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Η ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΟΜίΛΐΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΓΑΠΑΝΑΡΕΟΥ
ΣΤΟ ΒΟΛΟ --_____

Δημοκρατικέ λαέ. του Βόλου και- της Μαγνησίας. Θέλω να με "πιστέ
ψετε πως ποτέ δεν έχω δει το Βόλο όπως τον βλέπω σήμερα. Αυτό είναι 
ένα ατέλειωτο πανηγύρι για τη λευτεριά, την ανεξαρτησία, τη δημο
κρατία. Είναι ξεσηκωμός του λαού του Βόλου, της Μαγνησίας. Πρέπει 
να πω αδέλφια του Βόλου, της Μαγνησίας , ότι η αποψινή συγκέντρωση 
είναι η μεγαλύτερη που μπορούσα να φανταστώ.Ίσως, μόνο στην απε
λευθέρωση της χώρας μας να υπήρξε άλλη τέτοια συγκέντρωση στο Βόλο. 
Και με έχετε θέσει μπροστά σε ένα πρόβλημα. 'Εχω μπροστά μου εσάς, 
αλλά πρέπει που και που να κοιτάξω μέχρι το τέλος της παραλίας. Αυτή 
είναι πόλη με μεγάλη δημοκρατική παράδοση, η πόλη του Καρτάλη, του 
Μέρου. 0 Βόλος απόψε στηρίξει την Αλλαγή.Απόψε ο Βόλος δίνει μια 
συντριπτική απάντηση στις δυνάμεις της αντίδρασης και ττ,ς συντήρη
σης. Πραγματικά το μήνυμα του Βόλου είναι συντριπτικό για τη Δεξιά 
Δείχνει πως ο λαός, ο Βόλος, η Μαγνησία δεν ξεχνάει τί σημαίνει 
Δεξιά. Γιατί^εξιά,οποιο όνομα και αν έχει, είτε τη λένε Λαϊκό Κόυ-- 
μα, ή συναγερμό, ή ΕΡΕ ή Νέα Δημοκρατία ή ακόμα χειρότερα "φιλελεύ
θερη Νέα Δημοκρατία", για τη Δεξιά η Νέα Ελλάδα της Αλλαγής είναι 
κάτι το ξένο και εχθρικό .η ιατ ί σημαίνει ότι επιτέλους ο Λαός της 
πατρίδας μας, η Ελληνίδα και ο Έλληνας, η νέα, ο νέος, τα γηρατειά 
έχουν πάρει τη σκυτάλη στα δικά τους χέρια από ξένα κέντρα αποφάσεων, 
από τα μονοπώλια και τις πολυεθνικές. Δεν ξέρετε τί ανθρώπινη συγκί
νηση μου δημιουργεί, τί θάρρσς δίνει σε μένα και τους συνεργάτες που.

Μαζί σας για τη Νέα Ελλάδα, μαζί σας για μια νέα νίκη που θα 
θεμελίωσει~οριστικά την Αλλαγή, που θα κατοχυρώσει τις κάτακτήσεΤς 
του λαού μας και της πατρίδας μας, παυ θα θέσει τέρμα στην παρουσία 
της Δεξιάς στο Δημόσιο βίο της χώρας, τουλάχιστον όπως τη γνωρίσαμε.

ί |
Η αποψινή βραδιά- δεν αφήνει καμμιά αμφιβολία για τη μεγάλη νίκη 

του λαού μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση σημαίνει ο Λαός στην 
εξουσία. Αυτό είναι το βαθύτερο μήνυμα, του πανδημοκρατικού, παλλαϊκού 
Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος ότι η Ελλάδα ανήκει στο λαό της, 
ότι ο λαός και μόνον αυτός την οδηγεί προς τον μέλλον. Και θα ήθελα 
να τονίσω και κάτι άλλο: Αυτή η απίστευτη, το λέω ειλικυινά, αυτή
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η παρουσία σας απόψε λαέ του' Βόλου, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτό το 
πανηγύρι, δεν σημαίνει μονάχα νίκη στις 2 του Ιούνη. Αυτό σημαίνει 
και πεποίθησή σας πως στις -εκλογές που έρχονται κρίνεται η τύχη 
της πατρίδας μας. η τύχη του νέου και της νέας, η τύχη του εργαζό
μενου, του αγρότη, του βιοτέχνη, κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας, 
κρίνεται η ειρήνη, κρίνεται η εθνική .ανεξαρτησία, όλες οι μεγάλες 
αλλαγές που γίνανε. Και απόψε δίνεται μία απάντηση που θα φτάσει, 
σας βεβαιώνω,,σε κάθε κομμάτι της ελληνικής γης, σε κάθε η-,λληνίδα 
και Έλληνα. 0 Βόλος, η Μαγνησίά, £*ίνει απάντηση στη Δεξιά. Κατο
χυρώνουμε τις κατακτήσεις μας και τους στέλνουμε οτο περιθώ
ριο της δημόσιας ζωής της χώρας * όπου και μόνον εκεί ανήκουν. Μαζί 
για την Αλλαγή ξεκινάμε για δεύτερη τετραετία και προχωρούμε και 
για τρίτη. Για την ολοκλήρωση του οράματος της Νέας Ελλάδας. Ξέρε
τε πόσοι και πόσοι αγωνίστηκαν και έπεσαν στη μάχη για τη Νέ'α 
Ελλάδα.Ευθύνονταν όχι μόνο οι δυνάμεις της αντίδρασης, αλλά και οι 
μη ικανές ηγεσίες.

Στις εκλογές που έρχονται θα νικήσει η ομαλότητα, όχι η ανω
μαλία. Θα νικήσει η Δημοκρατία και όχι η νέα τρομοκρατία της Δεξιάς 
Θα νικήσει η συνέπεια, θα νικήσει η αλήθεια» Δε θα νικήσει το πλη
ρωμένο ψεύδος της Σώγιερ και ο φασισμός. Θα νικήσει ο πατριωτισμός 
όχι η υποτέλεια. Θα νικήσει η ευημερία των πολλών και όχι η χλιδή 

φ  των λίγων. Θα νικήσει η εθνική ενότητα, η εθνική ομοψυχία .Όιαν κτυτ 
τη Δεξιά, κτυπάμε αλύπητα γιατί ήταν πάντα ο υπηρέτης ξένων συμφερόντων, ο

υπηρέτης της πλουτοκρατίας και των ξένων κέντρων αποφάσεων και κηδε 
μόνων. Όταν κτυπάμε τη Δεξιά, πρέπει να προσέχουμε, γιατί έχει 
εγκλωβίσει ιστορικά (η Δεξιά,)απλούς Έλληνες, μη προνομιούχους 

___ Έλληνες πολίτες στο χωρ^ό και την πόλη. Για μας,ο μη προνομιούχο 
Έλληνας ταξικά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Ανοίγουμε διάπλατα την αγκαλιά μα 
και λέμε στον Έλληνα πολίτη: Δεν υπάρχουν γαλάζια, πράσινα, και κόκ
κινα καφενεία. Υπάρχει ένα πανελλήνιο , παλλαϊκό, πανδημοκρατικό κι 
νήμα που αγκαλιάζει και σένα^γιατί πραγματοποιεί τους πόθους σου. 
Μαζί προχωρούμε, μαζί κτίζουμε πέτρα - πέτρα , θεμελιώνουμε το νέο 
οικοδόμημα, τη νέα Ελλάδα°για πρώτη φορά,έχει φωνή στηνπαγκόσμια κλ 
μακα. Είναι η πρώτη φορά που κυβερνήσεις άλλων χωρών ρωτούν τί θα 
κάνει η ελληνική κυβέρνηση σ'αυτό το θέμα, ^χο παρελθόν δεν είχαν
ανάγκη να ρωτήσουν. Ήταν η φωνή του κυρίου τους. Είτε ο κύριοο ήτα



στο Λονδίνο, είτε ήταν στην Ουάσιγκτων, είτε στη Βόννη. Η απάντηση 
σήμερ|α είναι ότι ο λαός είναι, κυρίαρχος στην πατρίδα του. Η Ελλάδα, 
ανήκει στους 'Ελληνες. Είναι το σύνθημα του αγώνα μας,του αγώνα σου 
και τρυ αγώνα μας τα τελευταία 20 ολάκερα χρόνια. 'Εφτασε επιτέλους 
η ώρα που αυτό είναι πραγματικότητα. Το 1981 υπογράφαμε στις εκλο
γές του Οκτώβρη, ένα συμβόλαιο τιμής με το λαό* Πιστεύουμε πώς το 
τηρήσαμε. Αν δεν το είχαμε τηρήσει δεν θα υπήρχε αυτή η συγκλονιστική 
παρουσία του λαού του ι Βόλου απόψε εδω. Δεν θα υπήρχε αυτό το μεγάλο 
δημοκρατικό πανηγύρι. ’■

Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Μας δίνει τη δύναμη,μας χαλυβθώνει 
για τις νέες φάσεις του αγώνα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ετα τέσσερα 
χρόνια που πέρασαν βαθύναμε και πλατύναμε τη δημοκρατία. Την άμεση 
συμμετοχή του πολίτη, λαϊκές συνελεύσεις, νομαρχιακά συμβούλια, το 
πενταετές πρόγραμμα της χώρας μας, το πρώτο,άλλωστε, που πέρασε από 
τη Βουλή των Ελλήνων* Βγήκε από τη συμβολή όλων των νομών της χώρας 
και όχι από κάποιο γραφείο ενός τεχνοκράτη σε κάποιο υπουργείο. Βγαίν 
μέσα από τις ανάγκες σρυ , λαέ του Βόλου.

Στα τέσσερα χρόνια εκσυγχρονίσαμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της 
χώρας μας για να εγγυώνται την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας 
και να Κιίτοχυρώνουν τη^^θν^κέί ̂ μαρ ανεξαρτησία. Σήμερα μπορούμε να 
πούμε περήφανα ότιτο-μόνο Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας είναι η προάσιιιση 
της πατρίδας. Είναι σήμερα λαός και στρατός συμφιλιωμένοι , χέρι-χέρι 
προασπίζουν τις κατακτήσεις ι στην πατρίδα μας, τα σύνορά μας, την 
ανεξαρτησία μας. Λαός - στρατός αδελφωμένοςαποτελούν εγγύηση για το 
μέλλον. Δεν υπάρχουν πια ερείσματα της ξενοκρατίας, της πλουτοκρατία 
της Δεξιάς στη χώρα μας.

'Επεσαν τα κάστρα της Δεξιάς και δεν τολμά κανείς να σταματήσει 
την πορεία τη δημιουργική του λαού που λευτερώθηκε από κηδεμόνες. 
Λεύτερος ο λαός χαράζει τώρα την πορεία του προς το μέλλον.

Ο λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει Δεξιά.
Πώς να ξεχάσει^ Επιτρέπεται, μπορεί να ξεχάσει τους φακέλλους, τις 
διώξεις, τα ξερονήσια, τους Γκοτζαμάνηδες, τα τρίκυκλα, τις αύρες, 
τα ΜΑΤ,* Μπορεί να ξεχάσει το αστυνομικό κράτος της Δεξιάς; Δεν 
ξεχνά τί σημαίνει δεξιά και αυτή στις 2 Ιούνη είναι η καίρια και 
αποφασιστική αναμέτρηση που θα οδηγήσει τη Δεξιά σε πολιτική αφάνειο.

Λ



Στη θέση5Λαέ του Βόλου, του"άνήκομεν εις την Δύση-, εμείς φέραμε 
μια εθνική, ελληνικό, πολυδιάστατη εξωτερικό πολιτική προς Βορρά 
και Νότο, προς Ανατολάς και Δυσμάς. Υπηρετούμε μονάχα το συμφέρον 
του λαό και της πατρίδας. Δεν υπηρετούμε συμφέροντα συμμαχικά, 
όταν τα συμφέροντα αυτά συγκρούονται με τα συμφέροντα της πατρίδας 
μας. '

Μαζί προχωρούμε για μια Ελλάδα νέα. Και θάθελα, μιλώντας για 
εξωτερικό πολιτικό να κάνω μια και μόνο αναφορά: Η μικρό πατρίδα μας 
έχει φωνό σε παγκόσμια κλίμακα, έχουμε συμβάλει αποφασιστικά για την 
ειρήνη. Σήμερα ακριβώς, συμπληριωνεται ένας χρόνος που οι αρχηγοί 
έξ ι χωρών και πέντε ηπείρων, όπως λέγονται, εκδώσαμε την κοινή 
διακήρυξη^καλώντας τις υπερδυνάμεις να προχωρήσουν άμεσα σε σταμά- 
τημα των πυρηνικών εξοπλισμών και εγκαταστάσεων και να προχωρήσουν 
στη μείωση των πυρηνικών όπλων. Δεν είναι απλώς μια χειρονομία 
χωρίς περιεχόμενο. 'Ηδη σήμερα έχουν υπογράψει τη διακήρυξη της 
πρωτοβουλίας αυτής.περισσότεροι από 60 κάτοχοι βραβείου Νόμπελ.
Ακόμη και στις ΗΠΑ εκατό και περισσότεροι βουλευτές του Κογκρέσσου^ 
με επιστολή τους στον Πρόεδρο Ρήγκαν, ζητούν και αυτοί να αποδεχθεί 
”την έκκληση των έξι.!’

Παλεύουμε για ειρήνη στα Βαλκάνια, για μια απύραυλη Βαλκανική, 
για μια Μεσόγειο χωρίς βάσεις, για μια Ευρώπη ειρήνης.

Μιλώντας ακόμη για το συμβόλαιο τιμής πρέπει να πω πώς δώσαμε 
και δίνουμε σκληρή μάχη στον οικονομικό τομέα. Παραλάβαμε από τον 
κ.Ράλλη καμμένη γη στην οικονομία μας. Ιίαραλάβαμε έναν πληθωρισμό 
26%. Τον πληθωρισμό αυτό, την ακρίβεια όπως την ονομάζει η νοικο
κυρά, την κατεβάσαμε στο 16% για το 1985,,

Μας κατηγορούν ότι ο τιμάριθμος δεν έπεσε τόσο γρήγορα όσο 
είχαμε ελπίσει. Μα μπάρχει λόγος γι'αυτό. Είμαστε η μόνη ευρω
παϊκή χώρα που έχει καθιερώσει την ΑΤΑ, Ε ίμαστε η μόνη που είπαμε ότι 
θα μειώσουμε τον τιμάριθμο, αλλά θα προστατεύσουμε το πραγματικό 
εισόδημα, το μεροκάματο του εργαζόμενου. Είμαστε περήφανοι γιατί 
είμαστε οι μόνοι - και αυτή είναι η απάντησή ρας ο ’αυτούς που ασχ..ΰ;
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κριτική'για το επίπεδο τού πληθωρισμού σήμερα. Εμείς δεν είδαμε 
το κράτους όπως το βλέπει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 
Κράτος που να προστατεύει τους ισχυρούς, σύμφωνα,με το μοντέλο της 
κα Θάτσερ, του κ.Ρήγκαν του κ.Κόλ. Για μας το κράτος παρεμβαίνει 
για να συμπαρασταθεί με πρόνοια και προγραμματισμό στο μαχόμενο
ελληνικό λαό, για ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, για μια Ελλάδα 
χωρίς ανέργους ο Το κράτος δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον εργαζόμενο.
Η Ελλάδα ανήκει στους ‘Ελληνες. Στο παρελθόν το λέγαμε σαν στόχο 
για να κατακτηθεί σήμερα. Μπορούμε να πούμε ότι σε μεγάλο μέρος 
το έχουμε κατακτήσει. Αλλά πέρα από το μεροκάματο και το- μισθός 
υπάρχει και αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό μισθό, υγεία, παιδεία, 
πρόνοια, ποιότητα ζωής·. Ξέρετε, τα 4 σχεδόν αυτά χρόν ια, δίνουμε 
καθημερινά τη μάχη, τη μάχη σε όλους αυτούς τους τομείς. Λεν πετύχαμε 
όλους τους στόχους, δεν κάναμε όλα όσα θέλαμε. Κάναμε όμως πολλά 
και η επόμενη τετραετία θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει το έργο 
μας στους τομέίς της υγείας, παιδείας, πρόνοιας, ποιότητας ζωής.

Γίνονται σήμερα·,Λαέ του Βόλου^έργα μικρά και μεγάλα σε ολόκληρη 
τη χώρα μας. Για έργα υποδομής του Νομού Μαγνησίας δόθηκαν από το 
Νομαρχιακό Πρόγραμμα της τετραετίας 1977-81 757 εκατομμύρια, ενώ 
την τετραετία 1982-*85 δόθηκαν 3,5 δις. Μέσα στο 1985 αρχίζει η 
παράκαμψη του Βόλου,με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 δις. Ολοκληρώνεται 
το έργο αποχέτευσης του συγκροτήματος Βόλ.ου - Νέας Ιωνίας 2 δις.

Μα η αποψινή παρουσία σας είναι κάτι το συγκλονιστικό. Αλήθεια 
ποτέ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, ποτέ· Έχω πολλές φορές επισκε.,—  την 
πανέμορφη πόλη σας. Μαζί βαδίζουμε για μια Ελλάδα νέα και δεν
υπάρχει εμπόδιο στο δρόμο μας που δεν θα ξεπεράσουμε.;

ί
Ολοκληρώθηκαν, Λαέ του Βόλου, τα Κέντρα Υγείας Σκιάθου, Σκοπέλου 

και σύντομα παραδίδρνται άλλα τέσσερα, Ζαγοράς, Αργαλαστής, Αλμυρού 
και Βελεστίνου^ Θα επεκταθεί το Νοσοκομείο Βόλου με προϋπολογισμό 
1 δισ.και μέχρι το τέλος του χρόνου θα λειτουργήσουν τα εξωτερικά 
του ιατρεία.



Ε |κσυγχρονί ζουμε, φτιάχνουμε την υλική υποδομή στον τομέα 
της παιδείας με το νόμο - πλαίσιο, με άλλα μέτρα για την αναβάθμιση 
της πρ,ιδείας που θα μας επιτρέψει να ,επιζήσουμε στον αγώνα δρόμου 
στην ¡Ευρώπη.

Τρ ΠΑΣΟΚ επίσης, δημιουργεί και ολοκληρώνει το απαραίτητο 
θεσμικό πλαίσιο ώστε κράτος και εκκλησία να μην επεμβαίνουν το ένα 
στις υποθέσεις του άλλου. Και. είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γιατί 4 χρό
νια αργότερα,επιτέλους,αναγνωρίσαμε την Ενιαία Εθνική Αντίσταση 
της Ελλάδας. Τη μεγαλύτερη Αντίσταση στην Ευρώπη που άλλαξε τη 
πορεία του πολέμου, Η μικρή Ελλόιδα, η Αντίστασή της, άλλαξε την πόρεί 
του Παγκόσμιου Πολέμου. Και θάλεγε κάνείς¿αδέλφια του Βόλου, δεν 
θα μπορούσε αυτό τουλάχιστον,να το αναγνωρίσει το ΚΚΞ και το ΚΚΞ 
εσωτερικού} Να πει επ ιτέλουςκναι γυρίζουν οι πρόσφυγες, καλύπτονται 
οικονομικά, έχουμε εθνική ομοψυχία, επιτέλους κλείσαμε τον εμφύ
λιο“ Ζητούμε, τουλάχιστον-, κατανόηση από εκείνους που πέρασαν χρόνια 
στις φυλακές, στα ξερονήσια και στηνθλακρ'ύννΤσο. Ηιλάω-απο την 
καρδιά μου,δεν μιλάω πολιτικά. Και. είμαστε περήφανοι επίσης.Λαέ 
του Βόλου, που κάναμε.αποφαοιστικά βήματα για την κατοχύρωση και 
καθιέρωση της ισότητητας των δύο φύλων. . Ελληνίδα και 'Ελληνα είστε 
ίσοι. Και όχι μόνο μπροστά στο νόμο αλλά αύριο και μπροστά στις 
οικονομικές ευκαιρίες. Έχει ιδιαίτερη σημασία για το Βόλο,με τη 
μακρά του ιστορία,το γεγονός ότι προχωρήσαμε στην αποκέντρωση και την 
Αυτοδιοίκηση,στη λαϊκή συμμετοχή σ'όλες τις αποφάσεις που αφορούν 
το λαό μας. Στην 4ετία που έρχεται θα δώσουμε νέα φΐερά στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση έτσι που χρόνο με το χρόνο οι δυνάμεις να περν^„~ -πό 
το κέντρο στην περ ιφέρεια,δηλαδή στον ίδιο το λαό. Στη νέα 4ετία 
με περισσότερη γνώση με τη δίκιά σας στήριξη, θα ολοκληρώσουμε το 
έργο και αν δεν το κατορθώσουμε θα προχωρήσουμε και σέ τρίτη 4ε.τια 
για να παραδώσουμε στη νέα γενιά την Ελλάδα της αλλαγής. Η Ν.Δ. 
έχει παρελθόν. 'Εχει παρελθόν τουλάχιστον 40 χρόνων. Και είμαστε 
έτοιμοι να συγκρίνουμε τα 40 χρόνια της με τα 4 χρόνια του ΠΑΣΟΚ.
Η Δεξιά ναρκοθέτησε και την οικονομία της χοιρας μας. Π Δεξιά οδή
γησε στην εξάρτηση με το δόγμα"ανήκουμε στη Δύση" Η Δεξιά ερήμωσε 
την ελληνική ύπαιθρο^ 1,5 εκατομύριο παίδιά,'έφυγανα την επαρχία, για 
να γεμίσουν τα σκλαβοπάζαρα του κόσμου. Είναι αυτή η Δεξιά που στέ
ρησε τόσες δεκαετίες το λαό από υγεία, συντάξεις, ανθρώπινες συνθήκες



δουλειάς και περιβάλλοντος. Μας έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να γίνουν.
Αποδε ικνύουμε ότι μπορούν να γίνουν, εφόσον ο λαός το θέλει, 
εφόσον ο λαός το μπορεί και έχει Κυβέρνηση που εκφράζει τα δικά 
του μόνον συμφέροντα. Τώρα, μετονομάστηκε "φιλελεύθερη,; η Ν.Δ. 'Αλλαζε 
ο "Μανωλιός και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς"* Μας υπόσχεται ο αρχη
γός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θα απελευθερώσει τις δυνά
μεις της αγοράς. Τί σημαίνει αυτή η απελευθέρωσης Παντοδυναμία 
και ασυδοσία, των μονοπωλίων. Πως το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό.
Πως θα αλωθούν και θα ξεπουληθούν οι οργανισμοί κοινής ο:φέλειας, 
πως θα αφανισθούν οι μικροί και μεσαίοι^πως θα ξεπουλήσουμε τη χώρα 
στο ξένο κεφάλαιο και τελικά θα βάλουμε τη μεγάλη ταμπέλα,"πωλείται 
η Ελλάς, προσέλθετε". Αυτό ακριβώς σημαίνει, ο όρος‘φιλελεύθερη Ν . Δ .κ 
Στη φιλελεύθερη Ν.Δ. ίσως πάρουμε λέει πιο φθηνά αυτοκίνητα.. Τί 
θα γίνει με τη βενζίνη και θα πρέπει να έχουμε και γερμανικές 
προδιαγραφές για να χαμογελάσει ο κ.Κόλ. Εμείς δεν κάνουμε πυρο
τεχνήματα. Ούτε δημαγωγίες. Έχουμε 5ετές πρόγραμμα οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης και έχουμε σαν Κίνημα το πρόγραμμα της 
νέας 4ετίας. Μέσα'σ'αυτά τα πλαίσια αντιμετωπίζουμε τις ανάγκες 
του λαού μας.

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσω για το πιο κρίσιμο θέμα 
αυτών των εκλογών. Πήραμε δύο κορυφαίες πολιτικές αποφάσεις. Η 
μία είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975. Οι υπερεξουσίες 
που το Σύνταγμα έδωσε στον Πρόεδρο που εκλέγεται από τη Βουλή και 
όχι από το λαό, να γυρίσουν στο Κοινοβούλιο, Δηλαδή να γυρίσουν 
στο λαό και τηνλαοπρόβλητη Κυβέρνησή του. Και επιλέξαμε σαν Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας τον άτεγκτο' δικαστικό, τον αγωνιστή της Δημοκρατίας, 
τον υπερκομματικό Χρήστο Σαρτζετάκη. 0 αγώνας δικαιώνεται γ-ΐατ-ί 
θέτουμε τέρμα σε κάθε είδους κηδεμονίες. Δεν θέλει η Ελλάδα κηδε
μόνες. η Ελλάδα κυριαρχείται και κυβερνιέται από τις δυνάμεις 
που ο ίδιος ο λαός στέλνει στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο.
Λύο μέρες πριν έδωσε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και είπε το απίστευτο, ότι, αν μεν χάσει τις εκλο
γές, τότε θα αναγνωρίσει τον κ.Σαρτζετάκη ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Λν όμως κερδίσει τις εκλογές, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί ο κ.Σαρτζε 
τάκης.



%'Εχουμε τονίσει- ότι δεν υπάρχει συνταγματικός τρόπος για 
αλλαγή,παρά μόνο στο τέλος'της πενταετούς θητείας του νέου Προέδρου 
της Δημοκρατίσ.ς. Και χθες η προεδρία της Δημοκρατίας ανακοίνωσε, 9 ψότι ο κ.Σαρτζετάκης θα·· συνεχίσει το έργο του, τη διαφύλαξη του 
Συντάγματος της χώρας}μέχρι την τελευταία ημέρα της πενταετίας.
Και καλούμε εδώ και'τώρα από τον Βόλο τον αρχηγό της ΙΊ. Δ. να μας 
πει: Πράγματι συνδέει τη νίκη του, που βέβαια είναι ανύπαρκτη 
υπόθεση, με ανατροπή του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή με παρα- 
βίαση του Συντάγματος της χώρας; Αυτό προσφέρει σήμερα στον απλό 
μέσο Έλληνα πολίτη, αυτό προσφέρει στην πατρίδα; Και πάλι την 
ανωμαλία, όπως το 1965, το 19 67 ,· νομίζει πως αυτός ο λαός θα δεχθεί 
το ίδιο και το 1985; ·

Ε, όχι κύριε. Αυτός ο λαός δεν θέλει μπροστά του να βλέπει οποίον 
δήποτε πολιτικό άνδρα που εξαγγέλλει την ανωμαλία,σε περίπτωση 
εκλογής του. Ωψείλει μιάν απάντηση. Και θα είναι πράξη δειλίας 
και απάτης αν δεν απαγτήσει ευθέως στο ερώτημα που θέτουμε εδώ 
στο Βόλο.

'Εχουμε μπροστά μας, Λαέ του Βόλου μια νέα δημιουργική τετραε
τία. Ποιοί είναι οι βασικοί πόλοι της αναπτυξιακής πολιτικής: Πρώτη 
προτεραιότητα η καταπολέμηση της ανεργίας. Φαινόμενο απαράδεκτο 
για μια χώρα που κυβερνιέται από Σοσιαλιστικό Κ.ίνημα. Πρώτος μας 
στόχος και πρώτη υποχρέωση.

0 δεύτερος είναι η ταχεία αφομοίωση της τεχνολογικής και επι
στημονικής επανάστασης, για να επιζήσουμε στον αγώνα δρόμου. Η 
Κυβέρνηση__του ΠΑΣΟΚ ιδρύει κέντρο βιομηχανικής έρευνας._και τεχνολο
γικής ανάπτυξης στον κλάδο μεταλλουργίας, μεταλλοτεχνίας που θα 
παρέχει επιστημονικές και τεχνολογικές υπηρεσίες στους βιομηχα
νικούς κλάδους και το κέντρο αυτό έχει έδρα το Βόλο.

I .
0 Βόλος στηρίζει την Αλλαγή. 0 Βόλος στέλνει μήνυμα συντρι

πτικής νίκης των δυνάμεων της Αλλαγής.



Θα ακόλουθήσουμε μια επιθετική, επενδυτική πολιτική στη βιο- 
μηχανίαβ ' ■· Θα κινητοπο η'ισουμε τον
ιδιωτικό τομέα, θα γίνουν μεγάλες επενδύσεις στο δημόσιο τομέα, . 
αλουμίνα, ανοξείδωτος χάλυβας, ΜΞΤΒΑ, ΕΛΒΥ.

Για τους εργαζόμενους, πολιτική μας} βασική ̂ είναι η συνεχής 
αύξηση των δαπανών στον κοινωνικό τομέα. Επεκτείνουμε το κράτος 
πρόνοιας και πετυχαίνουμε την αναδιανομή του εθνικού εισοδήματος 
Προστατεύουμε το εισόδημα του εργαζόμενου και των συνταξιούχων με 
την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή.βελτιώνουμε τις συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον. Βελτιώνουμε χρόνο 
με χρόνο τις πραγματικές αποδοχές των εργαζόμενων. Θα αποκαταστή
σουμε τις μισθολογικές ανισότητες και ιδιαίτερα τις οικονομικές 
διαφορές ανάμεσα σε διάφορους κλάδους. Και θα εναρμονίσουμε το 
μέτρα μας με την διεθνή σύμβαση εργασίας. Αλλά το πιο σημαντι
κό,ίσως είναι· ότι μέσα σε μια πενταετία το στεγαστικό πρόγραμμα 
δανειοδότήσεως του ΟΕΚ προβλέπει 150.000 κτίρια, διαμερίσματα για 
οικογένειες εργαζόμενων. Και πέρα απ'αυτό, με προγράμματα οργα
νωμένης δόμησης θα έχουμε κάθε χρόνο 3.000 νέες εργατικές κατοικίες

Για τους μικρούς και μεσαίους θέλω να κάνω μια ομολογία, γιατί 
είμαστε πάντα ειλικρινείς. Πασχίσαμε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγμα
τικά να αλλάξουμε τη νοοτροπία και την πορεία του τραπεζικού 
συστήματος της χώρας. Γι'αυτό ανακοινώνουμε εδώ για τους μικρούς 
και μεσαίους, ίδρυση ειδικής τράπεζας, σε συνεργασία με τον__Ε0ΜΜΕΧ» 
Ασφαλιστικό φορέα για τα δάνεια των μικρών και μεσαίων και όχι 
εγγύήσεις, αύξηση του ποσοστού δανειοδοτήσεως στο 40% του τζίρου 
και πλαφόν για τα κεφάλαια κίνησης. Οι μικρές και μεσαίες επιχει
ρήσεις με βάση τη νέα τεχνολογία, αποτελούν το μέλλον της χώρας.
Και θα κάνουμε και κάτι άλλο αποφασιστικό πραγματικά. Οι προμήθειε 
του δημόσιου,που είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής στην Ελλάδα, θα 
οδηγούνται σε μέτρο μεγάλο προς τους μικρούς και μεσαίους επιχει
ρηματίες και όχι μόνο στα μεγαθήρια..
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0 αγώναο δικαιώνεται και θα δικαιωθεί και η επόμενη τετραετία·. 
Γιατί την επόμενη τετραετία θα δουλέψουμε χέρι - χέρι για την
πραγμάτωση των στόχων μας. Για να γίνει χειροπιαστή πραγματικότητα

ιτο όραμα της Αλλαγής.

Ĉai τώρα για τις συντάξεις. Πρώτη μας μέριυ.να ήταν η οιζική 
βελτίωση τιον συντάξεων των χαμηλοσυνταξιούχων και των συντάξεων 
πείνας που παραλάβαμε το 1981. Πρώτα για τον ΟΓΑ. Το 1931 ο αγρό
της είχε 4.500 δραχμές. Το 1985 η αγρότισσα και ο αγρότης με αυ
τοτελή σύνταξη στην αγρότισσα, έχουν 14.000 δραχμές«, Δωρεάν ιατρο
φαρμακευτική περίθαλψη από την 1 Αυγούστου 1983 και επίδομα μητρό
τητας από την 1η Μαΐου του 1985.

Ακούστε για τις κατο'τατες συντάξεις: 1981 του ΙΚΑ 9.000, το
1985 28.000, ΤΕΒΕ 1981 6.000, 1985 20.000, ΤΣΑ 8.623, 1931, 17.000
το 1985. Ταμείο ασφάλισης εμπόρων 8.633 1981, 72.800 το 1985. Αλλά πέρα από αυτά,
έχουμε εφαρμόσει την ΑΤΑ σε όλες τις συντάξεις,κυριες-και- επν̂ κουοι-κές. Ετιεκτάθηκε

* ·ασφάλιση του ΙΚΑ και του TEAM σε ολόκληρη τη χώρα.

Η στρατιωτική θητεία έγινε συντάξιμη και την τετραετία που 
έρχεται έχουμε δεσμευθεί πρώτα να καθιερώσουμε εθνική σύνταξη για 
κάθε Ελληνίδα και κάθε 'Ελληνα. Υποσχεθήκαμε επίσης νόμο που θα 
καθιερώνει φορολογική απαλλαγή των συντάξεων. Ταυτόχρονα..συνεχής 
βελτίωση των συντάξεων ώστε να εξασφαλίσουμε για τους απόμαχους 
της παραγωγικής διαδικασίας ένα περήφανο περιβάλλον,· μια περήφανη 
ζωή στο τέλος της πορείας τους. ·

Δεν θα μείνει καμμία Ελληνίδα κσ.ι κανένας 'Ελληνας ανασφάλιστος. 
Δεν χάνεται από την ασφάλιση ούτε ένα μεροκάματο«. Ολοκληρώνεται η 
διαδοχική ασφάλιση με την επέκτασή της και στον ΟΓΑ. Καθιερώνεται 
η ασφαλιστική μονάδα για να μην πηγαίνει χαμένο κανένα μεροκάματο 
και καθιερώνεται η κάρτα ασφαλισμένου, ειδικό βιβλιάριο-ταυτότητα 
που παρακολουθεί τον εργαζόμενο σε όλη του τη ζωή, ανεξάρτητα από 
μετακινήσεις από Ταμείο σε Ταμείο.



Αλλά, εδώ στο Βόλο θα πρέπει να τονίσω τη μεγάλη σημασία που 
αποδίδει η Κυβέρνησή μας στο λιμάνι του Βοϊου. Στόχος της Κυβέρνη
σής μάς είναι ο Βόλος να γίνει στην Ελλάδα,βασικό δισμετσ,κομιστικό 
κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Θα παίξει σημαντικό ρόλο το 
λιμάνι και στην πορθμέιακή σύνδεση Βόλου - Συρίας με την αποπερά
τωση του εθνικού οδικού άξονα Ηγουμενίτσα - Βόλος. Ο Βόλος γίνεται 
σημαντικότατος κόμβος στη σύνδεση Δυτικής Ευρώπης και Μέσης Ανατο
λής. Θα προχο^ρήσουμε σε σιδηροδρομική σύνδεση' με τη Συρία. 'Ηδη, 
έχει απορροφήθε ί μισό δις τον Απρίλη του 1985 και δ η μ ο π ρ ή νηχαν και 
άλλα έργα της τάξης των 200 εκατομμυρίων. Τα έργα δε αυτά είναι 
ενταγμένα σε συγκεκριμένο σχέδιο που προστατεύει το περιβάλλον.
Ο Βόλος γίνεται επίκεντρο της πολιτικής μεταφορών. Και ιδρύ
θηκε εδώ στο Βόλο το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης των Μετα
φορών στη Μεσόγειο.

Απόψε μου υποσχέθηκαν ότι θα μιλήσω απέναντι στο κτίριο του 
Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι μια πραγματικότητα 
και η έδρα του είναι*ο Βόλος.

Αυτό το Πανεπιστήμιο το είχε πολύ φοβηθεί η Ν.Δ. Δεν το ήθελε. 
Πριν από τις εκλογές του 1931, για να κοροϊδέψει τον πολίτη της 
Μαγνησίας εξάγγειλε μια Σχολή που τη βό,πτισαν Πανεπιστήμιο. Αλλά, η 
Ν.Δ. το έβλεπε σαν υποπα,νεπιστήμιο. Ξέρει τις πηγές,τις προοδευτικ 
.αυτής της περιοχής της Ελλάδας. Ξέρει τις διανοητικές δυνάμεις του 
Βόλου και της Μαγνησίας. Εμείς το οραματιστήκαμε ,,το σχεδιάσαμε, το 
υλοποιούμε. Και θα είναι,σας βεβαιώνω, ένα πλήρες.σύγχρονο Πανεπι
στήμιο που θα- εξελιχθεί μελλοντικά στο τρίτο σε μέγεθος Πανεπιστήμιο, 
μετά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μέσα σε λίγους μήνες ολοκληρώθηκ 
τα βασικά νομοθετήματα, δημιουργήθηκαν οι-πρώτες θέσεις ε-ρ-γο·<=*·ίαν
ιδρύθηκαν νέες σχολές και τμήματα, διατέθηκαν ήδη πάνω από 500 εκατ 
για την απόκτησή βασικής υποδομής σε κτίρια. Στα παλιά κτίρια που 
συμβολίζουν αυτή την πόλη, που κάποτε κτυπούσε η καρδιά της εργατιά 
του Βόλου, σύντομα θα ξαναγυρίσει η ζωή. Θα σφύζουν από ζωή, γεμάτα 
από τη νεολαία μας. Αλλά θάθελα να απευθύνω και δύο λόγια στην 
Ελληνίδα αγρότισσα και τον ’Ελληνα αγρότη. Η περιβόητη εταιρεία 
Σώγιερ που έχει συμβουλέψει όλους^περίπου^ τους δικτάτορες της Ν.Αμε



ρικής βρήκε το τέχνασμα να ονομαστεί ο εθελοντικός συνεταιρισμό;
που ; ι όνκαθιερώνεται με τον νόμο μας , κολεκτίβα. Σε
μιλάει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.. Το ΠΛΣΟΧ είναι 
κόμμα που στηρίζειαι κατ'εξοχήν στον 'Ελληνα αγρότη και την Ελλήνισα 
αγρότισσα^την πιο καταπιεσμένη τάξη στην πατρίδα μας. Εμείς,με όλο 
τα μέτρα που είναι δυνατόν να πάρουμε, χρόνο με χρόνο κλείνουμε την 
φαλίδα ανάμεσα στο αγροτικό και το αστικό εισόδημα. Εμείς θα πάρευI .
τη ^η του αγρότη. Εμείς όχι μόνο τη σεβόμαστε αλλά αυξάνουμε την 
αξία της και κατοχυριονουμε με πολλά μέτρα την ατομική, οικογενειακή 
ιδιοκτησία του αγρότη κα.ι· της αγρότισσας. 0 αγρότης δεν ξεχνά τσ.
40 χρόνια της Δεξιάς. Ο αγρότης ξέρει πως το ΠΑΣΟΧ μάχεται δίπλα 
του, για μια περήφανη ευημερούσα αγροτιά. Και το ξαναζωντάνεμα 
της ελληνικής υπαίθρου. Κύριος, κύριοι στόχοι,είναι να ενισχΰοουμε 
τον αγρότη στην εμπορία,τη διακίνηση, τη μεταποίηση, τη βιομηχαν 
μεταποίηση. *Ετσι να τον προστατέψουμε από το μεσάζοντα που απομυ 
τον ιδρώτα του. Και από το βιομήχανο που τον εκμεταλλεύεται. Γι' 
τό αντεπιτίθεται η Δεξιά. Γι'αυτό καταργούμε τους εργστοπα-έρες και 
καταργούμε τους μεσάζοντες. Αν αυτό ενοχλεί τη Δεξιά,καλό, να την 
ενοχλεί. Ο αγρότης και ή αγρότισσα ςτηρίζουό το- δικό τους εθε
λοντικό συνεταιρισμό. Λαέ του Βόλου>μπορΰ να πω από το. βάθη της 
καρδιά,ς μου, πο.γς τέτοια απίστευτη συγκέντρωση δεν α.νέμενα. Αυτή η 
συγκέντρωση δίνει σε μένα- και τους συνεργάτες μου αίσθημα μεγάλης 
χαράς και ταυτόχρονα τεράστιας ευθύνης σ'αυτό το λαό που μας έδωσε 
την ευκαιρία,πλάι του,να δημιουργήσουμε την τετραετία που πέρασε 
και που μας δίνει ασφάλεια^όπως η αποψινή συγκέντρωση αποδείχνει τη 
ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί χέρι-χέρι και στην επόμενη τε~ο^<-τία. 
Είμαστε λαοθάλασσα στο Βόλο. Είμαστε σίγουροι για τη νίκη, λόλλό. 
δεν πρέπει, ούτε για μια στιγμή να εφησυχάζουμε, παραμονεύει ο εχθρ 
.Δ’έν πρέπει να εφησυχάσουμε., γιατμ ε_ίναι η κρισιμότερη' πολιττκ^- ανα
μέτρηση τις τελευταίες δεκαετίες. Από τη μια μεριά η εθνική υτΐοτέλε 
η εθνική εξάρτηση, η εκμετάλλευση από τα μονοπώλια του ιδρώτα των 
εργαζομένων, το αυταρχικό κράτος της Δεξιάς, το αστυνομικό κράτος 
Δεξιάς, όπως το γνωρίσατε οι περισσότεροι. Και από την άλλη μεριά, 
είναι η λευτεριά, η Δημοκρατία, η ειρήνη, η πρόοδος, η λαϊκή κυ
ριαρχία, η εθνική υπερηφάνεια, είναι η Ελλάδα που ανήκει, στο λαό τη 
Είναι η Ελλά,δα που ανήκει στους 'Ελληνες;

»·//·.



ΠΑΣΟΚ, ειρήνη, Δημοκρατία.

Καλούμε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να δώσουν την ψήφο 
στο Κίνημα που μπορεί, αποτελεσματικά να δώοε. ι τέρμα στην πολιτ 
της Δεξιάς.


