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Λαέ της Λαμίας, λαέ της Φθιώτιδας, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, 
είναι το. πανηγύρι της δημοκρατίας. Δεν είναι πολιτική συγκέντρωση.

Είναι η πρώτη φορά, απ'όσο μι εγώ θυμάμαι, που έχουμε γεμίσει τρεις 
πλατείες, τρείς πλατείες στην καρδιά της Λαμίας. Είναι ο κοινός 
μας αγώνας, λαέ της Λαμίας, ο αγώνας του λαού μας, μαζί με τον αγώ
να του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και της Κυβέρνησής του. 
Απόψε, αυτό το τόσο ωραίο απόγευμα, στην τόσο ωραία πόλη σας, γιορ
τάζουμε τη νίκη, τη νίκη.' της 2ης Ιούνη του 1985.

Απόψε, νειάτα, γέροντες, στέλνετε μήνυμα σε κάθε γωνιά της γης μας, 
της πατρίδας μας, πως ο λαός στηρίζει την Αλλαγή,γιατί οι αγώνες 
του δικαιώθηκαν. Και θάθελα,πριν αρχίσω, να πώ ακόμα., πως εδώ 
στον τόπο σας κατοχυρώθηκε και χτίστηκε για πρώτη φορά η ενότητα 
της ελληνικής αντίστασης ενάντια στους Γερμανούς και στους Ιταλούς 
φασίστες, στο Γοργοπόταμο.

Μάταια, λαέ της Λαμίας, οι δυνάμεις της αντίδρασης 7ΐαι της συντή
ρησης πιστεύουν πως μπορούν να ανακόψουν την πρόοδο να σταματήσουν 
την αλλαγή, να πάρουν πίσω τις μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας.

Λέτε ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Πράγματι, ο λαός 
δεν ξεχνά. Ο λαός έχέι μνήμη, έχει γνώση, έχει πολιτική βούληση 
και ξέρει τώρα, πως είναι αυτός κυρίαρχος στο σπίτι του, στην πατρί
δα του. ούτε οι ξένες πρεσβείες, ούτε η ολιγαρχία, ούτε η πλουτο-
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κρατία - ντόπια και ξένη - αλλά ο ίδιος ο λαός οδηγεί την Ελλάδα 
προς το όραμα που τόσες γενιές ονειρεύτηκαν, το όραμα πρυ θα λύσει 
η νέα γενιά, η γενιά της Αλλαγής.

Ναι, μαζί προχωρούμε, ξεπερνούμε όλα τα εμπόδια και χτίζουμε στέρεα 
θεμέλια για τη νέα Ελλάδα του αύριου.

Για τη Δεξιά, λαέ της Λαμίας, η νέα Ελλάδα είναι κάτι ξένο και 
κάτι εχθρικό, γιατί, απλούστατα, δεν είναι φέόύδό'της.

Ο λαός, πράγματι, δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά. Δεν ξεχνά τους 
φακέλους, τα ξερονήσια ., τις διώξεις, τα ΜΑΤ και τις αύρες το 
αστυνομικό κράτος της ΕΡΕ. Αυτά, δεν τα ξεχνά, ο λαός.

Κινδυνολογούν τώρα οι νεοδημοκράτες ξεδιάντροπά. Ψευδολογούν 
ασύστολα και απειλούν ανερμάτιστα. Μάταια όμως. Και αυτοί και η 
ΣΩΓΙΕΡ, θα πάρουν την συντριπτική απάντηση του λαού μας στις 2 
του Ιούνη.

Η Δεξιά στον τόπο μας στηρίχτηκε πάντοτε σε ξένες δυνάμεις. Πάντοτε 
εκπροσώπησε τα συμφέροντα κάποιας ξένης δύναμης και βέβαια πάντα 
τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, του τόπου. Και έχουν το θράσος 
σήμερα, να απευθύνονται στον αγρότη και να του προσφέρουν λαγούς 
με πετραχήλια. Μα, κυβερνήσατε επι σαράντα - πενήντα χρόνια. Που 
είναι οι λαγοί, που είναι τα πετραχήλια;

Το γεγονός, λαέ της Λαμίας, ότι είστε εδώ, απόψε, συγκεντρωμένοι- 
τόσο πλήθος και τόσο πά,θος-- σημαίνει ότι γνωρίζετε την κρισιμό
τητα της αναμέτρησης της 2ας Ιούνη . Σ'αυτή την αναμέτρηση 
συγκρούονται δύο στρατηγικές: Μια εθνική στρατηγική της Αλλαγής και 
η άλλη η μειοδοσία της αντίδρασης της Δεξιάς.



Με το δίκιο σας, που παίρνετε το λόγο τώρα γιατί σε εσάς ανήκει 
Π Ελλάδα, ανήκει η πρωτοπορία , λαέ της Λαμίας, λαέ της Φθιώτιδας.

‘Ερχεται κάποτε η ώρα να μιλάτε εσείς και να ακούω εγώ.

Η αποψινή σας απίστευτη συγκέντρωση, αυτό το " μαζί σου Ανδρέα", 
με συγκλονίζει βαθύτατα σαν άνθρωπο. Είναι μεγάλη τιμή να μπορεί 
κανείς να ακούει ότι συμβαδίζει χέρι - χέρι με το λαό, με τον 
αγρότη, τον εργάτη, τον επαγγελματία, το βιοτέχνη, τα νιάτα, τις 
γυναίκες, όλους τους μη προνομιούχους της πατρίδας μας. Αλλά 
η αποψινή παρουσία σας σημαίνει, ότι ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. 
Αλλοιώτικα δεν θα είχα,τε γεμίσει: τρείς πλατείες. Πράγματι δικαιώ
νεται, και αυτό μας χαλυβδώνει το νεύρο να προχωρήσουμε, στην 
αναμέτρηση και στη θριαμβική νίκη της 2ας Ιούνη.

Η αποψινή όμως παρουσία σας, σημαίνει, επίσης, ότι έχετε συ
ναίσθηση του τί κρΐνεται στις εκλογές που έρχονται. Κρΐνεται 
και απειλείται , λαέ της Φθιώτιδας, η ομαλότητα στον τόπο μας, 
απο τον ηγέτη της ανωμαλίας. Κρίν.εται η τύχη κάθε εργαζόμενου 
κρΐνεται η τύχη του έθνους, κρίνονται όλες οι μεγάλες αλλαγές, 
όλη η πορεία της ανάπτυξης της πατρίδας μας,. Και ο λαός, δίνει 
εδώ στη Λαμία, την καταλυτική του απάντηση: ‘Οχι πια η Δεξιά, ποτέ 
πια η Δεξιά* Εδώ, απόψε, ο λαός κατοχυρώνει τις δικές τ>ού κατακτή
σεις και ανοίγει νέους δρόμους για την ολοκλήρωση της Αλλαγής.

Και θα ήθελα, σ'αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε ένα σχόλιο: Υπάρ
χουν κάποιοι που έχουν ξεχάοε ι τί σημαίνει'η Δεξιά. Είναι το Κομ
μουν ι στ ικό · Κόμμα Ελλάδας. Θα έπρεπε’με τα'βάσανα που πέρασαν 
με τις τραγικές- εμπειρίες του εμφύλιου, να γνωρίζουν ότι δεν
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επιτρέπεται να ξαναμπε ί το ερώτημα " τί Πατιό.γος, τ ί Πλαστήρας" ! 
'Αλλος ο Πλαστήρας και άλλος ο Παπάγος, λαέ της Λαμίας! Να μην 
ξανακάνουν πάλι κρίσιμα λάθη»

Ναι!, μαζί προχωρούμε για τη νέα Ελλάδα, την Ελλάδα που ανήκει στο 
λαό της, στα περήφανα γηρατειά της και τα μαχόμενα νειάτα της.
Σ'αυτές τις εκλογές θα νικήσει η ομαλότητα και όχι η ανωμαλία.
Θα νικήσει η Δημοκρατία , όχι η τρομοκρατία της Δεξιάς. Θα νική
σει η συνέπεια, όχι η πολιτική παραπλάνηα,η. Θα νικήσει η αλήθεια, 
όχι το πληρωμένο ψεύδος της 3ΩΓΙΕΡ . Θα νικήσει, πάνω απ'όλα
ο πατριωτισμός και όχι η υποτέλεια. Θα νικήσει η ευημερία των*
πολλοόν και όχι η χλιδή και η ασυδοσία των λίγων. Θα κερδίσει 
η εθνική ομοψυχία , η συμφιλίωση, η ενότητα και όχι ο διχασμός.

Είναι το καλύτερο μνημόσυνο και πάει βαθείά μεσ'στην καρδιά μας 
αυτό που βγήκε τόσο αυθόρμητα απο τα χείλη σας, το " που είσαι 
Γέρο να μας δεις"! 0 Γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Ιία,παν- 
δρέου, μίλησε πολλές φορές εδώ, στην πόλη σας, έδωσε τον αγώνα 
για την Δημοκρατία και έπεσε μαχόμενος στις επάλξεις του αγώνα 
για τη Δημοκρατία. Εμείς προχωρούμε» Προχωρούμε στη Δημοκρατία , 
την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την οικονομική , 
κοινωνική πρόοδο. Αλλά θα πρέπει όταν μιλάμε για τη Δεξιά να κά
νουμε μια διαστολή, μια διάκριση:'Αλλο η Ν.Δ., άλλο η πολιτική 
ηγεσία της δεξιάς, της πλουτοκρατίας και της ολογαρχίας και άλλο 
ο κοινός απλός μέσος 'Ελληνας πολίτης και αυτός μη προνομιούχος 
που εγκλωβίστηκε με την προπαγάνδα και τις άλλες μεθόδους στα 
δίχτυα της Δεξιάς. Για μας, δεν υπάρχουν κίτρινοι, πράσινοι, γαλά 
ξιοι και κόκκινοι 'Ελληνες. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε όλους 
τους Δεξιούς μέχρι σήμερα να ενώσουν, μαζί μας τις δυνάμεις τους



να φτιάξουμε μιαν Ελλάδα που να ανήκει σε όλους μας, που να 
ανήκει στο λαό μας.

Το δικό μας όραμα για την Αλλαγή, είναι δικαίωση για τις γενιές 
που πάλαιφαν και προδόθηκαν. Και είναι ταυτόχρονα για τη νέα 
γενιά, η λύτρωση. Για μας, για κάθε πατριώτη, η Αλλαγή σημαί
νει την αποτίναξη της ξενοκρατίας. Για μας, για τους εργαζό
μενους, τους αγρότες, τους εργάτες , τους επιστήμονες , τους μη 
προνομιούχους, ο αγώνας μας έχει σαν στόχο την απελευθέρωση απο 
τα δεσμά της ολιγαρχίσ.ς και των μεγάλων πολυεθνικών μονοπωλίων 
που ακόμα και σήμερα καταδυναστεύουν τη χώρα μας. Η Αλλαγή 
που προτείνουμε σε κάθε δημοκράτη πολίτη, ςίναι η απελευθέρωση 
απο τον αυταρχισμό της Δεξιάς. Είναι η ελευθερία και η δημο
κρατία!

Ναέ,όπως τό λέτε,, η Ελλάδα ανήκει στους 'Ελληνες. Δεν ανήκει σε1ϊ>
καμιά ξένη πρωτεύουσα- είτε προς Βορρά, είτε προς Νότο, είτε 
προς Ανατολάς, είτε προς Δύση. Η Ελλάδα ανήκει στο δικό της το
λαο. Σήμερα η Ελλάδα κάνει, αισθητή την παρουσία*της στο παγκό
σμιο προσκήνιο με τους αγώνες της. για την̂ ς.,ιρήνη, με τους αγώνες 
της για την Δημοκρατία και την ανεξαρτησία. Η Αλλαγή, λαέ της 
Λαμίας, είναι ένας νέος κόσμος, ο κόσμος της αισιοδοξίας, της 
δημιουργίας, του χαμόγελου, της 'Ανοιξης. Αυτή είναι η δίκιά σου 
Ελλάδα, λαέ της Λαμίας, της Φθιώτιδας, λαέ ελληνικέ, σε κάθε .γωνιά 
της γης μας. ,

Μέσα στα τέσσερα σχεδόν χρόνια που πέρασαν, τηρήσαμε το συμβόλαιο 
τιμής που υπογράφαμε με το λαό, στις 18 Οκτώβρη του 1981. Τηρήσαμε 
το συμβόλαιο, το έργο το κάναμε μαζί, Κυβέρνηση- ΙΊΑΣΟΚ- λαός.
Τις προσπάθειες της Κυβέρνησης της Αλλαγής, τις αγκάλιασε ο λαός 
και μας έδωσε τη δυνατότητα να μετσυσιώσουμε ένα κομμάτι απο το



όραμά μας σε χειρόπιαστή πραγματικότητα» Λαός και Κυβέρνηση πήραν 
μαζί την τύχη της Αλλαγής στα χέρια τους. Εκδημοκρατίσαμε τις 
'Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας. Σήμερα, οι 'Ενοπλες Δυνάμεις είναι

συμφιλιωμένες με το λαό και χέρι - £.ερι προασπ'ί σζουν την εδαφική
ακεραιότητα της πατρίδας μας και κατοχυρώνουν την εθνική ανεξαρτησία.Στην εξωτερική πολιτική καταργήσαμε το "ανήκομεν εις την
Δύσιν", δηλαδή, το "ανήκομεν" οπουδήποτε. Ανήκουμε στους εαυτούς 
μας, γιατί προχωρήσαμε σε μια πολυδιάστατη εθνική εξωτερική πολιτι
κή . Το συμφέρον της πατρίδας μας έρχεται πρώτο. Τα οποιαδήποτε 
άλλα συμφέροντα, έρχονται δεύτερα και σε ό,τι αφορά την ειρήνη, 
έχουμε πάρει τεράστιες, πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες: Τα απύραυλα 
Βαλκάνια, Μεσόγειος χωρίς ξένα στρατεύματα και βάσεις, η πρωτο
βουλία, των 6 που έχει καλύφει τις 5 ηπείρους και η οποία προχωρεί 
κα,ι δημιουργεί προβλήματα σε κείνους που θέλουν να στήσουν κάθε 
μέρα και περισσότερους πυραύλους. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί 
πύραυλοι. Εμείς, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, δεν θέλουμε ούτε 
έναν πύραυλο πάνω στη γη μας.’

Αλλά, βέβαια, ένα από τα πρώτα μας μελήματα ήταν και παρα
μένει, η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παραλάβαμε την καμμένη 
γη του κ. Ράλλη. Με πληθωρισμό 26% και μια πρωτόγνωρη ανεργία, 
για πρώτη φορά, γιατί στο παρελθόν υπήρχε η μετανάστευση. Ενάμισυ 
εκατομμύρια Έλληνες μετανάστευσαν τα χρόνια της Δεξιάς, για να 
δουλέψουν σε όλες τις ηπείρους, στα σκλαβοπάζαρα της Δύσης.
Εμείς, παρά την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κρίση κατορθώσαμε να ρί
ξουμε τον πληθωρισμό για το 1985 κατά, 10 μονάδες -από το 26% στο
16%. Καί ταυτόχρονα, εργάτες της Φθιώτιδας, της Λαμίας, είμαστε 
η μόνη χώρα που έχει καθιερώσει και συνεχίζει να τηρεί την αυτό
ματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μεροκάματου και του μισθού. 
Ρωτούμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, από εδώ, από τη Λαμία:
Τί πρόκειται να κάνει με την ΑΤΑ; Ας απαντήσει αν έχει το θάρρος.
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Αλλά δεν το μπορεί γιατί είναι υπηρέτης των συμφερόντων της. £ένης 
και ντόπιας πλουτοκρατίας και στόχος του -όπως είναι και στόχος 
της βάτσερ- είναι η μρίςρη -ο4' πραγματικού εισοδήματος του εργα
ζόμενου Έλληνα. Αναφέρανε το μεροκάματο και το μισθό. Υπάρχει, 
όμως κι αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό μισθό. Η δωρεάν υγεία, η 
δωρεάν παιδεία, η πρόνοια, η ποιότητα της ζωής.

Δημιουργήσαμε την απαραίτητη αξιοπιστία του κράτους η οποία 
μας επιτρέπει να καλέσουμε τους εργαζόμενους σε μια πανεθνική 
προσπάθεια για την αύξηση της παραγωγικότητας.

(- Είναι σκληρό το σύνθημά σας. Εγώ λέω να τόν αφήσουμε (τον 
αρχηγό της Ν,Δ.) να περιπλανάται στην Ελλάδα για να δει ο κάθ;
Έλληνας το σύμβολο της πολιτικής διαφθοράς).
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Χρόνο με χρόνο κλείνουμε την ψαλΐδα ανάμεσα στο αστικό και το αγροτι 
κό εισόδημα. Γίνονται έργα μεγάλα, και μικρά σ'ολόκληρη την Ελλάδα. 
Θεμελιώνουμε το κράτος πρόνοιας, συντάξεις-όχι ακόμα αποδεκτές αλλά, 
κάθε χρόνο και καλύτερες - και αναλαμβάνουμε τη δέσμευση στην επό
μενη τετραετία να έχουμε εθνική σύνταξη γιά κάθε Ελληνίδα και Έ λ 
ληνα στην πατρίδα μας. Και αυτό δεν είναι δημαγωγία. Υπάρχουν 
κράτη στα οποία εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία η εθνική σύνταξη 
και είναι γιο: μάς δέσμευση να προχωρήσουμε, σ'αυτό, το γρηγορώτερο 
δυνατό μέσα στη δεύτερη τετραετία, που θα δώσει ο ελληνικός λαός 
στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό κίνημα. Με θάρρος, γιε αγώνες, με εμπόδιο, 
προχωρήσαμε στην καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν 
ήταν εύκολη υπόθεση και η μάχη δίνεται ακόμα. Αλλά μπορούμε να 
σας διαβεβαιώσουμε ότι το ΕΣΥ θα ολοκληρωθεί, έτσι που κάθε Έλληνας 
να έχει όχι μόνο δωρεάν ιατρική και Φαρμακευτική περίθαλψη αλλά



ταυτόχρονα και οι συνθήκες περίθαλψης να είναι σύγχρονες και να 
προλαβαίνουν την εξάπλωση μιας οποιασδήποτε ασθένειας.

Στην Παιδεία προχωρήσαμε και στον υλικό τομέα. Κτίσαμε σχολειά, 
Λύκεια , Γυμνάσια, Δημοτικά. Εκσυγχρονίσαμε τη διδακτέα ύλη και 
περάσαμε το νόμο-πλαίσιο που δίνει στο φοιτητή και τη φοιτήτρια 
το δικαίωμα να παίζουν και αυτοί ρόλο στην καθοδήγηση των Πανεπι
στημιακών σπουδών.

Και πρέπει να πω, αδέρφια της Λαμίας, ότι είμαστε ιδιαίτερα περή
φανοι που αναγνωρίσαμε επιτέλους - λίγο-πρίν λήξουν τα 40 χρόνια€
από το τέλος του 2ου Παγκόσμιου Πόλεμου - την εθνική αντίσταση 
την ισχυρότερη αντίσταση σ'ολόκληρη την Ευρώπη και θέσαμε τα θεμέ
λια για την εθνική συμφιλίωση.

Κι όταν το 1981 μιλάγαμε για ισότητα των δύο φύλων, κανείς δεν 
πρόσεχε πολύ. Λλλά τώρα, η ισότητα των δύο φύλων νομικά, είναι 
μια πραγματικότητα και θα προχωρήσουμε σ''όλα εκείνα τα μέτρα που 
θα εξισώσουν τη γυναίκα με τον άντρα. Είναικαιρός πια!

Η Αλλαγή, λαέ της Λαμίας, δεν σταματιέται.Είναι χείμαρρος και 
προχωρεί προς το μέλλον - όχι καταστρέφοντας αλλά χτίζοντας. Η 
Αλλαγή είναι αυτή η πανδημοκρατική στρατέιά του ελληνικού λαού 
που ακλόνητη μένει στις επάλξεις μέχρις ότου γίνουν στέρεα τα θεμέ
λια, της Αλλαγής και δεν υπάρχει κίνδυνος πισωγυρίσματος ή ξεθεμε · 
λίώματος.

Βέβαια , είναι αλήθεια πως δεν έγιναν όλα όσα θα θέλαμε , κάναμε 
πολλά - όχι αρκετά. Αλλά μαζί σας, χέρι- χέρι, θα ολοκληρώσουμε
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το έργο και θα προχωρήσουμε και σε τρίτη τετραετία, για να 
γίνει απόρθητο το κάστρο της Αλλαγής» Προσκαλούμε κάθε̂ , δημοκράτη 
και δημοκράτισσα, κάθε πατριώτη που πονάει ο,υτό τον τόπο, να' 
δώσει αυτή τη μάχη, να δώσει το παρόν στη μάχη στην οποία αναμε- 
τρώνται η αντίδραση με την πρόοδο, ο αυταρχισμός με τη δημοκρα
τία, η εθνική υποτέλεια με την εθνική υπερηφάνεια και ανεξαρτησία.

Μαζί, προχωρούμε, μαζί θεμελιώνουμε κάθε μέρα. Πόίός είναι ο 
αγώνας μας, ποιδ είναι το όραμά μας; Αγωνιζόμαστε για μιαν Ελλάδα 
όπου οι αποφάσεις θα παίρνονται από τον ίδιο το λαό της με τη 
διοικητική αποκέντρωση, την τοπική αυτοδιοίκηση το νομαρχιακό 
συμβούλιο, τις λαϊκές συνελεύσεις. Ο λαός θα παίξει τον αποφασι
στικό ρόλο ακόμα και στη διαμόρφωση του πενταετούς προγράμματος.

Ναί τη λαϊκή συμμετοχή είναι που φοβάται η συντήρηση, η Δεξιά, 
περισσότερο απ"όλα. 0 λαός μας , στα τέσσερα αυτά, χρόνια , έμαθε 
να λέει. " αυτό θέλω" "έτσι πρέπει να γίνει" "αυτό προσφέρω". 0 
λαός μας σήμερα κάνει κουμάντο σ'αυτόν τον τόπο γιατί η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ αφουγκράζεται τους πόθους,τις επιθυμίες, τις ελπίδες 
του και προσπαθεί να μετουσκώσει σε χειρο,πιατσή πραγματικότητα 
το όραμά του.

Λαέ της Λαμίας, τι είναι η Ν.Δ. Η Ν.Δ« έχει παρελθόν,είναι το 
Λαϊκό Κόμμα της εποχής του Βενιζέλου, είναι ο Συναγερμός, είναι 
η ΕΡΕ είναι η Ν.Δ. 'Εχει παρελθόν 50 χρόνων, τουλάχιστον, κι ο 
λαός την ξέρει όποιο όνομα κια αν παίρνει, τώρα πρόσθεσε και το 
"φιλελεύθερη" , μήπως τύχει και ξεγελαστεί κανένας. Τι σχέση 
έχει όμως ο εθνάρχης Βενιζέλος που καθιέρωσε τον όρο " φιλελεύ
θερος " με τη σημερινή Ν.Δ. ώστε να ονομάζεται αυτή ψ λελεύθερη.
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Εέναι η Ν.Δ. κι η Δεξιά που. ναρκοθέτησε την ελληνική οικονομία, 
ερήμωσε την ελληνική ύπαιθρο, δημιούργησε με τα άσκοπα και χα
ριστικά. δάνεια προς τις 50- 100 μεγάλες επιχειρήσεις, προβλημα
τικές επιχειρήσεις τις οποίες κληρονομήσαμε. Οι μεγαλοβιομήχανοι 
της εποχής εκείνης, 6 ιοχέτευαν το μισό δάνειο στην Ελβετίά και 
χρησιμοποιούσαν το υπόλοιπο για την επιχείρησή τους και έτσι κα
ταλήξαμε να έχουμε πλούσιους β ιομήχανους και φτωχές βιομηχανίες.

Αυτό το χρωστούμε στο ρουσψέτι και τη συναλλαγή της Δεξιάς. Είναι 
η Δεξιά, λαέ της Λαμίας, που οδήγησε στην εξάρτηση με το δόγμα 
του "ανήκομεν εις την Δύσιν". Είναι αυτή που στέρησε τον ελληνικό 
λαό απο αξιοπρεπή περίθαλψη, υγεία, συντάξεις, ανθρώπινες συνθή
κες δουλειάς και περιβάλλοντος.

" ΓΑλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς" αυτό είναι 
που λέμε και απευθύνομαι στον αρχηγό της Ν.Δ. Και βρήκαν και ηγέ
τη.Μα δεν είχαν οι άνθριοποι κάποιον άλλον στις τάξεις τους ;‘Επρεπε 
να φέρουν αυτόν, με την ιστορία του, που είναι καταδι
κασμένη στη ψυχή και στη) συνείδηση του ελληνικού λαού;

Πίσω απο τη φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, λαέ της Φθιώτιδας, 
κρύβεται η παντοδυναμία και η ααυδοσία των μονοπωλίων, κρύβεται 
η λογική του " Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό".
* Οταν σου μιλάνε για φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, λαέ της 
Φθιώτιδας,εκεί κρύβεται η παντοδυναμία και η ασυδοσία . των μονοπωλίων, 
κρύβεται η λογική του " Το μεγάλο ψάρι τρώει το' μικρό".

‘Οταν σου μιλάνε για τη φιλελεύθερη οικονομική 
Θάτσερ ,θυμήσου: "Το μεγάλο .ψάρι τρώει το μικρό" 
υπάρχει κυβέρνηση λαοπρόβλητη ,αποφασισμένη να 
σπίσει τα συμφέ, οντα του λαού μας ενάντια στα

πολιτική, τ ύπου 
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στηρίξει και να 
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μονοπώλια. Μας υπόσχεται η Ν.Δ. πως θα ξεπουλήσει στον ιδιωτικό 
τομέα τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας, ΔΕΗ, OTE, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ κ.ά.'
Για τα μέτρα της.«., την ευχαριστούμε'

Απόψε, αυτό το μήνυμα της Λαμίας με τις τρείς πλατείες κατάμεστες, 
είναι σεισμός για ολόκληρη την πατρίδα μας.

Είναι το μήνυμα της Λαμίας, είναι το μήνυμα της Φθιώτιδας' Η Δημο
κρατία θα νικήσει' 0 λαός θα νικήσει

Επειδή βλέπει ο αρχηγός της Ν.Λ. τη βέβαιη συντριβή της Ν.Δ. προσφέ
ρει στο λαό πυροτεχνήματα παροχών κι έχει κρεμάσει μια μεγάλη ταμπέλα 
που γράφει " πωλείται η Ελλάς, προσέλθετε". Αλλά εμείς, δε χρειαζό
μαστε πυροτεχνήματα. Εμείς έχουμε πρόγραμμα που βγήκε μέσα απο τη λαϊκή 
βούληση, πρόγραμμα Πενταετές και μέσα σ'αυτό το πρόγραμμα πασχίζουμε 
να κατοχυρώσουμε το βιοτικό επίπεδα του λαού μας, του εργαζόμενου, 
του μη προνομιούχου Έλληνα.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, λαέ της Φθιώτιδας, με την προσπάθειά 
μας στον τομέα της υγείας. Στόχοι μας είναι η ισότιμη και δωρεάν 
περίθαλψη σε όλους τους Έλληνες. Στην αρρώστεια και στο θάνατο, όπως 
είπαμε το 1981, δεν υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Είμαστε όλοι ίσοι.



Αποκεντρώνουμε τις υπηρεσίες Υγείας, με τα
- , ΚΚέντρα Υγείας · Τηρήσαμε , το συμβόλαιο τιμής. Είναι περίπου έτοιμα 

186 Κέντρα Υγείας και προχωρούμε στην ολοκλήρωση. Σε δεύτερη 
φάση θα συμπεριλάβουμε και τον αστικό τομέα του ΙΚΑ.Για δαπάνες
υποδομής για την Υγεία από το 1978 έως το 1981,η Νέα Δημοκρατία 
έδωσε' 4,8 δις. Από το 1982 έως το 1985, 27 δισεκατομμύρια για την' 
Υγεία. Για λειτουργικές δαπάνες ' 82 - 1 85 δαπάνησε το κράτος,
271 δισεκατομμύρια, συνολικά, έναντι 96 μόνον της Νέας Δημοκρατίας.

Δυο λόγια θάθελα να πω για τους αγρότες. Δεν έχω ποτέ 
ξεχάσει πως ο Γεώργιος Παπανδρέου μεγάλωσε σ ’ένα ορεινό χωριό 
της Αχα'ίας. Θυμόμαστε τα χαρακωμένα πρόσωπα του αγρότη και της 
αγρότισσας. Για μας, η υπόθεση του "Ελληνα αγρότη είναι η πρώτη
υπόθεση έως την ώρα που το πραγματικό του εισόδημα θα είναι ίσο 
με εκείνο των αστικών περιοχών. Μέχρι τότε, θα δίνουμε καθημερινή 
μάχη στο πλευρό του αγρότη.

«

'Εχουμε σειρά από μέτρα και θα αναφέρω, απλώς, μερικά ενδει
κτικά. Αυξάνονται σημαντικά τα δάνεια για αγορά γης από νέους. 
Δημιουργούμε φορέα για την ασφάλιση του φυτικού 7ΐαι ζωικού κεφα
λαίου. Τη δεύτερη τετραετία, τα τσιφλίκια και η μοναστηριακή 
περιουσία .παραχωρούνται στους αγρότες. Οι κληρονόμοι της αγρο- 
τικής γης απαλλάσσονται από τον φόρο κληρονομιάς μέχρι 50 στρέμ
ματα. Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στις μεταβιβάσεις αγροτικής 
γης και, όπως ξέρετε, τους συνεταιρισμούς τους φτιάξαμε για να



ενισχύσουμε την οικογενειακή εκμετάλλευση, να της δώσουμε μεγα
λύτερη αξία. Εμείς πιστεύουμε στην ατομική ιδιοκτησία του 
αγρότη πάνω στη γη του. Είμαστε το κόμμα που πιστεύει σ ’αυτό και αγο: 
νίζεται γι‘αυτό.Οι συνεταιρισμοί θα παίξουν το ρόλο τους αύριο στην 
εμπορία, διακίνηση και μεταποίηση των προϊόντων. Γι'αυτό δη
μιουργεί αίσθημα του γελοίου ο ισχυρισμός της μαύρης προπαγάνδας 
της Νέας Δημοκρατίας και της "ΣΩΓΙΕΡ" ενάντια στους συνεταιρισμούς.

Θα μου επιτρέψετε ,αδέρφια της Λαμίας ,να πω δυο λόγια για 
το Νομό της Φθιώτιδας. Αυξήθηκε η δυναμικότητα του Νοσοκομείου 
Λαμίας από 150 κρεβάτια σε 260„ 'Αρχίσε η μελέτη για το αρδευτικό 
πόυ θα αρδεύσει 39.000 στρέμματα με κόστος 2,5 δισεκατομμύρια. 
Κατασκευάζονται αρδευτικά 850 και 800 εκατομμυρίων δραχμών. 
Κατασκευάστηκαν σιλό 455 εκατομμυρίων δραχμών γιο: την αποθήκευση 
αγροτικών προϊόντων και δόθηκαν 14.19 εκατομμύρια για τη δημιουργία 
συνεταιριστικών εργοστασίων. Αλλά για ολόκληρη τη Στερεά - 
της -Ανατολικής Στερεός τα νομαρχιακά προγράμματα για τους Νομούς 
Φθιο'τιδας, Φωκ ί δας και Ευρυταν ί ας, Εύβο ιας κα ι Βο ι ωτ ί ας -δώσαμε 
17 δισεκατομμύρια από τα Νομαρχιακά Προγράμματα Δημοσίοτν Επενδύ
σεων , έναν τι 3 δισεκατομμυρίων της Νέας Δημοκρατίας, Παραδίνουμε 
10 Κέντρα Υγείας και κατασκευάζουμε άλλα 7. Δημοπραττούμε έργα 
βελτίωσης της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στα τμήματα Οινόψυτα-
-Σχηματάρι , Ριτσώνα - Υλική, προϋπολογισμού 2,6 δις και 2 δις αντί
στοιχα. Έγινε, ελπίζουμε,πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο του
Νομού Φωκίδρς ,η δημιουργία της Μονάδας Αλουμίνας. Και στα 
πλαίσια του αγώνα ενάντια στην ανεργία , δώσαμε στους 5 νομούς
550 εκατομμύρια περίπου δραχμές. 'Αρχισε και η ανέγερση του 
Νοσοκομείου Άμφισσας ,705 εκατομμύρια. Τελείωσε η μελέτη κατα
σκευής του Νοσοκομείου Λειβαδιάς, 2.0ί: κλίνες, 1,1 δις, ολοκληρώ



θηκε πριν από μόρες η ηλεκτροδότηση όλων των Κοινοτήτων του νομού 
Φωκίδας.

V

Λαέ της Λαμίας, λαέ της Φθιώτιδας, προχωρούμε λαός.και 
ΠΑΣΟΚ, Κίνημα και Κυβέρνηση,στο μεγάλο αγώνα, στη μεγάλη ανα
μέτρηση. Από τη μια μεριά, η αντίδραση, η εθνική υποτέλεια, ο 
μαρασμός της υπαίθρου, η άδική μεταχείριση των εργαζομένων.
Από την άλλη, εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, εθνική υπερη
φάνεια, οικονομική πρόοδος με ένα γοργά ανερχόμενο οικονομικό 
βιοτικό επίπεδο-Πρόοδος και η κατοχύρωση της Δημοκρατίας και 
της ελευθερίας ,με κυρίαρχο μόνο το λαό.

Λαέ της Λαμίας, Λαέ της Φθιώτιδας, είσαι απόψε η ' 
συγκλονιστική παρουσία, η πρωτοπορία, η αιχμή του αγώνα για 
τη νέα Ελλάδα, την Ελλάδα της Αλλαγής, την Ελλάδα που ανταποκρΐ- 
νεται στα όνειρα τόσων και τόσων γενεών. Την Ελλάδα που θα ανήκει 
σε σένα.Την Ελλάδα που θα ανήκει στους 'Ελληνες.

Λαέ της Λαμίας, Λαέ της Φθιώτιδας, θα νικήσουμε. Θα νική
σουμε νίκη μεγάλη, στο όνομα της Πατρίδας, .στο όνομα του ελληνικού 
λαού. Εμπρός στον αγώνα και. τη νίκη ί

Ένα μεγάλο ανθρώπινο ευχαριστώ γι'αυτή την κυριολεκτικά

πρωτόγνωρη, πρωτοφανή λαϊκή συγκέντρωσή. Θα μείνουμε, λαέ της 
Λαμίας, στις επάλξεις του ωραίου αγώνα-.Και ο αγώνας θα είναι 
νικηφόρος για το καλό της πατρίδας μας και του. λαού μας.


