
Πίσω απο τις φορολογικές απαλλαγές , κρύβεται η κατάργηση- 
των κοινωνικών παροχών , των επιδοτήσεων στη γεωργία και στις 
εξαγωγές. Πίσω απο την απελευθέρωση των επιτοκίων, κρύβεται ο
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στραγγαλισμός των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με επιτόκια 
35 έως 40%,

Αλλά,ξέρετε, λαέ της Αχαϊας, λαέ των Πατρών, μέχρι τις εκλογές 
έχουμε να ακούσουμε ακόμη πολλά πυροτεχνήματα. Δημαγωγία και 
πυροτεχνήματα, έργο της 2ΩΓΙΕΡ για να αποπροσανατολίζουν τον 
'Ελληνα πολίτη .

Εγώ, προτείνω στις 3 Ιούνη, η ΣΩΓΙΕΡ να πάρει μαζί της τον 
κ. Μητσοτάκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μην εκπλαγείτε, λαέ των Πατρών, αν ακούσετε πως απο δώ και πέρα«
τα πανεπιστημιακά πτυχία θα διανέμονται, ταχυδρομικός , χωρίς 
καμιά υποχρέωση φοίτησης. Μην εκπλαγείτε, αν ακούσετε,πως τα 
δάνεια,που χρωστάμε,χαρίζονται όλα, χωρίς περιορισμούς. Αλλά, 

αναζητήστε την παγίδα, αναζητήστε τον λογαριασμό. Τη λυπητερή, 
όπως λέει ο λαός. Ποιός θα πληρώσει και ποιός θα πληρωθεί;
Όταν απαντήσεις αυτό το ερώτημα ,γνωρίζεις,ότι είναι φαύλες 
και δημαγωγικές υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αναζητήστε, 
λαέ της Ελλάδας, το κόστος του γενικού ξεπουλήματος στο ντόπιο 
και ξένο μεγάλο κεφάλαιο. Μπαίνει μεγάλη ταμπέλα;"Πωλείται 
η Ελλάς , προσέλθετε".

Τέτοιες υποσχέσεις πουλιούνται. Ποτέ δεν αγοράζονται. 
Βρισκόμαστε στο κρίσιμο σταυροδρόμι γιαπη πατρίδα μας. 0 
δικός μας δρόμος στηρίζεται σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο 
που δημιουργήσαμε; Πρώτο το Πενταετές Πρόγραμμα. Για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα ψηφίστηκε από'τη Βουλή.Πρόγραμμα,που στηρίχτη
κε δημοκρατικά στις θέσεις των Νομαρχιακών Συμβουλίων και 
των οργανωμένων φορέων του λαού.



Νόμος 1262, κίνητρα για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τρίτο, αντιμε
τώπιση των προβληματικών. Κληρονομήσαμε 'καμιά εκατοστή μεγάλες 
προβληματικές εταιρίες, οι οποίες στα χρόνια της Δεξιάς δανείζοντο 
ελεύθερα. Μετέφεραν τμήμα/στο Ι^ωτερι'^ό.Οι επιχειρηματίες πλούτι
ζαν και οι βιομηχανίες φτώχαιναν. Κληρονομήσαμε καμιά εκατοστή 
τέτοιες προβληματικές εταιρίες. Εάν τις αφήναμε να κλείσουν, 
λαέ των Πατρών, θα είχαμε σήμερα 60.000 πρόσθετους άνεργους.
Γι'αυτό προχωρούμε στην εξυγίανση όλων των βιώσιμων προβληματικών.

Δημιουργήσαμε το'' νομοθετικό πλαίσιο για εθελοντικούς αγροτικούς 
και αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Και μη ξεχνάμε, πως ουσια
στικά ξεκινήσαμε με την ΕΟΚ για νέα διαπραγμάτευση. Γιατί η 
Νέα Δημοκρατία, στο βωμό του " ανήκομεν εις την Δύσιν",είχε 
δώσει τα πάντα στην ΕΟΚ , στον τομέα,τον κρίσιμο,της εθνικής μας 
οικονομίας. Και κατορθώσαμε με αγώνες,με απόφαση, με δουλειά 
να. δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, που τουλάχιστον να προστατεύσει 
την ελληνική οικονομία,αυτή την τόσο κρίσιμη αναπτυξιακή 
περίοδο για τη χώρα μας.

*
Πήραμε ειδικά μέτρα για τους μικρομεσαίους.
Πατάξαμε την παραοικονομία των αεριτζήδων.
Κοινωνικοποιούμε τον δημόσιο τομέα, ΔΕΗ, OTE, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, ΟΣΕ.
Και προχωρούμε σε μεγάλα έργα υποδομής. Κάποτε γελούσαν , όταν 
μιλάγαμε για τον Αχελώο, αλλά ο Αχελώος θα γίνει πραγματικότητα 
και θα αλλάξει η μορφή της Θεσσαλίας στο χρόνο 2.000.

Ακολουθούμε κλαδική βιομηχανική πολιτική επιθετικά, γιατί με την 
ραγδαία πρόοδο της τεχνολογίας, με το μαρασμό των κλασσικών
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βιομηχανιών , κινδυνεύουμε απο αποβιομηχανοποίηση. Και πρέπει 
γρήγορα με τη δική σου τη συμβολή στη παραγωγικότητα , εργαζό
μενε λαέ της Ελλάδας, να φτιάνουμε τη νέα σύγχρονη βιομηχανία, 
που θα μας επιτρέψει να σταθούμε στα πόδια μας, στον αέναο 
ανταγωνισμό, με τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου.

'Ολοι μαζί θα προχωρήσουμε για την Αλλαγή. Η Αλλαγή , είναι 
πια πραγματικότητα στη χώρα μας.

Το πρόγραμμά μας, το στηρίξαμε πάντοτε σε κοινωνικές προτεραιό
τητες. Εάν δεν ρίξαμε τον πληθωρισμό πιο.γρήγορα, πιο ραγδαία, 
αυτό το κάναμε για να προστατέψουμε το πραγματικό εισόδημα 
του εργαζόμενου»

Σε όλη τη Δυτική Ευρώπη , αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια , μειώ
νεται,χρόνο με χρόνο, αυτή την περίοδο,το πραγματικό εισόδημα 
των εργαζομένων. Είμαστε η μόνη χώρα,στη Δυτική Ευρώπη, που 
κατορθώνει να αυξάνει το πραγματικό εισόδημα του εργαζόμενου, 
ενώ ταυτόχρονα να μειώνει τον πληθωρισμό και να σταθεροποιεί
την οικονομία. Και είμαστε περήφανοι. Είμαστε το μεγάλο πείραμα*
της Ευρώπης, είμαστε το υπόδειγμα.

Και ήθελα να τονίσω επίσης, πέρα απο το μεροκάματο και τον 
μισθό , αυτό που λέμε κοινωνικό μισθό . Υγεία, παιδεία, πρόνοια, 
ποιότητα ζωής. Το ΠΑΣΟΚ πασχίζει, η κυβέρνησή του δουλεύει, 
για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο του κάθε 'Ελληνα.

Ο δικός μας δρόμος, οδηγεί στην ανάπτυξη και την κοινωνική 
δικαιοσύνη.



Στα σαράντα χρόνια που. κυβέρνησε η Δεξιά ναοκοθέτησε την οικονο- 
μία της χώρας μας. 0 δικός μας δρόμος εγγυάται την αυτοδύναμη· 
οικονομική ανάπτυξη. Την αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στον 
παγκόσμιο καταμερισμό της εργασίας. Την ισότιμη συμμετοχή πας 
στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες και συναλλαγές. 0 δικός 
μας δρόμος , δεν σχετίζεται με την απομόνωση'ή με τον αφελή 
στόχο της αυτάρκειας. Αντίθετα, οδηγεί τη χώρα μας στην απαλλαγή 
της καθοδήγησης της οικονομίας απο ξένα κέντρα αποφάσεων, απο την 
οικονομική ολιγαρχία, ντόπια και ,ξένη.

Απόψε.που απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες/ θα ήθελα να τονίσω, 
πως η αναπτυξιακή μας πορεία, στηρίζεται σε τρεις βασικούς φορείς 
και παράγοντες. Στο δημόσιο τομέα , στον ιδιωτικό τομέα, τον 
κοινωνικό τομέα. Υπάρχει πράγματι όχι μόνο θέληση, αλλά ανάγκη της 
συμμετοχής και της συμβολής της ιδιωτικής οικονομίας. Άλλα τα 
έργα υποδομής του δημοσίου, άλλα τα έργα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 
Τους καλούμε να μην μεμψημοιρούν . Να δώσουν το χέρι και αυτοί 
στη μεγάλη προσπάθεια των εργαζομένων και της λαοπρόβλητης κυβέρ
νησης, να δομήσουμε μιαν Ελλάδα με βιοτικό επίπεδο που να της 
αξίζει. Μια Ελλάδα, που να έχει θέση σημαντική στην Κοινότητα 
των Εθνών.

Θα ήθελα να τονίσω,πώς οι βασικοί πόλοι της αναπτυξιακής μας πολιτι
κής είναι :
Η καταπολέμηση της ανεργίας.
Η αφομοίο:·ση της τεχνολογικής και επιστημονικής επανάστασης.
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας .
Η επέκταση της παραγωγικής μας βάσης .

Μια ενιαία στρατηγική για την άνοδο του επιπέδου ζωής με κοινωνικές



παροχές.

Ένα απο τα βασικά προβλήματα του τόπου μας , είναι η λαϊκή 
στέγη. Μέσα σε μια πενταετία ο Οργανισμός Εργατικής Κατοι
κίας θσ. στεγάσει 150.000 οικογένειες. Θα υπάρξουν προγράμματα 
οργανωμένης δόμησης , με μέσο ετήσιο αριθμό 3.000 εργατικές 
κατοικίες.

Για τους μικρούς μεσαίους , επειδή είδαμε και πάθαμε να κινήσουμε 
το πιστωτικό σύστημα , θα φτιάξουμε ειδική' Τράπεζα, σε συνερ
γασία με τον ΕΟΜΜΕΧ, για τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία.

Ειδικός φορέας θα παρέχει με δάνειο ή με ενοίκιο, το κεφα
λαιουχικό εξοπλισμό στους μικρομεσαίους. Τα δάνεια θα ασφαλι
στούν με ασφαλιστικό φορέα και όχι με εγγυήσεις τις οποίες 
δεν έχει ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας.

Θα αυξήθεί το ποσοστό δανειοδότησης στο 40% του τζίρου.
Και θα υπάρξει τρεχούμενος, λογαριασμός για το βδομαδιάτικο κεφά - 
λαιο κίνησης.

Ήδη ,κεφαλαμοποιήθηκαν οφειλές στις Τράπεζες μέχρι 7 Εκατομμύρια 
δραχμές, υποχρεωτικά.

Και πέρα απο αυτό,με τη συμφωνία της Τράπεζας, κεφαλαιοποιή- 
θηκαν οι οφειλές στο δημόσιο και με υπουργική απόφαση κεφαλαίο- 
ποιούνται οι οφειλές στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Καταργείται η προσωποκράτηση για οφειλές στο δημόσιο.
Επιδοτείται η εργασία ή οι ασφαλιστικές εισφορές.
Και θα ψηφίσουμε νόμο για συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες των 
μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών, τους αστικούς συνεταιρισμούς.



Θα εξασφαλίσουμε,λαέ των Πατρών, βιοτεχνική στέγη»

Και θο. εξασφαλίσουμε και την εμπορική στέγη, με τη δημιουργία 
επαγγελματικής στέγης, με τη δημιουργία εμπορικών κέντρων.

Για τους αγρότες» Είμαστε, αν θέλετε, πανελλήνιο αγροτικό σοσια
λιστικό κίνημα. Οι αγρότες ήταν και είναι πάντα πρώτοι μέσ'τη 
καρδιά μας. Δεν ξεχνάω το ορεινό χωριό όπου μεγάλωσε ο Γεώργιος 
ΙΙαπανδρέου, δίπλα στις αγρόττισες και τους αγρότες με τα χαρακωμένα 
πρόσωπά τους» Είναι μια κληρονομιά που ποτέ δεν θα ξεχάσω. 0 
αγρότης είναι πράγματι η ραχωκοκκαλιά της ελληνικής ζωής, πολιτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής.

Βεβαίως δόθηκαν δάνεια γενναία,αυτή τη περίοδο» Μεγάλες πιστωτι
κές διευκολύνσεις. Ρυθμίσαμε το "84 δάνεια 80.000 κτηνοτρόφων 
ύφους 20 δις. Αντιμετωπίστηκαν και ρυθμίστηκαν,επίσης,χρέη 1.600 
συνεταιριστικών οργανώσεων, 27 δις» Και είμαστε πάντα έτοιμοι να 
πάρουμε άμεσα μέτρα για τις περιοχές που πλήγονται από τις δυσμε
νείς καιρικές συνθήκες. "Ετσι, αντιμετωπίσαμε τα συσσωρευμένα 
προβλήματα που κληρονομήσαμε.

Αυξάνουμε τα δάνεια για την αγορά αγροτικής γης από νέους»

Δημιουργούμε φορέα για ασφάλιση του φυτικού και ζωϊκοΰ κεφαλαίου»
Τα τσιφλίκια και οι μοναστηριακές περιουσίες παραχωρούνται στους 
αγρότες, στην τετραετία που έρχεται.

Θα. διαθέσουμε αγροτική δημόσια, γη στους αγρότες» Θα εκαθαρίσουμε 
τις επικοιστικές εκκρεμότητες και θα προστατέψουμε τις γεωργικές 
εκτάσεις* · *



Πρώτη προτεραιότητα στις επενδύσεις για την αγροτική ανάπτυξη, 
μαζί με ένα εθνικό πρόγραμμα καλλιεργειών,,

Θα ήθελα να ξέρω,πότε, επιτέλους,η δεξιά μεταβλήθηκε σε προστάτη 
του αγρότη; 'Ηδη ανακοινώσαμε στις Σέρρες και υπό βροχή,ότι 
οι κληρονόμοι αγροτικής γης, απαλλάσονται από το φόρο κληρονομιάς 
μέχρι 50 στρέμματα.

'Οτι αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις μεταβιβάσεις αγροτικής 
γης, για αγροτική χρήση.

'Οτι στόχος μας είναι να κάνουμε τη γη του αγρότη, τη δική του 
γη πλουσιώτερη, με μεγαλύτερη αξία και η γη και τα προϊόντα.

Οι συνεταιρισμοί που παλεύουμε να στήσουμε είναι εθελοντικοί, 
είναι για την εξυπηρέτηση του αγρότη και αποτελεί ιλαρότητα, η 
Νέα Δημοκρατία και ο χ.Μητσοτάκης να μιλούν για την ιδιοκτησία 
της αγροτικής γης. Πρώτοι εμείς τη στηρίζουμε,δίπλα στην οικογε
νειακή εκμετάλλευση, δίπλα στην αγροτική οικογένεια. Απλώς οι 
συνεταιρισμοί πλήτουν τους μεσάζοντες,που μέχρι τώρα εκμεταλλεύονταν 
τον ιδρώτα της αγρότ^σα και του αγρότη.

Δίνουμε, νειάτα της Ελλάδας, μάχη ενάντια στην ανεργία. Είναι 
αλήθεια η πιο βαριά μας κληρονομιά. Κληρονομιά της πολιτικής της
δεξιάς.

Μετανάστευσαν 1,5 εκατομμύριο αδέλφια μας. Ερημώθηκε η ύπαιθρος. 
Παίρνουμε και θα πάρουμε μέτρα ενάντια στην ανεργία,γιατί δε νοείται, 
σοσιαλιστική κυβέρνηση με ανέργους και ιδιαίτερα νέους και γυναίκες.
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προγραμματίζουμε επενδύσεις 3 δις δολλαρίων για μεγάλα έργα.
Μόνο να θυμάστε, πως τα μεγάλα έργα απαιτούν μια ωρίμανση πέντε 
ετών.

Δραστηριοποιούμε τις αναπτυξιακές τράπεζες και εξιδικευμένους 
φορείς.

Επιδοτούμε την εργασία και τώρα με το εθνικό σύστημα προστασίας 
από την ανεργία,που μόλις πέρασε στη Βουλή, πριν κλείσει, διευ- 
ρίνουμε τα επιδόματα ανεργίας.

Δίνουμε ειδικά κίνητρα στους νέους επιστήμονες*, 2,5 δισεκατομμύρια, 
το 1985. Χρηματοδοτούμε νέους που θέλουν να αναλάβουν επιχειρήσεις. 
Τώρα ο αγώνας δικαιώνεται.

Και δυο λόγια για το Νομό μας, την Αχαΐα;

Το 1981 τα Νομαρχιακά Προγράμματα ήταν 1652 εκατομμύρια. Το 1985 
είναι 11,150 εκατομμύρια.

Οδική παράκαμψη των Πατρών 5,5 δις. Δημοπρατήθηκε το πρώτο τμήμα. 

Αρτηρία εισόδου Πατρών.
*

Κάλυψη του Ρεύματος Διακουμάρη.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Ολοκληρώνεται το 1986, 6,5 δις.

Στο δεύτερο πενταετές πρόγραμμα η ζεύξη Ρίου και Λντιρίου.

Τέσσερα Κέντρα Υγείας ολοκληρώθηκαν, κατασκευάζονται άλλα δύο.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προχωρεί χωρίς ταλάντευση. Το 1979-1981 
είχαν δοθεί για τα νοσοκομείο Πατρών 104 εκατομμύρια.
Το *82 - *85 1.153 εκατομμύρια. Το ίδιο για άλλα νοσοκομεία. 
Ολοκληρώθηκε το ταχύρυθμο στο Γενικό Νοσοκομείο. Και επιτέλους
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το Νοσοκομε ί ο του Α ι γ ί ου προχωρε ί „

Στην Πελοπόννησο:

0 αυτοκινητόδρομος Κορίνθου - Καλαμάτας,, Ξεκίνησε τμηματικό 
κατασκευή®

'Αρδευση του Αργολικού Πεδίου, 'Εργα μέχρι τώρα 4 δις. Και δημο- 
πρατούνται άλλα 4,5 δις.

Και η Βόρεια Ζώνη Πηνειού Ηλείας. Αντιπλημυρικά έργα άρδευσης 
280,000 στρεμμάτων.

Λαέ της Πάτρας, της Αχαΐας, της Πελοπόννησου, απόψε αυτό η πρωτόγνω
ρη εμπειρία σε έναν τόπο που ξέρω και αγαπώ μας δίνει τη σιγουριά 
της μεγάλης θριαμβικός νίκης του λαού μας, του Πανελλόνιου Σοσια
λιστικού Κινήματος, στις εκλογές της 2ης Ιούνη,

Το μόνυμα της Πάτρας, το μόνυμα της Αχαΐας είναι πράγματι αποφα
σιστικό, Το μόνυμα σιγουριάς και νίκης για μια από τις πιο κρίσιμες 
πολιτικές αναμετρόσεις αυτού του αιώνα.

Είμαστε λαέ των Πατρών, το μεγάλο σταυροδρόμι, "Η στο πισωγύρισμα
*

και το ξεθεμέλιωμα και. την ανωμαλία ό στη δημιουργία, την ανάπτυξη, 
τη δημοκρατία και την ομαλότητα. Αυτό είναι το μόνυμα του ελλη
νικού λαού.Και γνωρίζουμε τι θα απαντόσει ο ελληνικός λαός.

Γνωρίζουμε, θα πει ναι στην Αλλαγή, θα πει ναι στη Νέα Ελλάδα, θα 
πει ναι στη Δημοκρατία, ναι στην εθνικό ανεξαρτησία, ναι στη λαϊκό 
κυριαρχία, ναι στην ανάπτυξη, τη δημιουργία, την ειρήνη, την πρόοδο.

Ξέρετε αδέλφια, τί σημαίνει,για μένα προσωπεκά, αυτό η αποψινό ~ 
πραγματικά τί να πω, συγκλονιστικό - παρουσία σας, σ'αυτή την 
τόσο γνώριμη πλατεία, που δόθηκαν μάχες πολλές και μεγάλες και δεν
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μπορώ παρά να θυμηθ'ώ πως σ'αυτή την πλατεία μιλούσε και ο Γεώργιος 
Παπανδρέου, ο Γύρος της Δημοκρατίας, ο μεγάλος αυτός αγωνιστής 
πολιτικός για την εθνική υπερηφάνεια και τη λαϊκή κυριαρχία.
'Ηταν εκείνος που είπε:"η Δημοκρατία νίκησε".

Ναι, η Δημοκρατία νικά στις 2 του Ιούνη και ξεκινάμε μαζί στις 
3 Ιούνη τη δεύτερη τετραετία, δημιουργίας, προόδου, δικαιοσύνης, 
ειρήνης, Αλλαγής.
Τί να πω. Ας τόχω πει ξανά, είναι αλήθεια. Είμαι συγκλονισμένος, 
όχι συγκινημένος, από αυτή την αποψινή παρουσία, σας.

Από τα βάθη της καρδιάς μου ένα ευχαριστίο. Και το λόγο μου πως
θα μείνουμε στις επόιλξεις του αγώνα, πως θα νικήσουμε, πως θα
θεμελιώσουμε τη Νέα Ελλάδα των οραμάτων, όχι μόνο της νέας γενιάς,
αλλά τόσων γενεών που αγωνίστηκαν και έχασαν. Αυτή η γενιά,
η γενιά της Αλλαγής, δε θα χάσει, θα νικήσει.μαζί με τη Δημοκρατία 
τα νειάτα θα νικήσουν.


