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Λαέ της Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας,

Απόψε δεν είναι πολιτική συγκέντρωση αυτή η κοσμοπλημμύρα, αυτός 
ο ενθουσιασμός, αυτή η θέρμη. Είναι το πανηγύρι της Δημοκρατίας 
και του ελληνικού λαού. Το πανηγύρι στις 2 τού Ιούνη.

Δημοκρατία, ειρήνη, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, ανεξαρτησία, 
εθνική υπερηφάνεια.

Δ.πόψε η συγκέντρωσή σας, έχει ένα καινούργιο στοιχείο, έχει ένα 
δυναμισμό ακατάλυτο. Είμαστε εδώ, για να χαλυβδώσουμε την πίστη μας 
στον αγώνα-για μια Ελλάδα νέα.

Είμαστε εδώ για να στείλουμε το μήνυμα σε ολόκληρη τη χώρα, Βορρά 
και Νότο, Ανατολή και Δύση , πως ο λαός της Λάρισας , ο ελληνικός 
λαός, είναι αποφασισμένος να κατοχυροίισε ι τις κατακτήσεις του . Να 
συνεχίσει το έργο της Αλλαγής.

Απόψε, στέλνεται μήνυμα στη Δεξιά, στέλνεται μήνυμα στη Νέα 
Δημοκρταία και στο προσωρινό αρχηγό της. Το μήνυμα είναι ότι οι 
δυνάμεις της αντίδρασης, της συντήρησης, θα συντριβούν στις 2 
του Ιούνη. Για τη Δεξιά, λάε της Λάρισας, η νέα Ελλάδα είναι κάτι 
ξένο κάτι εχθρικό. Τώρα κινδυνολογούν αδιάντροπα, ψευδολογούν 
ασύστολα, απειλούν ανερμάτιστα. Μάταια. Ναι αυτή και η ΣΩΓΙΕΡ 
θα δουν την συντριπτική απάντηση του ελληνικού λαού στις εκλογές



που έρχονται. Αυτή η νίκη είναι του λαού.

Μαζί για τη νέα νίκη. Αυτό το μήνυμα το αποψινό, είναι μήνυμα 
θριαμβικής νίκης. Το πάθος και το πλήθος εγγυώνται μια μεγάλη νίκη 
του λαού μας, της Αλλαγής. Αλλά αυτή η παρουσία σου λαέ της 
Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας, σημαίνει ότι έχεις συνείδηση της κρι
σιμότητας της αναμέτρησης. 'Ισως, να είναι η πιο σημαντική πο
λιτική αναμέτρηση τις τελευταίες δεκαετίες.

Αν θα πάμε εμπρός με δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρ
τησία, εθνική υπερηφάνεια, οικονομική και κοινωνική πρόοδο ή αν 
θα ξεθεμελιώσουμε δ;τι φτιάχτηκε. Αν θα σκύψουμε τον σ,υχένα στους 
ξένους κηδεμόνες, αν θα παραδώσουμε τη χώρα μας στα ξένα και ντό
πια μονοπώλια. Εάν θα καταστείλουμε τις ελευθερίς που ο λαός 
κατάκτησε με τους δικούς του αγώνες. Η απάντηση δίνεται σήμερα 
απο τη Λάρισα. Στις 2 του Ιούνη από όλο το λαό, .||1)\>τβΐβή της 
αντίδρασης. Νίκη του λαού. ύΕτσιι που 0 λαός ο ίδιος, έχοντας 
τα ινία της .εξουσίας θα οδηγήσει τη χώρα μας προς το μέλλον. 
'Εχει το αίσθημα ο λαός μας - απόψε ο λαός της Λάρισας- αισθά
νεται ότι απο την Νέα Δημοκρατία απειλείται η ομαλότητα. Γιατί 
ο αρχηγός της ήταν και είναι πάντα ο πολιτικός της ανωμαλίας.

Απόψε, ξέρετε , πως σ'αυτές τις .εκλογές κρίνεται η τύχη του 
εργαζόμενου, η τύχη του αγρότη, του εργάτη,του επαγγελματία, 
του βιοτέχνη, του νέου, της νέας, του επιστήμονα, της γυναίκας . 
Και κρίνεται ακόμη η ειρήνη , η εθνική υπερηφάνεια, οι μεγάλες 
κοινωνικές αλλαγές, η πορεία της οικονομικής ανάπτυξης.
Μαζί για τη νέα νίκη.' 'Ολοι μαζί για τη νέα νίκη.

Σ'αυτή τη ευγενική πόρε ία,τη θριαμβική πορεία για τη νέα Ελλάδα
καλούμε όλους τους μη προνομιούχους 'Ελληνες. Παλεύουμε ενάντια
στη Δεξιά. Παλεύουμε ενάντια στη πολιτική έκφραση της ολιγαρχίας, 
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και της εθνικής υποτέλειας. Δεν παλεύουμε ενάντια στο δεξιό πολίτη 
τον μη προνομιούχο πολίτη, τ-ον εργαζόμενο που εκβολίστηκε απο τα 
συνθήματα και την ιστορία της Δεξιάς. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας 
σε όλους τους 'Ελληνες, απλούς πολίτες. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας 
σε όλους τους μη προνομιούχους. Δεν υπάρχουν πράσινα, κόκκινα, 
κίτρινα,μπλέ,καφενεία Υπάρχει ένα μεγάλο παλλαϊκό , πανεθνικό, 
πανδημοκρατικό κίνημα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, . 
που οδηγεί στην υλοποίηση , στην πραγμάτωση του μεγάλου οράματος 
της νέας Ελλάδας.

Σ'αυτές τις εκλογές , λαέ της Λάρισας, θα νικήσει η ομαλότητα, 
όχι η ανωμαλία. Θα νικήσει η δημοκρατία, όχι η νέα τρομοκρατία.
Θα νικήσει η συνέπεια, όχι η παραπλάνηση της Δεξιάς. Θα νικήσει 
η αλήθεια. Δε θα νικήσει το πληρωμένο ψεύδος της ΣΩΓΙΕΡ και
όποιων άλλων συμβούλων της Νέας Δημοκρατίας.
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Σ'αυτές τις εκλογές θα νικήσει ο πατριωτισμός και όχι η εθνική 
μειοδοσία. Και θα πρέπει να τονίσω ότι οι τελευταίες διακηρύξεις 
της Νέας Δημοκρατίας, μέσω του προσωρινού, τετάρτου εκ μεταγρα
φής αρχηγού της, για διάλογο με την Τουρκία, όταν η Κύπρος είναι 
σ.κόμα υπο κατοχή. Αποτελεί εθνική μειοδοσία, που ο λαός θα κατα
δικάσει συντριπτικά στις 2 του Ιούνη. . <
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Θα νικήσουν νειατα της Λάρισας, αγωνιστικά νειάτά της Ελλάδας, γυ
ναίκες της Ελλάδας, γυναίκες της Λάρισας, γέροντες, 
πε^ρήφανα γερατειά της Λάρισας και της Θεσσαλίας, θα νικήσουν η
πρόοδος και η ευημερία. Η ευημερία των πολλών και όχι η ασυδοσία 
των λίγων. Και θα νικήσουν , λαέ της Λάρισας, η εθνική ομοψυχία, 
η εθνική ενότητα, όχι ο διχασμός. 'Οχι ο διχασμός που φέρνει 
στον τόπο η Δεξιά. Οποτεδήποτε βλέπει τη θέση της να κλονίζεται



και να απειλείται.

Μαζί κτίζουμε μέρα με τη μέρα, μια Ελλάδα νέα. Μια, Ελλάδα 
που ανταποκρίνεται στα οράματα της νέας γενιάς, στις ’· π,ροσδοκίες 
τόσων γενεών που αγωνιστήκανε για την πατρίδα, μα έχασαν την 
μάχη. Γιατί η ηγεσία ήταν ανάξια του λαού.

Τί είναι η Αλλαγή, για μας, για κάθε πατριώτη Έλληνα, αλλαγή 
είναι πρώτα απ'όλα, ή αποτίναξη της ξενοκρατίας.

Για τους εργάτες,τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους επιστήμο
νες , τους μη προνομιούχους, ο αγώνας μας έχει στόχο την απελευ
θέρωση απο τα δεσμά της ξένης και ντόπιας ολιγαρχίας.

/
Η Αλλαγή που συγκινεί κάθε 'Ελληνα σ 'ολόκληρη τη χώρα, η Αλλαγή 
που προτείνουμε σε κάθε δημοκρατία, είναι η απελευθέρωση απο 
τον αυταρχισμό της Δεξιάς, είναι η λευτεριά και η δημοκρατία.

Η Λάρισα, ένα απίστευτο πλήθος με έναν αυθόρμητο ενθουσιασμό 
και με δημοκρατία. Η ανεξαρτησία , η πρόοδος, η αλλαγή θα νική
σει θριαμβικά στις 2 του Ιούνη.

Αλλαγή σημαίνει ένα νέο κόσμο. Η Αλλαγή σημαίνει αισιοδοξία.
Η Αλλαγή σημαίνει δημιουργία. Η Αλλαγή σημαίνει χαμόγελο.
Η Αλλαγή σημαίνει πως η Ελλάδα είναι δίκιά σας. Δεν ανήκει 
ούτε σε ξένες πρεσβείες, ούτε σε ξένα κέντρα αποφάσεων, ούτε 
στην όποια πολιτική και οικονομική ολιγαρχία.

Λαρισαίοι, θα ήθελα να τονίσω πως τιμήσαμε το συμβόλαιο τιμής 
που υπογράφαμε με το λαό στις 18 Οκτώβρη του 1981.
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Το έργο που έγινε με όλες τις αδυναμίες του , με όλα τα λάθη του, 
είναικατάχτηση του ελληνικού λαού. Αγκάλιασε ο λαός όλες τις

προσπάθειες για αλλαγή,. Τις στήριξε ο ίδιος. 0 ίδιος ος,λαός. ί*
Λαός και κυβέρνηση πήραν στα χέρια τους τη μεγάλη υπόθεση της 
Αλλαγής. Kat απο κοινού περιφρουρούν τα όσα έγιναν απο κοινού. 
Συνεχίζουνε τον αγώνα για την ολοκήρωση του οράματος της Αλλαγής.

Προχωρήσαμε στο εκδημοκρατισμό για να εκφράζεται ελεύθερα ο πο
λίτης. Εκσυγχρονίσαμε τις 'Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας, για να 
ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Για να είμαστε 
ελεύθεροι και περήφανοι.

Ακολουθήσαμε μια εντελώς νέα εθνική πολυδιάστατη εξωτερική πολι
τική για την κατάκτηση και την κατοχύρωση της εθνικής μας ανεξαρ
τησίας .

Για πρώτη φορά σε ξένες πρωτεύουσες, ρωτούν ποια είναι η θέση 
της Ελλάδας. Γιατί η Ελλάδα έχει θέση. Η Ελλάδα έχει θέση που αντα- 
ποκρίνεται στα συμφέροντα του λαούτου,, πρώτα απ'όλα και όχι 
στα συμφέροντα οποιοσδήποτε συμμαχίας που δεν τιμά τις υποχρεώ
σεις της απέναντι στο έθνος και στο λαό. μας.

Η Ελλάδα έχει μπεί τώρα οριστικά στο παγκόσμιο χάρτη, στον αγώνα 
για την ειρήνη, για τον τερματισμό της εγκατάστασης πυρηνικών 
πυραύλων,"καλών ή κακών".

Δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί πύραυλοι, λαέ της Λάρισας . Υπάρχουν 
πυρηνικοί πύραυλοι που σημαίνουν θάνατο. Δίνουμε τη μάχη στα Βαλκά
νια , για απυρηνικά Βαλκάνια. Δίνουμε τη μάχη στη Μεσόγειο 
για μια Μεσόγειο χωρίς βό,σεις. Δίνουμε τη μάχη στην Ευρώπη, και



/
με την πρωτοβουλία των Πέντε Ηπείρων , έχουμε πάρει θέση σεβαστή 
και σημαντική σε παγκόσμια κλίμακα . Και βέβαια Λαρισαίοι, και 
Λαρισαίες, δεν ξεχνάμε πως πρώτο μας μέλημα και προ'̂ τη ανάγκη 
του λαού μας , είναι η οικονομική προκοπή.

Θυμάσθε, ασφαλώς, το '81 την καμμένη γή που μας παρέδωσε η Νέα 
Δημοκρατία και ο κ. Ράλλης. Απο το 1981 τίθασεύσαμε τον πληθωρισμό 
απο 26%, τον μειώσαμε το 1985 σε 16%.
Ναί, πραγματικά, ο λαός δεν ξεχνά και δεν πρέπει να ξεχνά τι σημαί
νει Δεξιά. Σημαίνει πισωγύρισμα. σημαίνει ξύλωμα και ξεθεμελίωμα. 

Σημαίνει πορεία προς την καταστροφή. Αλλά ενώ ρίξαμε και ρίχνουμε 
χρόνο με χρόνο τον πληθωρισμό, ταυτόχρονα προστατεύουμε το πραγμα
τικό εισόδημα του εργαζόμενου λαού.

Είμαστε σήμερα η μόνη Ευρωπαϊκή χώρα που έχει την ΑΤΑ για. να προ
στατεύσουμε τον ιδρώτα του εργαζόμενου ’Ελληνα. Είμαστε η μόνη 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που λέει στον ’Ελληνα αγρότη " Θα 
προστατέψουμε το εισόδημά σου, θα·σου δώσουμε τιμές που θα κα
λύπτουν το κόστος του προϊόντος σου, ότι και αν πει η ΕΟΚ". Αυτό

*
είναι το μήνυμά στον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας και της πατρί- 
δας μας. Εμείς κρατάμε το λαό μας. Εμείς τηρούμε το συμβόλαιο τι
μής·

Αλλά πέρα απο το μεροκάματο και το μηνιάτικο μισθό προχωρήσαμε 
με βήματα γοργά και θαραλλέα στην αύξηση αυτού που ονομάζουμε 
κοινωνικό μισθό.

Υγεία, παιδεία, πρόνοια και ποιότητα, ζωής.
Έτσι δημιουργήσαμε με τους εργαζόμενους της πατρίδας μας, την αξιοπιστία



του κράτους. Για να καλέσουμε τους εργαζόμενους στο χωράφι, στο
Λ . ήγραφείο, οτο εργοστάσιο, όπου και αν είναι, για να συμβάλουμε όλοι 

μαζί, χέρι - χέρι στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέ
πεια στην αύξηση ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας.

Είχαμε υποσχεθεί λαέ της Λάρισας, πως θα κλείσουμε την ψαλίδα 
ανάμεσα στο αγροτικό και αστικό εισόδημα. Δεν το πετύχαμε ακόμη. 
Αλλά, γνωρίζετε, εσείς οι ίδιοι οι αγρότες, ότι πλησιάζουμε 
το στόχο, ώστε ο αγρότης να απολαμβάνει το ίδι ο πραγματικό εισό
δημα με τον κάτοικο των πόλεων.

Πιστεύουμε στο ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου. Βάζουμε φραγμό στην 
ερήμωση της υπαίθρου.

'Εργα μεγάλα και μικρά σ'όλη την Ελλάδα. 1

Θεμελιώσαμε το κράτος πρόνοιας, τις συνΐάξεις, όχι όσο μεγάλες 
έπρεπε να είναι, αλλά ασφαλώς καμιά σύγκριση με τις συντάξεις 
πείνας του '81.

Υποσχεθήκαμε σε κάθε Ελληνίδα και κάθε 'Ελληνας την επόμενη 
τετραετία θα έχει δύθταξη . Εθνική σύνταξη για κάθε Ελληνίδα και 
κάθε 'Ελληνα.

Εκσυγχρονίσαμε την παιδεία. Δεν αρκούν ' οι προσπάθειες. Αγωνιζό
μαστε, κτίζουμε σχολεία, αλλάζουμε τη δομή οργάνωσης και διοίκησης 
των πανεπιστημίων. Αλλά πάνω από όλα, εμπρός για μια δεύτερη 
τετραετία που θα θέσει τα θεμέλια για την τρίτη τετραετία, έτσι 
που ο λαός πια θα έχει πάρει τη χώρα στα χέρια του και θα την οδη
γεί αυτός προς το μέλλον και το όραμά της.



Λαέ της Λάρισας, είμαστε περήφανοι, γιατί αναγνωρίσαμε επιτέλους 
ύστερα απο 40 χρόνια την ενιαία Εθνική Αντίσταση του λαού μας, „Γιατί 
φέραμε σ'αυτόν τον διχασμένο τόπο την εθνική συμφιλίωση, και ας 
τα, ακούει αυτά η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, 
η οποία έχει χρέος να αναγνωρίσει την τεράστια προσφορά , στην 
αντίσταση και την ομοψυχία την οποία έφερε το ΠΑΣΟΚ σ'αυτή τη 
χώρα. Τους καλούμε να είναι έντιμοι και να λένε την αλήθεια στο 
λαό της πατρίδας μας.

Εξασφαλίσαμε βασικές ατομικές ελευθερίες: Την ισότητα των δύο 
φύλλων, την έχουμε κατοχυρώσει τώρα νομικά«και προχωρούμε ουσια
στικά και πρακτικά στην εξίσωση άνδρα και γυναίκα, που έχουν τα 
ίδια δικαιώματα σ'αυτόν τον τόπο, οι Ελληνίδες και οι 'Ελληνες.

Υποσχεθήκαμε συμμετοχή του λαού στις αποφάσεις που τον αφορούν.
Και προχωρήσαμε,όπως ξέρετε, σε ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης. Σε αποκέντρωση, σε λαϊκή συμμετοχή, στα Νομαρχιακά ' Συμβού
λια, στις λαϊκές συνελεύσεις. Και το Πενταετές Πρόγραμμα δεν

βγήκε απο κάποιο γράφε ίο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Βγήκε
*

ύστερα απο διάλογο με το λαό κάθε νομού, αυτής της χώρας.
Είναι το πρώτο Πενταετές Πρόγραμμα και είναι πρόγραμμα που αντα- 
ποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες του λαού μας.

Στην επόμενη τετραετία,που είναι βέβαιη- απόψε η Λάρισα το επισφρα
γίζει και το επικυρώνει- θα προχωρήσουμε και σε άλλα μέτρα αποκέντρω 
σης. Έτσι που ο λαός, ο ίδιος, να αποφασίζει στη πόλη του όχι 
μόνο για τα τοπικά προβλήματα, αλλά και για τα μεγάλα εθνικά 
θέματα.
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Γιά αυτό λαέ της Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας, προσκαλούμε κάθε 
δημοκράτη , κάθε πατριώτη που πονάει αυτόν τον τόπο να δώσει μαζί 
μας την μάχη της προόδου, τη μάχη της Αλλαγής.

Είμαστε έτοιμοι να συγκρίνουμε τα τέσσερα,σχεδόν,χρόνια του 
ΠΑΣΟΚ με τα σαράντα χρόνια της Δεξιάς.Είτε λεγόταν 'Λαϊκό Κομμοί', 
είτε λεγόταν Συναγερμός," είτε λεγόταν" ΕΡΕ ", είτε σήμερα που 
λέγεται "Φιλελεύθερη"Νέα Δημοκρατία.

«
Η Δεξιά ναρκοθέτησε την εθνική οικονομία. 0 λαός.δεν ξεχνά. 
*Εχουμε υποστεί τη Δεξιά στο πετσί μας . Πως να ξεχάσεις λαέ 
της Λάρισας, τα ξερονήσια, τους φακέλους, τους διωγμούς, τους 
Κοτζαμάνηδες, τα τρίκυκλα, τις αύρες, τα ΜΑΤ. Πως να ξεχάσουμε 
το αστυνομικό κράτος της ΕΡΕ. Η Δεξιά οδήγησε στην εξάρτηση 
με το δόγμα "ανήκομεν εις την Δύσιν" . Τους πληροφορούμε ότι 
η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε στη Δύση, ούτε στην Ανατολή. Ανήκει 
στο λαό καν μόνο.

*

Η Ζ\εξιά ερήμωσε την ελληνική ύπαιθρο ' . Ενάμισυ εκατομμύριο 
μετανάστες πήγαν να βρούν την τύχη τους στα σκλαβοπάζαρα του 
εξωτερικού. Αυτή είναι που στέρησε το λαό μας απο το δικαίωμα 
σε υγεία, σε σύνταξη, σε ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Και 
προσπαθεί τώρα να ξεχάσει το αμαρτωλό παρελθόν της με το να 
βάλει τον πρόσθετο τίτλο "Φιλελεύθερη".. Αλλά,εδώ,απο τη Λάρισα, 
την προειδοποιούμε ότι ο ελληνικός λαός δεν αποδέχεται την ταύ
τιση με το έργο,το πολιτικό του εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου.



*"Αλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα αλλοιώς".
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Οταν η ί̂ εα Δημοκρατία μιλάει για απελευθέρωση της αγοράς και των επιτοκίων/
■ - αυτό σημαίνει παντοδυναμία και ασυδοσία των ισχυρών, των μονο
πωλίων και των πολυεθνικών. Σημαίνει και γράψτε το καλά αυτό,
"πως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό". Γι'αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν χρησιμο
ποιεί τον όρο"φΐλελεύθερο'.' Χρησιμοποιεί τον όρο"Σοσιαλιστικό".

Γιατί το κράτος παρεμβαίνει, για να στηρίζει τα συμφέροντα της ανάγκης 
του εργαζόμενου,του μη προνομιούχου, του απλού 'Ελληνα.

Γνωρίζ σνταςπως ο αγώνας τους είναι χαμένος , πως έρχεται η συντρι
βή τους στις 2 του Ιούνη τάζουν στο λαό "λαγούς με πετραχήλια".Αλλά 
τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει, να αντιατρέψει το γιγαντιαίο 
πανδημοκρατικό ρεύμα που οδηγεί στην νίκη των δημοκρατικών προοδευ
τικών δυνάμεων, τη βέβαιη νίκη του ΠΑΣΟΚ.

Εμείς δεν πιστεύουμε στα πυροτεχνήματα , στις προεκλογικές δημαγω
γικές υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ είχε και έχει πρόγραμμα κομματικό και 
κυβερνητικό. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, είμαστε σε θέση 
να πραγματοποιούμε χρόνο με χρόνο ότι υποσχέθήκαμε στον ελληνικό 
λαό. Και σαν έμπρακτη απόδειξη της φροντίδας του ΠΑΣΟΚ για τους 
εργαζόμενους και ειδικά για τους απομάχους για τα περήφανα γηρα
τειά της πατρίδας μας, επιθυμώ να εξαγγείλω τώρα ένα μέτρο που 
αφορά τις συντάξεις. Κάτι που είχα πει πολλά χρόνια πριν όταν 
ακόμα δεν είμαστε κυβέρνηση.
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Η φορολόγηση των συντάξεων είναι κοινωνικά άδικη. Πρώτο, γιατί 
είχε φορολογηθεί το εισόδημα στην ενεργό υπηρεσία του κάθε εργα
ζόμενου και υπαλλήλου. Και ύστερα,γιατί ,η σύνταξη,είναι ένα 
δικαίωμα του απομάχου της ζωής που έχει προσφέρει στην κοινωνι
κή δημιουργία που όλοι μας σήμερα απολαμβάνουμε.

Απο δώ και πέρα, λαέ της Λάρισας, λάέ της Θεσσαλίας, η σύνταξη 
δεν υπολογίζεται πλέον στην φορολογική σου δήλωση. Και είναι 
αυτό ένα τίμημα επιτέλους. Είναι απαράδεκτο η πολιτεία να φορο
λογεί τη σύνταξη,που κερδίθηκε με δεκαετίες προσφοράς και ιδρώτα.

Είναι αυτό ένα μέτρο στα πλαίσια και άλλων γενικότερων μέτρων 
που θα καταστήσουν τη φορολογία πιο δίκαια. Αλλά βρισκόμαστε 
στη Λάρισα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλία. Και πρέπει να μιλήσουμε για 
τον αγρότη και την αγροτική πολιτική της Κυβέρνησής μας. Ξέρετε 
πως το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και η παλιά Κεντροαριστερά την εποχή του 
Γεώργιου Παπανδρέου πάντοτε είχε σαν πρώτο στόχο και θέμα την βελτίω
ση της ελληνικής αγρότισας. 'Ηταν το ξαναζωντάνεμα, πράγματι.Έδωσε 
την ζωή του, αγωνιζόμενος για την ελευθερία,^ για την δημοκρατία 
του λαού μας. Και είναι αυτό μνημόσυνο,αξέχαστο,για τον Γεώργιο 
Παπανδρέου.

Τα τελευταία τρία χρόνια, αυξήθηκε το πραγματικό εισόδημα του αγρό
τη κατά 13% και έκλεισε κάπως η ψαλίδα ανάμεσα στα αστικά και στα 
αγροτικά εισοδήματα. Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας ήταν και 
είναι η οικογενειακή και αγροτική εκμετάλλευση. Απορρίπτουμε, ταυ
τόχρονα, αγρότη και αγρότισσα της Θεσσαλίας, τόσο τη μεγάλη καπι

ταλιστική εκμετάλλευση, όσο και την κολλεκτίβα των Ανατολικών χωρών.
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Απορρίπτουμε και τα δύο. Κατοχυρώνουμε με τα μέτρα μας την ατομική
ιδιοκτησία της γής και κάναμε τα εζής:

“ Διανύμαμε Ύεωργ ικούς κλήρους συνολικής έκτασης 170 χιλιάδων χιλιομέτρων 
στρεμμάτων και έχουν τώρα εγκατασταθεί 20 χιλιάδες αγροτικές οικο
γένειες .

- Ρυθμίζουμε τις £τποικιστικές εκκρεμότητες που άφησε η Δεζιά και 
απο τις 150 χιλιάδες περιπτώσεις χορηγήσαμε ήδη 100,000 οριστι
κούς τίτλους.

Με το νομοσχέδιο για τους βοσκοτόπους αποδίδονται στην κτηνοτροφία
οι διάσπαρτοι μέσα σεβοσκότοπους εγκαταλειμένοι ή όχι αγροί.

- Παραχωρούνται , επίσης, εκτάσεις,κατά κυριότητα σε κτηνοχρόφους 
με τη δημιουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

- Το 1984 η αγροτική Τράπεζα 2,4 δισεκατομμύρια δάνεια για την 
απόκτηση γεωργικής γής σε νέους αγρότες. Το 1985 θα ζεπεράσουμε 
τα 3,5 δισεκατομμύρια.

- Συνεργασία με τους αγροτικούς συλλόγους και τους συνεταιρι
σμούς στην κατάρτιση του εθνικού κτηματολογίου, που αποτελεί 
εγγύηση για την ιδιοκτησία του αγρότη.·

- Τα τσιφλίκια,λαέ της Λάρισας, και η μοναστηριακή περιουσία
θα παραδωθούν στους αγρότες στην επόμενη -ςετραετία μέσα στα 
συνταγματικά πλαίσια. 0 αγώνας τώρα δ ικαιιόνεται.Και δεν ζέρετε, 
νειάτα της Λάρισας, περήφανα γηρατειά, γυναίκες και άνδρες, νέες

και νέοι, τι σημαίνει για μάς, για μένα και τους συνεργάτες μου

/



ύστερα απο τέσσερα χρόνια να ακούμε αηο σας, " Ο αγώνας τώρα 
δικαιώνεται". Χαλυβδώνετε την πίστη, τη δύνο.μη που μας δίνεται ' 
να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του έργου που άρχισε στις 18 του 
Οκτώβρη του 1981. Αλλά, προχωρώ στον αγροτικό τομέα.

Οι κληρονόμοι της αγροτικής γής απαλλάσσονται απο το φόρο της κλη
ρονομιάς μέχρι πενήντα (50) στρέμματα, εφόσον η γή αξιοποιείται 
αγροτικά. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις μεταβιβάσεις αγροτικής 
γής για αγροτική χρήση.

Βήμα- βήμα, πέτρα-- πέτρα κτίζουμε, τη νέα Ελλάδα. Σε συνεργασία 
με τους συνεταιρισμούς, με τη ΠΑΣΕΓΕΣ , με ’τη Γ,ΕΣΑΣΕ φτιάχνουμε 
το πλαίσιο των εθελοντικών συνεταιρισμών.

Και θάθελα να πώ δυό λόγια για τη ΣΩΓΙΕΡ, έχει κατασυκοφαντήσει 
το συνεταιρισμό , που αποτελεί όπλο στα χέρια τόυ αγρότη , για να 
προωθήσει και να αυξήσει τη παραγωγικότητα, για να αυξήσει την αξία 
του προϊόντος του. Για να αυξήσει την αξία της δικιάς του γής.

Θέλουμε να προστέψουμε τον 'Ελληνα αγρότη απο τον εκβιασμό και την 
εκμετάλλευση του μεσάζοντα απο το ντόπιο και ’ξένο κεφάλαιο.

Θέλουμε να δώσουμε τη δύναμη στην εμπορία, τη διακί νηση, τη μεταποίη 
ση των αγροτικών προϊόντων, να απορρίπτουμε τις χαμηλές τιμές που 
του προσφέρουν. Να μην ξανακινδυνεύσει ο 'Ελληνας αγρότης, να χάσει 
το χωράφι του, σαν αποτέλεσμα δανεισμού και εξαθλίωσης .

Οι συνεταιρισμοί, προστατεύουν τον αγρότη απο τον μεσάζοντα. Αυξά
νουν το αγροτικό εισόδημα. Εκσυγχρονίζουν την παραγωγή με τη χρήση 
κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Την βοήθεια ττον γεωπόνων δημιουργούν



νέες μορφές απασχόλησης, αγροτουρισμός, χειροτεχνία, αγροτοβιομη- 
χανικοί συνεταιρισμοί.

- Αλλά ο νέος νόμος ενόχλησε τους μεσάζοντες και το κεφάλαιο. Γι' 
αυτό ενοχλεί και την Δεξιά και τη Νέα Δημοκρατία και τη Σ5ΩΓΙΕΡ

Μαζί χέρι- χέρι για την Αλλαγή. Ξέρετε, πως έχουμε δεσμευτεί απέ
ναντι στην αγροτιά της πατρίδας μας , για τιμές των αγροτικών 
προϊόντων που προφυλάσσουν και στηρίζουν το πραγμα.τικό εισόδημα των 
αγροτών για όλα τα προϊόντα και τα σιτηρά.

*
'Οπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος ύστερα απο σκληρή 
διαπραγμάτευση με την ΕΟΚ, εξασφάλίσαμε τιμές που καλύπτουν τουλά
χιστον τον τιμάριθμο. Και όπου οι τιμές αυτές δεν καλύπτουν τό 
κόστος, θα υπάρξει και εθνική επιδότηση.

Για τους βαμβακοκαλλιεργητές λάβαμε πρόσφατα αποφάσεις για τις καταστρο 
φές της βαμβακοκαταστροφής, και του βαμβακόσπορου, κόστους 1 δισε
κατομμύριο.

•
Η Κυβέρνηση προωθεί την προληπτική της παραγωγή και την ασφαλίζει 
απο θεομηνίες. 'Εχουμε προχωρήσει σε επενδύσεις για τους βαμβακοκαλ- 
λιεργητές,εκοκκιστήρια, τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών Τρικά
λων και Λάρισας επένδυση 230 και 310 εκατομμύρια αντίστοιχα, μονάδες 
αποξήρανσης και προκαθορισμού συοπόρου βαμβακιού στη Λάρισα και 
στα Φάρσαλα. ;



Νέο σποροελαιουργείο ύφους 500 εκατομμυρίων. Και ειδικότερα 
για το νομό της Λάρισας δύο λόγια: Δημοπρατήθηκε μελέτη'για 
την κατασκευή του περιφερειακού νοσοκομείου προϋπολογ ισμών 
6 δισεκατομμυρίων Ολοκληρώνεται η μελέτη για τη συνδετήρια πτέ
ρυγα του νοσοκομείου Λάρισας. Προϋπολογισμός 900 εκατομμύρια. 
Λειτουργεί ήδη το Κέντρο Υγείας Ελασσώνος και ολοκληρώνονται 
τα άλλα τέσσερα Κέντρα Υγείας στα Φάρσαλα, στην Αγιά, στον 
Τύρναβο και στους Γόνους.

Το 82 - 85 κατασκευάσαμε 316 σχολικές αίθουσες κόστους 1.1/2 
δισεκατομμύριου. Είναι η μεγάλη ηθική ικανοποίηση, λαέ της Λάρι
σας, που μας δίνεις να συνεχίσουμε μαζί σου τον αγώνα για την 
Αλλαγή.

Ακόμη, αναφέρω την διαπλάτυνση του τμήματος της εθνικής οδοί) 
Αθήνας- Θεσσαλονίκης με ευρύτερη παράκαμψη της Λάρισας και 
κατασκευή ανισόπεδων κόμβων. Ξεκινούν το 1985 οι εργολαβίες του 
έργου που θα στοιχίσει 5δισεκατομμύρια.

0 δακτύλιος της Λάρισας. 'Αρχισε η δεύτερη φάση των έργων προϋ
πολογισμού 850 εκατομμυρίων, θα τελειώσουν μέσα στο 1986.

Οδός Τυρνάβου - Ελασσώνος- Κοζάνης. 'Αρχισε τμηματική κατασκευή
1 δισεκατομμύριο 150.000.000. Η δεύτερη φάση της οδού Λάρισας- 
Τρικάλων 400.000.000.

Εννέα παιδικοί σταθμοί και δύο ΚΑΠΗ στη Λάρισα. Και το πανεπιστήμιο



της Θέσσαλίας, άρχισε να γίνεται πραγματικότητα.Πέρυσι,στην επέ
τειο του Κιλελέρ,εξαγγείλαμε την ίδρυσή του. Φέτος, λίγους μή
νες μετά, με υπερηφάνεια μπορούμε να πούμε,ότι το πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλίας, έχει αποκτήσει σάρκα και οστά.Θα αγκαλιάσει όλη τη Θεσ
σαλία.

Στη Λάρισα, παράλληλα, με το περιφερειακό νοσοκομείο θα λειτουργή
σει και μια άριστα εξοπλισμένη σχολή επιστημών Υγείας και ζωής 
με πρώτο το τμήμα ιατρικής, που θα συμπληρωθεί αργότερα με τις 
βιολογικές επιστήμες. Και η Αβερώφεια γεωργική σχολή θα εξελιχθεί
σε συνεργασία με τα ΤΕΙ σε πρότυπο πανεπιστημιακό κέντρο έρευνας

«
για τις μεγάλες καλλιέργειες.

Στη Καρδίτσα, στα Τρίκαλα, η τοπική παραγωγική ταυτότητα θα βρει 
το συμπλήρωμά της και την επιστημονική υποστήριξη,με πρότυπα πανε
πιστημιακά κέντρα βιομηχανικών φυτών και κτηνοτροφίας. Σε όλη την 
περιοχή Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, επενδυτικά έργα των Νομαρχιακών 
προγραμμάτων 82- 85,13 δισεκατομμύρια. (Συγκρίνετε 78-81 μόνο 
2 δισεκατομμύρια).

Το μεγάλο έργο του Αχελώου-και γελούσανε όταν το πρωτοπαρουσίασα 
εδώ στη Λάρισα- εκτελείται κανονικά και θα παραδοθεί στο λαό της 
Θεσσαλίας το 1992- 1993.

Μόνο για φέτος διαθέσαμε 4 δισεκατομμύρια πιστώσεις . Εκτελούνται 
έργα · Φρό,γμα Σμοκόβου, τέλειωσε η σύραγγα εκτροπής, άρχισε το 
κυρίως φράγμα και δημοπρατήθηκε η σύραγγα υδροληψίας 250.000 
στρέμματα κόστους 14 δισεκατομμύρια. Για την οδοποιία της περιοχής 
5,5 δισεκατομμύρια απο το 82 - 85.



Και για την καταπολέμηση της ανεργίας 600.000.000 την τριετία 
83 - 85.

Αυτά δεν είναι τι θα κάνουμε. Είναι αυτά που κάναμε και κάνουμε με 
τη δική σου υποστήριξη , με τη δική σου συμμετοχή, τη δική σου 
αγάπη , λαέ της Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας.

Και θα ήθελα, απόψε, να πώ και δυό λόγια για ένα κόμμα που συχνά 
δεν το αναφέρω, γιατί ο δικός μας αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτω- 
πος αγώνας ενάντια στη Δεξιά και τους κηδεμόνες της. Είναι ο μόνος 
τόπος του αγώνα.

Αλλά δεν μπορώ , παρά να εκφράσω τη βαθειά μου λύπη πως το Κομ
μουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επαναλαμβάνει το λάθος του παρελθόντος 
με το σύνθημα " Τι Πλαστήρας - τι Παπάγος". Διερωτάται κανείς, 
σ'αυτή την ιστορική διαδρομή η ηγεσία του ΚΚΕ ποτέ δε διδάχτηκε 
τίποτα απο την ιστορία του ταλαίπωρου* αυτού τόπου. Υπάρχει η 
ιστορία για να διδάσκει. Υπάρχουν ευθύνες στην ηγεσία του Κομ
μουνιστικού Κόμματος που οδήγησαν σε λαθεμένες επιλογές. Υπάρχει 
μια κομματική μυωπία της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματσέ.

Α
Εμείς, το ξέρετε, δεν διαπνεόμαστε απο αντικομμουνιστικό πνεύμα. 
'Οπως το 74, το 77, το 81, το . 84 και ό ο '85 κάνουμε αγώνα ενάντια 
στη Δεξιά. Ενάντια στην καταπίεση, στον αυταρχισμό, ενάντια 
στην εθνική εξάρτηση, στην εθνική υποτέλεΐα, ενάντια στην εκμετάλ
λευση του λαού μας απο τα μονοπώλια ξένα και ντόπια.

Διερωτώμαι γι'αυτχέ' ποιός επιτ'ελους είναι ο λόγος που επιβάλλει 

στο Κομμουνιστική Κόμμα να επιτίθεται αποκλειστικά ενάντια στην

• . / ·



Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που επιτέλους άνοιξε τις πόρτες οτους πολι
τικούς πρόσφυγες, που επιτέλους ανεγνώρισε την Εθνικό ΑντίστασηΚ
και πολιτικά και οικονομικά. Επιτέλους, δεν είναι αυτό Αλλαγή; ·
Τι είναι τότε η Αλλαγή; 'Οταν το ΚΚΕ επιτίθεται ενάντια στην αυτο
δυναμία, τι μας λέει; Αυτοδύναμο σήμερα είναι ένα Κόμμα, είναι το 
ΠΑΣΟΚ και όταν λέει πως στόχος του είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμο 
κόμμα στη Βουλή, αυτό σημαίνει πως ο στόχος του είναι το ίδιο το 
ΠΑΣΟΚ και γι'αυτό ανταλλάσσουν ευχαριστίες και χαριετισμούς η ηγεσία 
του ΚΚΕ με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, Φιλελέυθερης ή όχι.

Τους καλούμε πριν είναι πολύ αργά γι'αυτούς, όχι για την Ελλάδα
όχι για το λαό της που είναι πρωτοπόρος, όχι για μας γιατί θα εί-
μαστέ αυτοδύναμοι. Επιτέλους, αυτό το παραφύση μέτωπο Ν.Δ.
και ΚΚΕ πρέπει να λήξει. Είναι ιστορική ντροπή για την ηγεσία.., 
όχι για τα στελέχη, όχι τα μέλη που ξέρουμε πόσο'έχουν βασανιστεί,
πόσες πίκρες έχουν δεχτεί. Γιατί πάντα η ηγεσία τους έκανε λά
θος στη κρίσιμη στιγμή. Ε, όχι πια. Αρκετά. 0 λαός έχει μνήμη, 
γνώση,συνείδηση , ωριμότητα. Προοδευτικοί άνθρωποι·οι αριστεροί 
γενικά είναι αγωνιστές με εμπειρία και διορατικότητα. 'Εχουν και
συνείδηση και αίσθηση της πραγματικότητας. Γι'αυτό είναι σίγουρο*
πως αυτή η πολιτική μυωπία και ανευθυνότητα] θα αντιμετωπίσει 
την σκληρή- αντίδραση της βάσης.

Εδώ και τώρα η καταλυτική αποψινή συγκέντρωση , λαέ της Λάρισας, 
προδικάζει την θριαμβική νίκη που θα έχουμε στις 2 του Ιούνη.

Ξέρετε, έχω ξανάρθει στη Λάρισα και έχω ξαναμιλήσει, αλλά είναι ■ 
η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια αυτοπεποίθηση, τέτοιο κέφι, τέτοιο
πανηγύρι. Πανηγύρι της νίκης , της δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ.
Η αναμέτρηση που έρχεται είναι ανάμεσα στις δυνάμεις ~ης προόδου
και της αντίδρασης, είναι η πιο κρίσιμη αναμέτρηση της εποχής μας.

ο



Υπάρχουν δυο δοαφορετικές εθνικές στρατηγικές. Η μία είναι η 
εξάρτηση,η εξαθλίωση, η εκμετάλλευση. Η άλλη είναι η δημοκρατία, 
η ανεξαρτησία, η πρόοδος. 0 λαός έχει ήδη επιλέξει. Αλλά θα πρέίιει 
ούτε για μια στιγμή, λαέ της Λάρισας, λαέ της Θεσσαλίας, να μην 
εφησυχάσουμε. Μετέρχονται όλα τα μέσα, τα μέσα που τους'προτείνει 
η ΣΩΓΙΕΡ και που χρηματοδοτούν ξένα κέντρα αποφάσεων. Εξαγοράζουν 
ακόμα και εκλογικά βιβλιάρια, εξευτελίζοντας την έννοια της τιμής 
του 'Ελληνα πολίτη. Δεν πρέπει να εφησυχάσουμε. Ο αντίπαλος γνωρ 
ζεΐ ότι έχει χάσει. Δίνει την ύστατη μάχη. Στη μάχη αυτή ο λαός 
θα νικήσει, η δημοκρατία θα νικήσει και η Ελλάδα θα ανήκει 
επιτέλους για πάντα στο λαό της .Η Ελλάδα'θα ανήκει, στους 'Ελληνες.
Η νίκη είναι δίκιά μας, δίκιά σου και δίκιά μας. 'Ενα μεγάλο 
ανθρώπινο ευχαριστώ, γι'αυτή την πρωτόγνωρη σε μέγεθος και παλμό 
συγκέντρωση της Λάρισας.


