
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ - ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ

Και τώρα;

Βρισκόμαστε, ήδη, στο κατώφλι του 21ου αιώνα

22 χρόνια από την ίδρυση του, το Κίνημά μας βρίσκεται για μια ακόμη φορά 

αντιμέτωπο με την ιστορία. Τότε γεννήθηκε σε μέρες δραματικών 

ανατροπών καθώς η χώρα έμπαινε σε μια νέα περίοδο ελπίδας και 

δημοκρατίας. Τώρα ζούμε τη δεύτερη μεγάλη πρόκληση για το πώς θα 

υποδεχθεί η Ελλάδα το νέο αιώνα. Σε μια περιοχή που ξανανοίγει τις 

μεγάλες ιστορικές ευκαιρίες του Ελληνισμού. Σε μια Ευρώπη που προχωρεί 

την οικονομική, πολιτική και κοινωνική ενοποίηση. Σε ένα κόσμο που 

αλλάζει, καταργεί τα οικονομικά σύνορα, αλλά και ανακαλύπτει τη 

ζωτικότητα της περιφέρειας. Σε μια εποχή που η κοινωνία έχει νέες 

απαιτήσεις για γνώση, κοινωνική αλληλεγγύη, πολιτισμό και ευημερία.

Ο κόσμος ολόκληρος αντιμετωπίζει τεράστιες αλλαγές. Στην τεχνολογία 

έχουν συσσωρευτεί μέσα που προκαλούν επανάσταση στην καθημερινή ζωή, 

στους θεσμούς, στις κοινωνικές σχέσεις. Στην οικονομία, το παγκόσμιο 

εμπόριο βάζει ορμητικά για πρώτη φορά στις σχέσεις της αγοράς 

εκατοντάδες εκατομμύρια εργαζόμενους, ολόκληρους λαούς, ολόκληρες 

ηπείρους. Στην κρατική οργάνωση τα εθνικά κράτη αναζητούν τρόπους 

ένταξης σε νέες, πανηπειρωτικές κλίμακας, ενώσεις. Μπαίνουν οι βάσεις 

που θα καθορίσουν τις τύχες λαών και ατόμων για πολλές δεκαετίες.

Οι δυνατότητες που ξανοίγονται μπροστά μας είναι τεράστιες. Το ίδιο και οι 

κίνδυνοι. Η τεχνολογία κλείνει μέσα της τις προϋποθέσεις για μια 

καινούργια, ανώτερης μορφής, αφθονία, για μια πραγματική Ευημερία 

κλείνει και τους κινδύνους για μια οριστική υποβάθμιση και καταστροφή του 

περιβάλλοντος, του ανθρώπου, των πολιτισμών. Η αγορά κινητοποιεί το 

δυναμισμό του επιχειρηματία, αλλά εξαπολύει και ανεξέλεγκτες 

καταστάσεις, ικανές να καταδικάσουν στην εκμετάλλευση, στην εξαθλίωση 

εκατομμύρια εργαζόμενους. Οι υπερεθνικές διακρατικές ενώσεις δίνουν στις 

εθνικές κυβερνήσεις τη δυνατότητα όλες μαζί να ασκήσουν εξουσίες που δεν 

έχουν πια τη δύναμη να ασκήσουν κάθε μία χωριστά, αλλά συνεπάγονται και
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τον κίνδυνο της υποταγής των εθνών σε «σκληρούς πυρήνες» ή σε 

απρόσωπα διευθυντήρια.

Τι θα επικρατήσει. Η θετική προοπτική ή ο κίνδυνος; Αυτό θα κριθεί από 

τους αγώνες και τις προσπάθειες όλων μας.

Υπάρχουν εκείνοι που, μπροστά στην υπόσχεση του πλούτου, αδιαφορούν 

για τις ανθρώπινες συνέπειες. Αδιαφορούν για την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Είναι το στρατόπεδο του νεοφιλελευθερισμού, που κηρύσσει την ατομιστική 

ασυδοσία μέσα στην αγορά, που κηρύσσει τη συντριβή των αδύνατων.

Υπάρχουν εκείνοι που την υπόσχεση του πλούτου θέλουν να την κάνουν 

πραγματικότητα για το σύνολο της κοινωνίας. Που πιστεύουν ότι ο πλούτος 

παράγεται καλλίτερα και αφθονότερα μέσα σε πλαίσια που σέβονται την 

κοινωνικότητα του ανθρώπου. Εκείνοι που επιδιώκουν να εντάξουν το 

μηχανισμό της αγοράς σε λογικά πλαίσια, χωρίς να καταπνίξουν το 

δυναμισμό του επιχειρηματία. Εκείνοι που δε δέχονται τη συντριβή του 

αδύνατου, αλλά κινητοποιούν τη δύναμη των πολλών. Εκείνοι που, στους 

νόμους της θεσμοθετημένης διαρπαγής αντιτάσσουν το αίτημα της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπάρχουν οι σοσιαλιστές σε όλο τον κόσμο.

Σε αυτή την παγκόσμια ιδεολογική αναμέτρηση ανάμεσα στις δυνάμεις της 

συντήρησης και της προόδου η ελληνική κοινωνία παίρνει αναπόφευκτα 

μέρος.

Ο Ελληνικός λαός πρέπει να αποφασίσει με ποιόν θα εισέλθει σε αυτή τη 

νέα εποχή. Με το μακιγιαρισμένο προσωπείο της Νέας Δημοκρατίας που δεν 

μπορεί με τίποτα να κρύψει το αποτυχημένο παρελθόν της ή με το καθαρό, 

αξιόπιστο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, που αναπτύχθηκε μέσα στην κοινωνία και 

απέδειξε ότι μάχεται μόνο για τα συμφέροντα της πατρίδας μας και του 

λαού; Αυτή θα είναι η μεγάλη απόφαση, η κρίσιμη επιλογή στις 22 του 

Σεπτέμβρη.

Πρέπει επειγόντως να καταρτίσουμε τη νέα ημερήσια διάταξη της πολιτικής 

μας δράσης και να προετοιμάσουμε τη συνάντηση της χώρας μας με τον 

επόμενο αιώνα. Είναι η νέα μας ευθύνη απέναντι στην ιστορία, ο νέος 

ορίζοντας που καλούμαστε να κατακτήσουμε.
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Οι αξίες και οι αρχές μας παραμένουν προσηλωμένες στην ιδεολογία του 

δημοκρατικού σοσιαλισμού, σε ένα ανθρωποκεντρικό όραμα, σε ένα 

δικαιότερο κόσμο, χωρίς τα βαρίδια της εκμετάλλευσης, της αλλοτρίωσης, 

της καταπίεσης.

Η ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα, η αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, η 

παραγωγική ανασυγκρότηση, ο βαθύτερος δημοκρατικός και θεσμικός 

εκσυγχρονισμός της κοινωνίας, οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία, τη 

Δικαιοσύνη, το Κράτος Πρόνοιας, την Ποιότητα Ζωής, είναι ο δρόμος για τη 

δύσκολη, αλλά αναγκαία και ελπιδοφόρα πορεία για μια νέα εθνική 

ανασυγκρότηση.

Το δικαίωμα στο όραμα και την ελπίδα δεν είναι ρητορικό σχήμα. Δεν 

εγκλωβίζεται στη διαχείριση. Μπορούμε να συνθέσουμε το δημοκρατικό και 

αποτελεσματικό τρόπο διακυβέρνησης με τη συνέπεια, στα ιδανικά της 

ισότητας. Την ανάπτυξη της οικονομίας με την κοινωνική συνοχή. Την 

ελευθερία και το σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με την ουσία της 

δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ζούμε, εδώ και μια δεκαετία, την αλλαγή των δυνάμεων της οικονομίας, την 

ισχύ της διεθνούς αγοράς, την αμφισβήτηση παρωχημένων πια μορφών 

κρατικού ελέγχου, τη χρεοκοπία του κεντρικού σχεδιασμού. Για ένα 

διάστημα η πολιτική έκφραση αυτής της αντίδρασης υπήρξε το 

νεοφιλελεύθερο ρεύμα σκέψης και δράσης. Αυτή όμως ξεπεράστηκε ήδη και 

το νεοφιλελεύθερο μοντέλο άγγιξε καταστροφικά και επώδυνα τα όριά του. 

Μπήκαμε σε μια νέα περίοδο. Το αίτημα στο τέλος του αιώνα μας δεν είναι 

πια η ανεξέλεγκτη λειτουργία των αγορών και η διάλυση του κοινωνικού 

κράτους, κι ας αρνείται να το καταλάβει αυτό η ηγεσία της Ν.Δ.

Το αίτημα είναι η ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της κοινωνικής συνοχής. 

Είναι ένα νέο σχέδιο, μια νέα διαχείριση της οικονομίας, που ρυθμίζει τις 

δυνάμεις της αγοράς και δεν τις αφήνει να ανατρέπουν τους στόχους της 

κοινωνικής συνοχής. Που προωθεί την οικουμενική αλληλεγγύη και την 

οικολογική επιβίωση του πλανήτη μας. Αυτού του αιτήματος και εκφραστές 

είμαστε εμείς.
*
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01 ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Η πρότασή μας δεν παραπέμπει σε ένα απρόσιτο μέλλον. Αφορά την 

καθημερινή ζωή των πολιτών, τα αληθινά τους προβλήματα, την ζωτική 

ανάγκη τους για ένα πλαίσιο ζωής με ελευθερία, δημοκρατία, ασφάλεια και 

κοινωνική αλληλεγγύη.

Τα συστατικά της είναι η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους 

πρόνοιας, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η ανάπτυξη των 

ατομικών ικανοτήτων του πολίτη, η αναζωογόνηση της περιφέρειας, η 

αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της πολιτικής. Μια νέα 

εποχή για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Για πρώτη, ίσως, φορά στη μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα αναμετρείται 

με τόσες πολλές ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για να ανταποκριθεί 

σε αυτές, η χώρα μας πρέπει να επιτύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα 

τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

1. Να πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται 

στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο με πρωτοβουλίες που θέτουν τα θεμέλια μιας 

νέας εποχής ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας και ευημερίας για όλους της 

περιοχής.

2. Να συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης, σε μια κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής 

ολοκλήρωσης. Η χώρα μας πρέπει να έχει δυναμικό ρόλο στην Ευρώπη και 

να ενισχύσει έτσι την οικονομία της, την κοινωνική συνοχή και τη διεθνή της 

παρουσία.

3. Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της 

οικονομίας με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση 

νέων επενδύσεων, τη βελτίωση των υποδομών και την τεχνολογική 

προσαρμογή των επιχειρήσεων, ώστε η χώρα μας να εξασφαλίσει μια
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στερεή προοπτική απασχόλησης, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για 

τους πολίτες.

4 . Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα φροντίζει 

συστηματικά για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα με οικονομική στήριξη, 

εκπαίδευση και αρωγή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την 

περιθωριοποίηση, να αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της κοινωνίας των 

2/3, και να αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό της κοινωνίας μας, δίνοντας την 

ευκαιρία να συμμετάσχει σε όλα τα βασικά κοινωνικά αγαθά ενός σύγχρονου 

κράτους. Να διαμορφώσει μια ισχυρή κοινωνία.

Να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της.

Η ανταπόκρισή μας σ’ αυτές τις τέσσερις προκλήσεις είναι ο δρόμος για την 

ισχυρή Ελλάδα. Είναι το σύγχρονο περιεχόμενο του πατριωτισμού.

Για να πετύχουμε την εθνική ανασυγκρότηση και ανασύνταξη χρειάζεται μια 

συστηματική και επίπονη προσπάθεια που θα αξιοποιεί έγκαιρα τις 

ιστορικές ευκαιρίες και θα κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του έθνους σε μια 

μακροχρόνια και νικηφόρα προοπτική που θα έχει την έγκριση του 

Ελληνικού λαού, τη ρητή εντολή του και την ενεργό συμμετοχή του.

Καθένας από αυτούς τους στόχους έχει ξεχωριστή σημασία για το μέλλον 

της χώρας μας. Καθένας ξεδιπλώνει μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για την 

Ελλάδα. Πρέπει να επιτύχουμε συγχρόνως όλους τους στόχους σ’ ένα ορατό 

ορίζοντα μέχρι το 2000.

*
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Απευθυνόμαστε σήμερα στους Ελληνες και τις Ελληνίδες.

Σε κάθε πολίτη. Σε κάθε πατριώτη, δημοκράτη και προοδευτικό άνθρωπο. 

Απευθυνόμαστε σ’αυτούς που μαζί ξεκινήσαμε πριν από 22 χρόνια αυτήν την 

όμορφη, τη μεγάλη, τη συναρπαστική πορεία με μόνο μέλημα να 

προσφέρουμε σ’αυτό τον τόπο.

Απευθυνόμαστε σ’ όλους τους αγωνιστές που έδωσαν τη δική τους μάχη 

από όποιο μετερίζι για την κοινωνική αλλαγή, τη δικαιοσύνη, τον πιό δίκαιο 

και αξιοβίωτο κόσμο.

Απευθυνόμαστε σ’ όλους αυτούς που θέλουν μια ισχυρή και σύγχρονη 

Ελλάδα να δημιουργείται μέσα από μια πραγματική αναγέννηση του 

Ελληνισμού μέσα από την εθνική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. 

Απευθυνόμαστε στις λαϊκές δυνάμεις, τα στρώματα του πληθυσμού, που 

θέλουν μια κοινωνία ανθρώπινη, που βλέπουν το συμφέρον τους να 

εκφράζεται από τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και το αυθεντικό λαϊκό 

τους Κίνημα το ΠΑΣΟΚ.

Απευθυνόμαστε στις δυνάμεις της παραγωγής, της εργασίας, του 

πνεύματος, της δημιουργίας, του πολιτισμού, της τέχνης, της επιστήμης. 

Απευθυνόμαστε και σε όσους δυσπιστούν, σε όσους κουράστηκαν ή έμειναν 

στο περιθώριο, σε όσους λιγοψύχησαν ή ιδιώτευσαν στην ιστορική μας 

διαδρομή.

Το προσκλητήριό μας αφορά όλους ανεξαίρετα.

Η επέτειος της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ μας βρίσκει στην καρδιά μιας 

προεκλογικής μάχης, που κάνει αυτήν την επέτειο ξεχωριστή. Τη μάχη αυτή 

αποφασίσαμε να τη δώσουμε τώρα, με πλήρη συναίσθηση ευθύνης. 

Γνώμονας, δεν ήταν το κομματικό μας συμφέρον, αλλά το μακροπρόθεσμο 

συμφέρον της χώρας. Για το κόμμα μας, η εξάντληση της τετραετίας ήταν, 

η εύκολη και συμφέρουσα λύση. Γ ια τη χώρα, όμως, μια καινούργια αρχή με 

μια ισχυρή κυβέρνηση, με νωπή και σαφή λαϊκή εντολή, με μια νέα εντολή, 

αντίστοιχη προς τις ανάγκες του σήμερα ήταν επείγουσα και ιστορική 

ανάγκη. Το εθνικό συμφέρον, επέβαλε να μην εκθέσουμε τη χώρα σε μια 

μακρόσυρτη, παρατεταμένη και παραλυτική προεκλογική περίοδο. Σε εμάς 

δεν αρκεί να παραμένουμε στη διακυβέρνηση της χώρας, θέλουμε να
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αλλάξουμε την πορεία της χώρας με δική μας ευθύνη. Την ευθύνη απέναντι 

στην ιστορία, το λαό και τον τόπο. Να πρωταγωιστήσουμε στη μετάβαση 

της Ελλάδας στον 21ο αιώνα και να μην αφήσουμε τη συντηρητική παράταξη 

να την κατρακυλήσει σε κοινωνικές συνθήκες του περασμένου αιώνα.

Αυτές οι εκλογές σηματοδοτούν σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον ένα νέο 

πολιτικό κλίμα. Κάνουμε την αρχή:

• δεν θα υποσχεθούμε τίποτε, που δεν θα υλοποιήσουμε.

• δεν θα αντιμετωπίσουμε τους πολίτες ως πελάτες,

• δεν θα υποκύψουμε στην παραδοσιακή δημαγωγία και τις παροχές με 

ακάλυπτες επιταγές.

Γιατί μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε τη σταθερότητα, και την 

ασφάλεια, την κοινωνική ευαισθησία και την προοπτική.

Η Ν.Δ. ούτε θέλει, ούτε μπορεί να μας ακολουθήσει. Ούτε καν να μας 

παρακολουθήσει. Μένει προσκολημένη στο χθες. Κινδυνολογεί. Μετέρχεται 

την πατριδοκαπηλεία. Υπόσχεται χωρίς ευθύνη, χωρίς αιδώ. Προσπαθεί να 

ενδυθεί φιλολαϊκό πρόσωπο, όταν είναι τόσο πρόσφατη η κοινωνική 

αναλγησία που έζησε ο Ελληνικός λαός από την πολιτική της. Αδιαφορεί για 

ό,τι συμφέρει το Εθνος, χρησιμοποιεί το «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» για 

ό,τι συμφέρει την ίδια.

Αυτές οι εκλογές θα γίνουν αφετηρία για τη μεγάλη έφοδο στο μέλλον, για 

την προοπτική της Ελλάδας στον επόμενο αιώνα. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 

στις 23 του Σεπτέμβρη, χωρίς καθυστέρηση, χωρίς συμβιβασμούς, ξεκινά 

την εφαρμογή του Σχεδίου Δημιουργίας της ισχυρής Ελλάδας. Γ ιατί ο 21ος 

αιώνας, αρχίζει τώρα.

Αλλά και για μας, για το ΠΑΣΟΚ αυτός ο Σεπτέμβρης πρέπει να γίνει μια 

νέα αφετηρία. Το νέο μας συμβόλαιο απαιτεί ένα νέο πολιτικό εργαλείο, ένα 

νέο ΠΑΣΟΚ. Αρχίζει και για μας, λοιπόν, μια νέα εποχή.

Για το κόμμα μας, θα είναι εποχή μιας μεγάλης οργανωτικής 

μεταρρύθμισης. Το ΠΑΣΟΚ και η οργάνωσή του πρέπει να
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μετασχηματιστούν σε εργαλείο ανανέωσης της πολιτικής, προσέλκυσης 

νέων κοινωνικών δυνάμεων στην πολιτική δράση που σήμερα 

αποστρέφονται το χθεσινό πολιτικό τοπίο. Ενας νέος πολιτικός 

οργανισμός, δίχως στεγανά, ανοιχτός στην κοινωνία, ένας πολιτικός 

οργανισμός κι όχι ένας κομματικός μηχανισμός: αυτό είναι το νέο ΠΑΣΟΚ.

Εποχή συνάντησης με όλα τα ρεύματα του προοδευτικού χώρου, εποχή 

μετατροπής της κεντροαριστεράς από πολιτικό τόπο σε υπαρκτή πολιτική 

δύναμη, οργανικά συνδεδεμένη, με κοινό προσανατολισμό και συντονισμένη 

δράση.

Εμπρός όλοι για ένα νέο και ισχυρό ΠΑΣΟΚ.

Για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα

Για μια εποχή ανάπτυξης και ευημερίας

Για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλεγγύη

Για τη δικαίωση του Ελληνισμού

Εμπρός για τη μεγάλη νίκη της νέας εποχής.

Για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ.
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Για πρώτη, ίσως, φορά στην μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα 
αναμετρείται με τόσες πολλές ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για να 

ανταποκριθεί σε αυτές, η χώρα μας πρέπει να επιτύχει ταυτόχρονα και 

αξιόπιστα τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

1. Να συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε μια κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής 
ολοκλήρωσης που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαδραματίσει τον 

δικό της ξεχωριστό και ενιαίο ρόλο στην διεθνή σκηνή.

2. Να πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που 

διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο με πρωτοβουλίες 
που θέτουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής ειρήνης, ασφάλειας, 

συνεργασίας και ευημερίας για όλους τους λαούς της περιοχής.

3. Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της 
οικονομίας, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την βελτίωση 
των υποδομών, την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων και 

την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε η χώρα μας να 
μπορέσει να εισέλθει σε μια νέα εποχή απασχόλησης, ευημερίας και 

κοινωνικής δικαιοσύνης.

4. Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα 
φροντίζει συστηματικά για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα με 

οικονομική στήριξη, εκπαίδευση και αρωγή. Μόνο έτσι θα 
μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση, να 
αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της κοινωνίας των 2/3, και να 
αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό της κοινωνίας μας, δίνοντας την



ευκαιρία να συμμετάσχει στην απασχόληση, την παιδεία, την 

περίθαλψη και σε όλα τα βασικά κοινωνικά αγαθά ενός σύγχρονου 
κράτους.

Καθένας από αυτούς τους στόχους έχει ξεχωριστή σημασία για το 

μέλλον της χώρας μας. Καθένας ξεδιπλώνει μια μεγάλη ιστορική 

ευκαιρία για την Ελλάδα. Πρέπει να επιτύχουμε συγχρόνως όλους τους 

στόχους σ'ένα ορατό ορίζοντα μέχρι το 2000. Διαφορετικά όχι μόνο οι 
ιστορικές ευκαιρίες δεν θα αξιοποιηθούν, αλλά η απώλεια τους θα μας 
οδηγήσει σε μια διαδικασία περιθωριοποίησης στην διεθνή σκηνή, 

οικονομικής στασιμότητας και κοινωνικών εντάσεων στο εσωτερικό 

μέτωπο. Οι συνέπειες της υστέρησης θα είναι πολλές:

α. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μια χώρα μετά την άλλη θέτει ως ύψιστη 
προτεραιότητα την επιτάχυνση της θεσμικής και οικονομικής 

προσαρμογής, ώστε να συμμετάσχει το ταχύτερο δυνατόν στο ενιαίο 
νόμισμα, την κοινή πολιτική ασφάλειας και την νέα ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα που δημιουργείται. Εάν μια χώρα δεν μπορέσει να 
προσαρμοστεί και να συμμετάσχει έγκαιρα στην ευρωπαϊκή 
ενοποίηση, δεν θα καθυστερήσει απλώς στην αξιοποίηση των 

ωφελημάτων, αλλά θα κινδυνεύσει να αποκοπεί από τις εξελίξεις και 

τα κέντρα αποφάσεων. Βαθμιαία θα μεταπέσει στην κατηγορία των 

νεοεισερχόμενων κρατών-μελών με αβέβαιες πλέον τις όποιες 

προοπτικές εξέλιξης και με κίνδυνο απώλειας όσων κατακτήθηκαν 

επίπονα από την ένταξη μέχρι σήμερα.

Ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα λάβουν τα κριτήρια και οι 

όροι συμμετοχής ενός κράτους στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση το 1998, η χώρα μας πρέπει εγκαίρως να ολοκληρώσει την 

προετοιμασία της ώστε να συμμετάσχει ισότιμα αν όχι με τον πρώτο 
τουλάχιστον με τον δεύτερο κύκλο χωρών που θα ακολουθήσει λίγα
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χρόνια αργότερα. Όσο μεγαλύτερη αποφασιστικότητα δείξουμε στην 

εκπλήρωση αυτού του στόχου, τόσο περισσότερη επιρροή θα 

μπορούμε να ασκήσουμε και την τελική διαπραγμάτευση της 
Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

β. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης συμπυκνώνει καίρια στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της 
Ελλάδας στην Ευρώπη:

Ποια θα είναι η θεσμική θέση της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα, και πώς θα διασφαλισθεί η ισότιμη συμμετοχή της 

σε πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας;
Πώς θα ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο φλέγον 
κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας και της απασχόλησης;
Πώς θα διευρυνθεί η Δημοκρατία και θα κατοχυρωθούν 

δικαιώματα και πολιτικές για τον πολίτη και την ποιότητα ζωής 

του;
Πώς θα ενισχύσουμε την Κοινή Εξωτερική Πολιτική της Ενωσης 

και πώς θα οικοδομήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας;

Τα ζητήματα αυτά καλούμαστε να τα απαντήσουμε, να τα 

διαπραγματευθούμε, να τα διεκδικήσουμε. Στην διαπραγμάτευση 
αυτή θα κριθούν καθοριστικά ζητήματα για την εξέλιξή μας ως 

κράτος και ως κοινωνία τον 21° αιώνα. Πρέπει να βρεθούμε έτοιμοι 

και αποφασισμένοι να εξασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα 
και, σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, να 

προωθήσουμε το δικό μας όραμα για την κοινωνία που θέλουμε.

γ. Στην ευρύτερη περιοχή που μας περιβάλει είναι πλέον επιτακτική 
ανάγκη η ανάληψη δραστήριων πρωτοβουλιών για την παγίωση της 
ειρήνης, την προώθηση της ισότιμης συνεργασίας και την
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επαλήθευση των προσδοκιών για περισσότερη ελευθερία και 

ευημερία των λαών. Η χώρα μας πρέπει όχι στο απώτερο, αλλά στο 
εγγύς μέλλον να γίνει κέντρο αναφοράς και πρωτοβουλιών αυτής της 
διαδικασίας.

Εάν δεν επιτύχει σε αυτό τον στόχο, δεν θα χάσει μόνο την ευκαιρία 

να επανενώσει το παρόν με το παρελθόν της δημιουργικής και 

ειρηνικής παρουσίας του ελληνισμού στα Βαλκάνια, την Ανατολική 
Ευρώπη και την ΝΑ Μεσόγειο. Δεν θα χάσει μόνο τις ευκαιρίες για 

νέες οικονομικές δραστηριότητες, συνεργασίες και επενδύσεις. Αλλά 
θα υποστεί και τις συνέπειες από την απώλεια των ιστορικών αυτών 

ευκαιριών για όλη την περιοχή. Γιατί αν η Ελλάδα είναι απούσα από 

την διαδικασία ειρήνευσης, ανάπτυξης και πρωτοβουλιών, τότε θα 

υπάρξουν άλλες επιρροές, θα αναπτυχθούν άλλες δυναμικές, που 
ίσως είναι αντίθετες στα εθνικά μας συμφέροντα και υπονομεύουν 
και τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται και οικοδομείται ο 
πολιτισμός της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας.

Τον κίνδυνο αυτό τον βιώνουμε άλλωστε καθημερινά από την 
συστηματική έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας. Η κρισιμότητα 
των Ελληνοτουρκικών σχέσεων και το Κυπριακό ζήτημα 
εξακολουθούν ν'αποτελούν τροχοπέδη στις προσπάθειες της 

Ελλάδας για ανάπτυξη, στις προσπάθειες όλου του Ελληνισμού για 
δικαιοσύνη στην κατεχόμενη Κύπρο. Η τουρκική επιθετικότητα 

αποτελεί όμως τροχοπέδη και για την ανάπτυξη όλης της περιοχής, 
ενσπείροντας την αβεβαιότητα και υπονομεύοντας την ασφάλεια και 

πορεία ειρήνευσης και ευημερίας όλων των λαών.

Εισερχόμαστε σε μια νέα φάση των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, 
όπου η αποφασιστικότητα μαζί με την σύνεση, η αμυντική 
εγρήγορση μαζί με την διπλωματική πρωτοβουλία και η
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συντονισμένη ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα συγκροτούν 
την αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά της Τουρκίας. Η 
επιτυχία αυτής της πολιτικής θα καθοριστεί όμως σε μεγάλο βαθμό 
και από την συνολική ικανότητα της χώρας να επιλύσει έγκαιρα τα 

εσωτερικά της προβλήματα και να διαδραματίσει ένα νέο ισχυρό 
ρόλο στην ευρωπαϊκή και διεθνή σκηνή.

δ. Το ίδιο επιτακτική είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας και 

της κοινωνίας μας. Εάν υστερήσουμε, δεν θα αποκοπούμε μόνο από 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά θα βρεθούμε χωρίς αξιοπιστία και 

ανέτοιμοι για τον ιστορικό μας ρόλο στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο. 

Θα έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να 

αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να κινητοποιούμε τις δυνάμεις 
του έθνους για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μας και τα 
παιδιά μας. Εδώ θα κριθεί το στοίχημα της νέας εθνικής μας 

αυτοπεποίθησης, εδώ θα φανεί και το περιεχόμενο της εθνικής μας 

περηφάνιας και δημιουργικότητας.

*  *  *

Είναι αναμφισβήτητη πλέον αλήθεια ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

επέτυχε τα τελευταία τρία χρόνια σημαντικά βήματα προς την 

κατεύθυνση των στόχων που ανέφερα.

Πρώτα από όλα στην σταθεροποίηση και ανάπτυξη της οικονομίας. Η 
σταθεροποίηση της οικονομίας με την δραστική μείωση των 
ελλειμμάτων, την συναλλαγματική σταθερότητα και την πτώση του 

πληθωρισμού στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας 
αποτελεί ένα μεγάλο επίτευγμα της κυβέρνησής μας. Επίτευγμα που 

γίνεται ακόμα σημαντικότερο, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι έγινε 
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οικονομίας, την άνοδο των
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πραγματικών αμοιβών, των εργαζομένων, την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την σημαντική αύξηση της 

απασχόλησης. Την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας. 
Την εκτέλεση μεγάλων έργων και υποδομών. Την αποκέντρωση, την 

δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών. Έχουμε ήδη 

εκπληρώσει μεγάλο μέρος από την προσαρμογή που απαιτείται για την 
συμμετοχή μας στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα.

Η σταθερή πορεία της οικονομίας και η στερεή προοπτική της 

ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης στους παραγωγικούς φορείς και τους επενδυτές, που με 
τη σειρά του συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην συνέχιση και την 

επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής χωρίς αιφνιδιασμούς, χωρίς την 
ανάγκη νεοφιλελεύθερων πειραματισμών, αλλά με γνώμονα την αύξηση 

της ευημερίας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Δημιουργήσαμε νέους θεσμούς για μεγαλύτερη διαφάνεια στον δημόσιο 
βίο, για τον έλεγχο των μεγάλων συμφερόντων, την πάταξη της 

διαφθοράς και την επιβολή της αξιοκρατίας.

Η Ελλάδα άρχισε να αποκτά ένα νέο και σημαντικό ρόλο στην διεθνή 
σκηνή. Αντιστρέψαμε μια τακτική περιχαράκωσης, και υιοθετήσαμε μια 

στρατηγική ενεργού παρουσίας, συμμετοχής σε διεθνή κέντρα 
αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών. Κινητοποιούμε τα ερείσματά 

μας στην διεθνή σκηνή. Διαμορφώνουμε και αναπτύσσουμε πολιτική σε 
όλα τα επίπεδα: στον Ευρωπαϊκό χώρο, τις Ελληνοαμερικανικές 

σχέσεις, τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Πετύχαμε την διεθνή αποδοχή των ελληνικών θέσεων έναντι της 
τουρκικής επιθετικότητας και βαρβαρότητας. Συνεισφέρομε σημαντικά
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στην ειρηνευτική διαδικασία στα Βαλκάνια και ανοίγουμε νέους δρόμους 
οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών.

Συμμετέχουμε ενεργά στην μεγάλη διαπραγμάτευση της 

Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Αναδεικνύουμε την Ελλάδα σε παράγοντα 
σταθερότητας και δημιουργίας. Βάζουμε τα θεμέλια μιας νέας ισχυρής 
Ελλάδας.

Τα βήματα που έχουν γίνει σε όλους αυτούς τους τομείς είναι πολλά και 

σημαντικά. Όμως, το μέλλον της χώρας έχει μεγάλες απαιτήσεις και τα 
βήματα δεν αρκούν. Χρειάζονται άλυατα.

Αυτή είναι σήμερα η μεγάλη πρόκληση για την πατρίδα μας. Για να την 
φέρουμε σε πέρας, πρέπει ως κυβέρνηση να μπορούμε να χαράξουμε 
και να εφαρμόσουμε μια μακροχρόνια πολιτική χωρίς βραχυχρόνιους 

περιορισμούς και εθνικά ανώφελους περισπασμούς.

Για να πετύχουμε τους τέσσερις μεγάλους στόχους που ανέφερα και να 
δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ελλάδα, χρειάζεται μια συστηματική και 
επίπονη προσπάθεια που θα αξιοποιεί έγκαιρα τις ιστορικές ευκαιρίες 
και θα κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του έθνους σε μια μακροχρόνια και 

νικηφόρα προοπτική που θα έχει την έγκριση του ελληνικού λαού, την 

ρητή εντολή του και την ενεργό συμμετοχή του.

Η διακυβέρνηση μιας χώρας κινδυνεύει συχνά να παρασυρθεί σε μια 

απλή καθημερινή διαχείριση, όταν για τα μεγάλα ζητήματα δεν είναι 

ξεκάθαρο τι θέλει ο λαός, τι ζητούν οι πολίτες, τι επιλέγουν οι μεγάλες 

πλειοψηφίες της κοινωνίας. Εύκολα επικρατούν έτσι οι συμβιβασμοί, η 

αναβλητικότητα, η αδράνεια.
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