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Ελληνίδες και Ελληνες πολίτες.

Πολίτες της Αθήνας, 

Λαέ της Ελλάδας.

Σήμερα, αυτή η λαοθάλασσα, δεν είναι προεκλογική 

συγκέντρωση.

Σήμερα, εδώ είναι μια γιορτή νίκης. Η γιορτή της 

μεγάλης νίκης της 22ας Σεπτεμβρίου.

Η 22 Σεπτεμβρίου είναι η ιστορική ημέρα^που, όλοι 

μαζί/ξεκινάμε μια νέα πορεία, ευθύνης και ελπίδας.

Σήμερα το μήνυμά σου, λαέ της Αθήνας, ακούγεται 

απ άκρη σ άκρη της Ελλάδας/^τις 22 Σεπτεμβρίου 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και πάλι η μεγάλη λαϊκή 

πλειοψηφίε^ Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι η κυβέρνηση της 

επόμενης τετραετίας./ Στις 22 Σεπτεμβρίου ο λαός



θα δώσει στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. την εντολή να οδηγήσει την 

χώρα στον 21° αιώνα. /

Λαέ της Ελλάδας.

Πριν τρία χρόνια, σ αυτή την πλατεία/ ο ιδρυτής
(  1

μας, ο Ανδρέας Παπανδρέου,? κορύφωσε μια 

μεγάλη πορεία νίκης.^ Μαζί μας ήταν τότε η Μελίνα 

Μερκούρη και ο Γιώργος Γεννηματάς.

Σήμερα μπορούμε να πούμε στον Ανδρέα 

Παπανδρέου και σε όλους τους άλλους που έφυγαν 
ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι εδώ. ^ Είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

δύναμη ελπίδας,^/ είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δύναμη 

ευθύνης.^

Είναι εδώ το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής| το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας νίκης.



Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου θα πούμε όλοι μαζί το μεγάλο 

«Ναι» στην πρόοδο. ^ Θα πούμε το μεγάλο «Ναι» 

στην ανάπτυξη της χώρας.^ Θα πούμε^το μεγάλο 

«Ναι» στην ασφάλεια και την ευημερία. Θα πούμε 

το μεγάλο «Ναι» στο κράτος πρόνοιας και την 

κοινωνική αλληλεγγύη.^Θα πούμε το μεγάλο «Ναι» 

στην Παιδεία και τον Πολιτισμό./

Θα πούμε το μεγάλο «Ναι» στο μέλλον.

Στις 22 Σεπτεμβρίου θα αποφασίσουμε τι θέλουμε: 

Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή* Θέλουμε μια Ελλάδα 

με κοινωνική αλληλεγγύη κάι κοινωνική δικαιοσύνη^ 

Θέλουμε μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη* 

Θέλουμε μια Ελλάδα με πρωταγωνιστικό ρόλο στα 

Βαλκάνια και την Μεσόγειο*

Η θέλουμε την Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας· Μια/
Ελλάδα ανασφάλειας και νεοφιλελεύθερων 

πειραματισμών. Μια Ελλάδα ανίσχυρη και 

απομονωμένης Την μικρή Ελλάδα που σκύβει το



κεφάλι* Θέλουμε μια Ελλάδα της κοινωνίας όπου

δυστυχούν ορισμένοι για να ζήσουν καλύτερα οι
!

άλλοι,;όπου οι φτωχοί θα γίνονται φτωχότεροι και οι 

πλούσιοι πλουσιότεροι! Θέλουμε την χωρίς πυξίδα 

Ελλάδα του κ. Έβερτ^  ή την Ελλάδα των 
υπερήφανων και αξιοπρεπών Ελλήνων;

Σήμερα, λαέ της Αθήνας, βροντοφωνάζεις την δική 

σου απάντηση. / Την ίδια απάντηση που έδωσε η 

Στερεά, η Πελοπόννησος, η Ήπειρος, η Θράκι^ 
Την απάντηση που έδωσε το Αιγαίο, το Ιόνιο και η 

Κρήτη. ^Την απάντηση που έδωσε η Θεσσαλία και 

αντιβούισε στην Μακεδονία και την Βόρεια Ελλάδο^ 

θα πάμε μπροστά! Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω!^ Ο 

τροχός δεν γυρίζει πίσω! Λ  Η Ελλάδα ψηφίζει 

ανάπτυξη! Ψηφίζει πρόοδο! Ψηφίζει σταθερότητα 

και ασφάλεια! / η Ελλάδα ψηφίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νίκης! /



Λαέ της Ελλάδας.

Οι εκλογές γίνονται για να πάρουμε τις μεγάλες 

αποφάσεις για τις τύχ^ς της χώρας και του λαού 

μας. Εμείς έχουμε σχέδιο, θέσεις και το 

πρόγραμμα, για την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα 

όπου ευημερούν όχι μόνον οι αριθμοί, αλλά και οι 

άνθρωποι. Η Νέα Δημοκρατία, αντί να έχει θέσεις 

για τα προβλήματα της χώρας, έχει μόνον 
υποσχέσεις, για να αποφύγει την εκλογική της ήττα/ 

Αλλά, αυτές οι παχυλές υποσχέσεις,/τα μεγάλα 

λόγια και τα ανύπαρκτα έργα, δεν «πιάνουν»./Δεν 
εξαπατούν κανέναν./Δείχνουν το αδιέξοδο της Νέας 

Δημοκρατίας.

Ο λαός μας δεν ζει στις δεκαετίες του 50 και του 6 θ / 

Δεν δέχεται επιταγές χωρίς αντίκρυσμα. Δεν είναι οι 

πολίτες πελάτες. παλαιοκομματισμός και το 

πελατειακό κράτος ανήκουν στο παρελθόν/

Τελείωσε οριστικά η εποχή που από τα μπαλκόνια 

μοιράζονταν δισεκατομμύρια, για να έλθει μετά ο



/λογαριασμός. / Το είδε αυτό το έργο ο λαός μας

πρόσφατα. Μόλις το 1990, η Νέα Δημοκρατία 

υποσχόταν^ 100.000 νέες θέσεις εργασίας/ Και το 

μόνο που πέτυχε, μέσα σε τρία χρόνια, η Νέα 

Δημοκρατίρ, είναι 120.000 επιπλέον θέσεις 

ανεργίας. I Τώρα επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο/ 

Όπως τα αρχαία εφτά θαύματα, έχει τώρα η Νέα 

Δημοκρατία να προτείνει τα εφτά θαύματα της

αναξιοπιστίας. /  Εφτά μνημεία προχείρων 

υποσχέσεων, που, αν υπήρχε ποτέ περίπτωση να 

κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, θα γινόταν πηγές 

νέων φορολογιών. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ό,τι δίνει 

με το ένα χέρι το παίρνει πίσω στο πολλαπλάσιο με 

το άλλο χέρι.Ί
Δεν πιάνουν πια αυτές οι συνταγές Οι πολίτες,

μνήμη.

απ’ όλα οι πολίτες έχουν αξιοπρέπεια. Ο λαός θα 

καταδικάσει όσους υποτιμούν την κρίση του με 

υποσχέσεις και παροχές./ Ο λαός θα καταδικάσει, 

όσους κλείνουν τα μάτια μπροστά στα μεγάλα 

προβλήματα της χώρας. Ο λαός θα καταδικάσει

/  Πάνωέχουν και γνώση και κρίση . /Εχουν



όσους θέλουν να μας οδηγήσουν πίσω στο 

παρελθόν.! Στις 22 Σεπτεμβρίου ο λαός θα δώσει 

ψήφο ευθύνης.| Ο λαός θα ψηφίσει ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το 

κόμμα της αλήθειας, την ήρεμη δύναμη της 

συνέπειας και της δημιουργίας’

Στις 22 Σεπτεμβρίου το δίλημμα είναι απλό: θα 

υπάρχει σταθερή και υπεύθυνη κυβέρνηση* Η μια 

κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα τινάξει 

στον αέρα, μέσα σε ένα μήνα, όλες τις κατακτήσεις 

και τις θυσίες τριών χρόνων του ελληνικού λαού 

θα έχουμε σταθερή και υπεύθυνη κυβέρνηση που 

θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή στην οικονομία*/Η 

θα έχουμε μια επιδρομή στα ταμεία, που θα 

αδειάσουν, για να έλθει μετά πολλαπλάσιος ο 

λογαριασμός στο σπίτι κάθε Ελληνα,/με καταιγισμό 

φόρων, με πληθωρισμό, με μείωση του 

πραγματικού εισοδήματο^

'7? /



Ελληνικέ λαέ,

Εμείς δεν παίζουμε με την οικονομία. Δεν παίζουμε 

με τις τύχες της χώρας. Δεν βάζουμε μπροστά από 

το συμφέρον του λαού το μικροκομματικό μας 

συμφέρον. Δεν διανοούμαστε, ούτε να 

παραπλανήσουμε, ούτε να εξαγοράσουμε την ψήφο 

του λαού, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία.^

Εμείς ζητάμε την ψήφο, την συναίνεση και την 
ενεργό συμμετοχή του ελληνικού λαού στο σχέδιο 

μας για μια ισχυρή Ελλάδα. /  Εμείς δεν 

προσερχόμαστε στις εκλογές με ατεκμηρίωτα 

προγράμματα.^ Ερχόμαστε απέναντι στον λαό με 

θέσεις, με πρόγραμμα, με αποσαφηνισμένη 

πολιτική για όλα τα θέματα. ^ Δεν τάζουμε^ 

Αναλαμβάνουμε την δέσμευση:| κάθε θέση μας, 

κάθε πρότασή μας αρχίζει να υλοποιείται από την 

23η Σεπτεμβρίου, με την νέα κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ /
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Ελληνικέ Λαέ,

Ζητάμε την ψήφο σου για τα μεγάλα και τα 

ουσιαστικά. Για τα σημαντικά και αποφασιστικά για 

τον τόπο. /Για τα σημαντικά και αποφασιστικά 

θέματα της ζωής κάθε εργαζόμενου, κάθε έλληνα 

πολίτη. I

Μπροστά στην χώρα μας υψώνονται μεγάλες και 

κρίσιμες προκλήσεις.^ Μπροστά στη χώρα μας 

παρουσιάζονται μεγάλες και μοναδικές ευκαιρίες,. 

Στα επόμενα λίγα χρόνια η Ελλάδα πρέπει να 

κερδίσει το στοίχημα της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης/ Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη, το 

μόνο κόμμα, που έχει γνώση και σχέδιο για να 

μπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει και να μετάσχει 

ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ^



Ελληνικέ λαέ,

Η Νέα Δημοκρατία αγνοεί καταρχήν τα στοιχειώδη. 

Λέει πράγματα ασυνάρτητα και επικίνδυνα^ ότι θα 

επαναδιαπραγματευθεί το πρόγραμμα σύγκλισης, 

ότι θα διατάξει να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης 

στο 5%. ^Αλλά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας: αν 

μπορούσατε με διαταγές να αυξάνετε την ανάπτυξη/ 

γιατί δεν το κάνατε τα τρία χρόνια που 

κυβερνούσατε τη χώρα^ Δεν έχετε γνώση.^

/

Για μας τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η Ελλάδα 

πρέπει να έχει στην Ευρώπη φωνή, δύναμη και 

κύρος. I  Αυτό συμφέρει την χώρα, πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά. Αν η Ελλάδα μείνει απ’ 

έξω από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αν μείνουμε 

στην δεύτερη και την τρίτη ταχύτητα της Ευρώπης, 

θα έχει κόστος για όλουα θα έχει κόστος 

οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό. Αν δεν είμαστε 

ισότιμοι στην Ευρώπη θα αδυνατίσει η θέση της 

χώρας στα εθνικά θέματα. 0\υτό, θέλει η Νέα 

Δημοκρατία| Η Νέα Δημοκρατία με τις προτάσεις
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Αι̂ | ιηΐφπ.τ ία ^ 4 4 -τ ^ χ Ε Γ Ί ^

Ί̂ ς είναι επικίνδυνη. Δημιουργεί αβεβαιότητα και 

ανησυχία, όταν λέει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί 

την πορεία σύγκλισης. Ξαναφέρνει την ελληνική 

οικονομία στην παλιά κατάσταση διεθνούς 

αναξιοπιστίας και εσωτερικής ανησυχίας, από την 

οποία με τό<£ο κόπο τη βγάλαμε. Οδηγεί την χώρα 

σε περιπέτειες! Ό  λαός δεν θα το επιτρέψει. Ο 

λαός θα ψηφίσει ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα ψηφίσει «Ναι» στο 

μέλλον της Ελλάδας. Θα ψηφίσει «Ναι» σε μια 

ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα στην Ευρώπη!

Ελληνικέ λαέ,

Ζητάμε μια ισχυρή Ελλάδα, γιατί η χώρα μας 

αντιμετωπίζει την τουρκική επιβουλή και 

επιθετικότητα. Η Τουρκία παίζει με την φωτιά σε 

όλη την γραμμή του ελληνισμού, στην Θράκη, το 

Αιγαίο, την Κύπρο. Οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 

ξεκάθαρες: Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι 
αδιαπραγμάτευτα!Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη!
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Οι στόχοι της Τουρκίας είναι φανεροί: θέλει να μας 

οδηγήσει σε έναν “εφ’ όλης της ύλης” διάλογο, 

χ^ρίς “ττγ̂ γττπ”, ώστε με την αβεβαιότητα, την 

σύγχυση, τις διεθνείς πιέσεις, τις οργανωμένες 

προκλήσεις κάτι να κερδίσει στο τέλος. /  Εμείς 

αρνούμαστε αυτόν τον διάλογο./Αυτό επιδίωξε η 

Τουρκία στα Ιμια. ^Η Τουρκία στα Ιμια απέτυχε 

παταγωδώς./ Από τα Ιμια η Ελλάδα βγήκε 

κερδισμένη. Για πρώτη φορά στην Αμερική και την 

Ευρώπη κάναμε κατανοητά τα ελληνικά δίκαια και 

δικαιώματα./Η Τουρκία άρχισε να απομονώνεται^ 

Τα Ιμια είναι ελληνικά, όπως είναι ελληνική κάθε 
σπιθαμή γης στο Αιγαίο, εδώ και χιλιάδες χρόνια: 

Στα Ιμια οδηγήσαμε την Τουρκία σε μια 

διπλωματική ήττα.^Δεν πέσαμε στην παγίδα του 

θερμού επεισοδίου που ήθελε η Τουρκία  ̂

Επιβάλαμε εμείς στη Τουρκία μια διπλωματική 

αναμέτρηση, στην οποία χάνει καθημερινά.

/

Κινητοποιήσαμε την Ευρώπη, την Αμερική και τη 

Ρωσία, απέναντι στην τουρκική βαρβαρότητα και 

απειλή. Σταματήσαμε τη χρηματοδότηση της
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Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ενωσης Ανατρέψαμε 

σιγά σιγά την πολιτική των ίσων αποστάσεων. 

Εξασφαλίσαμε τη δέσμευση από τους εταίρους μας 

ότι μόνο αν η Τουρκία σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και 

τις διεθνείς συνθήκες μπορεί να προχωρήσουν οι 

σχέσεις της με την Ευρώπη Μέσα στην τελευταία 

εβδομάδα σημειώθηκαν άλλες δύο θετικές εξελίξει^ 

Η Γερμανία υιοθέτησε την αρχή της πολιτικής 

αλληλεγγύης για την νέα Ευρωπαϊκή Ενωση. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την τουρκική 

βαρβαρότητα και ζητά κατηγορηματικά την διακοπή 

κάθε είδους χρηματοδοτήσεων. Απομονώσαμε 

βήμα βήμα την Τουρκία.

Μας κατηγορεί ο κ. Έβερτ για τα Ιμια, αλλά μιλάει 

για διάλογο με την Τουρκία, εφ’ όλης της ύλης. 

Έφθασε σε σημείο να δηλώσει διατεθειμένος να 

διαπραγματευθεί και τις συνθήκες πάνω στις οποίες 

στηρίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως τη 

συνθήκη της Λωζάννης. ^  Ο μόνος Ελληνας 

πολιτικός που δεν καταλαβαίνει την παγίδα της 

τουρκικής πολιτικής είναι ι

υαψύ
τ<Μ γΑ(αο<η\ - σ υ φ ^ α ^ Ι  (Λαιαο(αθίΐι



κ. Έβερτ τις εξάρσεις πατριωτισμού και την 

εθνικοκαπηλεία.^ Δεν υπάρχουν λιγότερο και 

περισσότερο πατριώτες έλληνες πολιτικοί, έλληνες 

πολίτε^ Εμείς πιστεύουμε, ότι όλος ο Ελληνισμός, 

τα δεκαπέντε εκατομμύρια Έλληνες σε όλο τον

πλανήτη, έχουμε την ίδια αγάπ 

αποφασιστικότητα για την πατρίδα.

τους Έλληνες να κρατήσουμε στα εθνικά θέματα 

τήνΤδκΓστάση της ενότητας, της περηφάνιας και της

αξιοπρέπειας. ^ Να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές 

προκλήσεις με ομοψυχία, αποφασιστικότητα, με 

ευθύνη.

Οι θέσεις μας, οι θέσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι 

κρυστάλλινες, είναι διαυγείς και ξεκάθαρες: θέλουμε 

την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. 

Επιδιώκουμε σταθερά την ειρήνη και την ασφάλεια 

στην περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ο Λαός και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα 

αναχαιτίσουν χωρίς κανένα δισταγμό όποιον 

τολμήσει να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά μςς δίκαια 

και δικαιώματα σε αέρα, γη και θάλασσα. Αυτό να
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το καταλάβει καλά το κατεστημένο της Άγκυρας^ 

Δεν υπάρχει ένας ^λληνας, ένα πολιτικό κόμμα, 
ένας πολιτικός ηγέτης, που να έχει διαφορετική 

άποψη και θέση σ’ αυτό το θέμα.^

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, είναι, ανά πάσα 

στιγμή, σε θέση να εξασφαλίσουν και να 

υπερασπιστούν αποτελεσματικά την εθνική 

ακεραιότητα.^ Ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις 

ακόμα περισσότερο.^Ακόμα πιο αποφασιστικά. Το 

νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα θα αυξήσει την 

αποτρεπτική δύναμη της χώρας./ Θα έχουμε 

πάντοτε ισχυρή δύναμη αποτροπής, έως ότου η 

Τουρκία συνειδητοποιήσει ότι και το δικό της 
μακροχρόνιο συμφέρον είναι η ειρήνη ο σεβασμός 

του άλλου, η ασφάλεια στην περιοχή.^Προτείνουμε 

στην Τουρκία ειρήνη και συνεργασία. Αλλά, με 

σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Με σεβασμό στην 

εθνική ακεραιότητα της χώρας μας.. Με σεβασμό 

στο διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ για 

την Κύπρο τη μόνη κατεχόμενη χώρα στην
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Ευρώπη. ^Τη μόνη χώρα που οι πόλεις της έχουν 

ακόμα το συρματόπλεγμα του αίσχους.^

Ελληνίδες και Ελληνες πολίτες,

Το 1993 παραλάβαμε μια οικονομία σε κρίση. 

Θεωρήσαμε ότι το πρώτο που έπρεπε να 
αποκατασταθεί, ήταν η εμπιστοσύνη των πολιτών 

στην κυβέρνηση. Όχι αιφνιδιασμοί και συνεχής 

ανατροπή του ορίζοντα. ° !  πολίτες θα έπρεπε να 

αποκτήσουν βεβαιότητα. Κερδίσαμε το στοίχημα. 

Με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας και ιδίως τους 

εργαζόμενους, που είχαν σηκώσει τόσα βάρη χωρίς 

αποτέλεσμα μέχρι τότε./

Τη Δευτέρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, θα αρχίσει πάλι η 

δουλειά για τα ουσιαστικά προβλήματα της χώρας/ 

Έχουμε να δώσουμε μια μάχη σε πολλά μέτωπα. 

Φιλοδοξούμε να προχωρήσουμε με γρήγορους 

ρυθμούς.^ Έτσι ώστε ο πολίτης να αισθάνεται 

καθημερινά την αλλαγή.^ Και να προσβλέπει πάλι, 

με εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση^
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Στην οικονομία, πρώτη μας προτεραιότητα η μάχη 

της απασχόλησης/ Στόχος μας είναι η μετατροπή 

του αναπτυξιακού πλεονάσματος σε απασχόληση. 

Η επιτάχυνση των έργων, των επενδύσεων, η 

δημιουργία συνθηκών που να οδηγούν σε 

περισσότερες θέσεις εργασίας, η εφαρμογή 

πολιτικών που βοηθούν τον άνεργο να βρει πιο 

εύκολα δουλειά// \)σ αωοο̂ο/̂ οουν υιουξ, ί

Δεύτερη προτεραιότητά μας, ο πληθωρισμός. Η 

χειρότερη και πιο ύπουλη μορφή φόρου στο 

εισόδημα των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και 

των αγροτών. /  Δεν θα επιτρέψουμε καμμιά 

οπισθοδρόμηση./

Άμεση προτεραιότητά μας και η Περιφερειακή 

Αποκέντρωση, όχι μόνο η θεσμική./ Αλλά και των 

υποδομών. Οι πολίτες κάθε νομού να μετέχουν με 

πιο άμεσο τρόπο στην πρόοδο του τόπου και τις 

αποφάσεις που τους αφορούν./ Να έχουν το 

νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας κοντά τους^ Να
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Ο 0^% '

έχουν ανεπτυγμένο δίκτυο επικοινωνιών και

μεταφορών. Να έχουν πιο σύγχρονα σχολεία για τα

παιδιά τους.^ Η ύπαιθρος να είναι ζωντανή, χωρίς

φόβους για το μέλλον^ με συνεχώς καλύτερη

ποιότητα ζωής. /  ΤΖρ«
/  Τ©  α ^ ο υ ο ιοψο ΐυ ΐν ¿ΑοαίοιΟ

Τι [¿(^υρ<Χ \ \ ϋ ο  Α  ΐ/ί-ίβ ρ (Ο0,  Ο  (
αύϊούΐν/ ΛΟουα-©£<?οαπ

Οι αγρότες έχουν ισχυρές προσδοκίες από την 
κυβέρνησή μας. /  Στηρίξαμε την αγροτική σύνταξη 

και προχωρούμε στην μετατροπή του ΟΓΑ σε κύριο 

ταμείο ασφάλισης των αγροτών. Για να μην

εξαρτάται ο αγρότης από προεκλογικές παροχές/ 

Έχουμε όμως να αντιμετωπίσουμε και τα 

προβλήματα αναδιάρθρωσης και ανταγωνισμού της 

παραγωγής./γη στήριξη του αγρότη - παραγωγού.

Ιδιαίτερα των νέων αγροτών. Δεν θέλουμε τον 

αγρότη καθηλωμένο στην αγροτική παραγωγή και 

αποκομμένο από τον κοινωνικό ιστό της χώρας;

Τον θέλουμε σύγχρονο, πολύπλευρο, ικανό να 

αξιοποιεί πολλαπλές ευκαιρίες και να βελτιώνει 

συνεχώς την εισοδηματική του θέση. / Να είναι 

δυναμικό κύτταρο της οικονομίας μας.

γο Οιοχ 
¿νωυαί 
Τ ψζίβχΜ
(Χθ.( Γ 

οΓ;:οοοο
¿Ιψαβιν
Γο
?οο
Ζο<ύΟΟ

18



Για τη μικρομεσαία επιχείρηση, την εμπορική 

επιχείρηση, τους επαγγελματίες πετύχαμε και θα 

συνεχίσουμε μια σημαντική βελτίωση στις συνθήκες 

λειτουργίας τους. I  Τα επιτόκια μειώθηκαν 

θεαματικά. /  Θεσπίσαμε ειδικά κίνητρα για τις 

υπεργολαβίες, τα επιχειρηματικά σχέδια, τις

συγχωνεύεις / Σχεδιάσαμε προγράμματα

κατάρτισης. Επιδοτούμε νέους χρηματοπιστωτικούς 

θεσμούς. Δώσαμε τη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών 

στα ασφαλιστικά Ταμεία./ Μειώσαμε την τιμή του 

ηλεκτρικού ρεύματος./ Η γενικότερη βελτίωση της 
οικονομίας ανατρέπει σιγά-σιγά το κλίμα ύφεσης/ 

Η μικρομεσαία επιχείρηση είναι για μας η 

επιχείρηση που στηρίζει την αναπτυξιακή 

προσπάθεια, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις 

πολλές ειδικές δραστηριότητες που απαιτεί η 

σύγχρονη εποχή.

Στην Παιδεία ξεκίνησαν και θα επιταχυνθούν 

σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό κάθε 

βαθμίδας εκπαίδευσης, στα σχολεία, στα 

Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα.
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Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά στο χώρο 

αυτό. Η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό,/το καθοριστικό 

όπλο της χώρας στη μάχη του παγκόσμιου 

ανταγωνισμού,/στην εξασφάλιση της ανάπτυξης, 

της απασχόλησης, του εισοδήματος και της 

ευημερίας όλων μας./είναι το κύριο εργαλείο για τη 
στήριξη της νέας γενιάς. ;

Οι νέοι πρέπει να αισθανθούν ενεργά τη στήριξη της

κοινωνίας όσο αφορά το μέλλον τους./ΐΊ'αυτό και

μεις προβλέπουμε ειδικές ρυθμίσεις για τους νέους

αγρότες, διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις για την

πρόσληψη νέων, προγράμματα κατάρτισης/

παροχή περισσότερης και εξειδικευμένης γνώσης

από την εκπαίδευση. /  0 ^  ^(¡«^>Οορε ΙΛ
* ΛΙ& νχλ)

Η κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή ήταν η τρίτη 

μεγάλη κατεύθυνση της πολιτικής μας. Το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η παράταξη που θέλει να υπάρξει 

ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Κοινωνικό 

κράτος, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Κοινωνική

Μοφΰίβ'&
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Αλληλεγγύη είναι οι λέξεις κλειδιά για το πρόγραμμά

μας. Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Συνταξιούχων θεσπίστηκε για να βοηθήσει τους

συνταξιούχους που πράγματι έχουν χαμηλά

εισοδήματα. Χτίζονται, βελτιώθηκαν ή

ολοκληρώνονται νοσοκομεία απ’ άκρο σε άκρο σε ^

όλη την Ελλάδα,^εισάγονται νέες μορφές ιατρικής λένΐα

φροντίδας, I παρέχονται στον αγρότη 
' / 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας, /  ενισχύσαμε

σημαντικά το ιατρικό και νοσηλευτικό
Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση της ¿ ιΜ ^ ^ ς με

νέα σχέδια και νέα έργα, όπως τον οικογενειακό

γιατρό. Κάθε πολίτης πρέπει να έχει εύκολη και

ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας

και νοσηλείας.

προσωπικό 
υηίαι

Για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειαζόμαστε 

μια συγκροτημένη αναδιάρθρωση του δημόσιου 

τομέα. Μια πολιτική, που θα μεγιστοποιεί την 

αποτελεσματικότητα κάθε δραχμής που ξοδεύει το 

Κράτος. Να περιοριστεί η σπατάλη. Να 
παρέχονται σύγχρονες υπηρεσίες από το Δημόσιο
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στον πολίτη. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να νοιώσουν

το κράτος αρωγό στις κοινωνικές τους ανάγκες,

ιδίως οι πιο αδύναμοι, συνήγορο στα δικαιώματά

τους, στήριγμα στην δημιουργική τους προσπάθεια.

Συνεχίζουμε την αναδιάρθρωση της διοίκησης με

νέα προγράμματα, όπως την περιφερειακή
αυτοδιοίκηση. — (οοοζερα

Νόμοθεοχ'αηοί^ΗΒ ? $ου  
01 (Π — ίΙρορ ό Οβ

Στον Πολιτισμό κινητοποιούμε όλο και περισσότερες 

δυνάμεις γιατί με τις ιδέες μας κυρίως, με τη 

δημιουργικότητά μας, με αξιοποίηση της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της πολιτισμικής 

σημασίας της ορθοδοξίας θα αποκτήσουμε

παρουσία και συμβολή στην διεθνή πολιτιστική
Νέ^ο'· ο ; £ οο οΰο) ί) ^  ̂  J ι^ 'ο

οχίοροοϋ
εξέλιξη.

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ είναι η ζωή μας, γι’ αυτό θα το 

προστατεύσουμε με κάθε μέσον ώστε τα παιδιά μας 

να μπορούν να ζήσουν σ'ένα τόπο καλύτερο απ’ 

αυτόν που κληρονομήσαμε εμείς. Γ
Η ϋ  ο ί) ίο να ^ Ί
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H αντιπολίτευση σκόπιμα καλλιεργεί το ερώτημα σε 

τι διαφέρει η πολιτική μας από τις συντηρητικές 

πολιτικές. Απαντούμε με σαφήνεια, και με οργή:

Το τέλος των ιδεολογιών δεν ήρθε ακόμη.

Εμείς εφαρμόζουμε μια πολιτική που αντιπαραθέτει 
την Κοινωνική Δικαιοσύνη και Συνοχή απέναντι στη 

νοοτροπία της ελεύθερης και χωρίς έλεγχο αγοράς 

που επικρατεί ο πιο ισχυρός.

Εμείς βελτιώνουμε σταθερά την οικονομική 

κατάσταση της χώρας, αλλά δεν ξεχάσαμε ούτε 

στιγμή τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, 

τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τις περιφέρειες 

της χώρας, τη Βόρεια Ελλάδα, το Αιγαίο.

Εμείς αντιπαραθέτουμε την αύξηση των 

εισοδημάτων των εργαζόμενων απέναντι στη 

μείωσή τους κατά 15% στα 3 χρόνια της Νέας 

Δημοκρατίας.
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Εμείς θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος. [  Εμείς 

αντιπαραθέτουμε μια συστηματική πραγματική 

αύξηση των δημόσιων δαπανών για την Υγεία, την 

Παιδεία, την Κοινωνική Πρόνοια. /  Η Νέα 

Δημοκρατία μείωσε τις δαπάνες όταν ήταν 

κυβέρνηση. /  Υποσχέθηκε τώρα, ότι θα μειώσει 

δραστικά το κράτος^Θα κόψει δραστηριότητες που 

ο κύκλος εργασιών τους έχει ύψος περίπου τρία 

τρισεκατομμύρια δρχ. /  Πως; Προφανώς 

καταργώντας ή περιορίζοντας τις κοινωνικές 

υπηρεσίες και μεταβιβάζοντας σε ιδιώτες μεγάλα 

τμήματα της κρατικής δραστηριότητας.^ Θα 

ξεθεμελιωθεί κάθε τι που έχει σχέση με κοινωνική 

στήριξη στην παιδεία, στην υγεία και αλλού. /

Εμείς πετύχαμε την ανάπτυξη, την αύξηση της 

απασχόλησης, τη μείωση του πληθωρισμού, τη 

σταθεροποίηση των δημοσιονομικών μας. Δεν 

επιβάλλαμε νέους φόρους στους εργαζόμενους. Ας 

θυμηθούμε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας,/τις 

έκτακτες εισφορές, το πενηντάδραχμο στη βενζίνη,
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τις συνεχείς αυξήσεις για το ηλεκτρικό, το νερό, την 

υγεία, τις συγκοινωνίες, τα φάρμακα.

Εμείς ξεκινήσαμε ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό 

πρόγραμμα σε κάθε γωνιά της χώρας και για κάθε 

τομέα της οικονομίας. Με μηδενική κληρονομιά από 

τη Νέα Δημοκρατία./Η πολιτική μας οδήγησε φέτος 

τις επενδύσεις στο υψηλότερο επίπεδο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. /  Είναι το εργαλείο που 

εγγυάται τα εισοδήματα, και την ανάπτυξη 

μακροχρόνια.

Διαφέρουμε από τη Νέα Δημοκρατία γιατί 

διαφέρουμε στην αντίληψή μας για τον άνθρωπο και 

για την κοινωνία.

Για την Νέα Δημοκρατία ο πολίτης είναι αντικείμενο 

εξουσίας/καθοδηγείται και διατάζεται. Για μας το 

ΠΑΣΟΚ ο πολίτης είναι υποκείμενο της πολιτικής/ 

Αυτό σημαίνει ότι η πολιτική οφείλει να του 

εξασφαλίζει συμμετοχή, δυνατότητα λόγου και
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δράσης, δικαίωμα να καθορίζει το περιβάλλον που 

ζει.

Η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί πολιτικά το 

κατεστημένο,/ εκείνους που έχουν οικονομική και 

πολιτική εξουσία και γι’ αυτό θέλουν, τη συντήρηση 

του υπάρχοντος. / Το ΠΑΣΟΚ εκπροσωπεί τις 

κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν αλλαγές στο 

κοινωνικό σύστημα,/ περισσότερη κοινωνική 

δικαιοσύνη, περισσότερη δημοκρατία ΊΟ\ δυνάμεις 

αυτές είναι οι δυνάμεις της προόδου, του 
κοινωνικού εκσυγχρονισμού και της κοινωνικής 

αλλαγής.

Η Νέα Δημοκρατία βλέπει μια Ελλάδα, που 

προχωρεί σύμφωνα με τους νόμους της

παγκόσμιας οικονομίας,_ τ̂ις αποφάσεις των

μεγάλων χωρών^ σύμφωνα με μια μοίρα που 

καθορίζεται σε ένα επίπεδο πολύ ψηλότερο από 

μας^Εμείς το ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε, ότι μπορούμε να 

επηρεάσουμε, έχουμε δυνατότητες για παρουσία 

και φωνή. /  Εμείς το ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε σε μια
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Ελλάδα, που μπορεί να είναι ισχυρή, σύγχρονη και 

συγκαθορίζει εξελίξεις.

Ελληνικέ Λαέ,

Απευθύνομαι σε όλους τους πολίτες με την γλώσσα 

της ευθύνης.^/Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες για το 

μέλλον της χώ ρας./ΐτα επόμενα λίγα χρόνια 

πρέπει να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης 

και της ευημερίας. Να διαδραματίσουμε ένα 

πρωτοποριακό και πρωταγωνιστικό ρόλο στα 

Βαλκάνια και την Μεσόγειο/ Η Ελλάδα πρέπει να 

έχει φωνή και κύρος στην Ενωμένη Ευρώπη.^

Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει στον 21ο 

αιώνα με μικρά βήματα 

Χρειάζεται καθαρές λύσεις σε όλα τα εκκρεμή 

προβλήματα που δεκαετίες τώρα καθυστερούν την 

ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Από την 23η 

Σεπτεμβρίου καλώ όλους του Ελληνες στο μεγάλο 

εγχείρημα του κοινωνικού εκσυγχρονισμού της

V Χρειάζεται άλματα.
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χώρας, για μια οικονομία πιο αποτελεσματική και 

μια κοινωνία πιο δίκαιη.^

Νέοι και Νέες της Αθήνας, 

Νέες και Νέοι της Ελλάδας,

Οι εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου είναι και δική σας 

υπόθεση^Η εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής 

είναι μια μάχη για τους νέους και τις νέες της χώρας 

που ονειρεύονται, ελπίζουν και προσδοκούν ένα 

καλύτερο αύριο^Εμείς θέλουμε τους νέους μαζί μας 

αλλά καλύτερους από μας. Θέλουμε να μας 

κρίνουν, θέλουμε να διεκδικούν, τους θέλουμε να 

αμφισβητούν, τους θέλουμε με το καινούργιο/Η νέα

εποχή για την πατρίδα είναι η συνάντησή μας με τι 

αγωνίες, την ελπίδα και τις φιλοδοξίες της νεολαία^
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Ελληνίδες και Έλληνες,

Σήμερα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Όλοι που 

δημιουργήσαμε το Κίνημά μας, όλοι που 

πρόσφεραν για να υπάρχει στην Ελλάδα μια 

δημοκρατική σοσιαλιστική παράταξη, η γενιά της 

Εθνικής Αντίστασης, η γενιά του 114, η γενιά του 

Πολυτεχνείου.

Μαζί μας, Μαζί με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι και άλλοι 

πολλοί.

Μαζί μας είναι όλες οι κοινωνικές δυνάμεις που 
θέλουν μια διαφορετική Ελλάδα, πιο 

αποτελεσματική αλλά και κοινωνικά πιο δίκαιη. 

Μαζί μας είναι οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι 

μικρομεσαίοι, η νεολαία, οι γυναίκες, οι άνθρωποι 

του πνεύματος. Όλοι εκείνοι που μοχθούν για να 

είναι ο τόπος καλύτερος, η ζωή καλύτερη, το μέλλον 

πιο βέβαιο, η Ελλάδα μια χώρα με προοπτική./
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Τώρα είναι η στιγμή να δημιουργήσουμε το μεγάλο 

ρεύμα της κεντροαριστεράς, της αριστερός, όλων 
των δυνάμεων της δημοκρατίας, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. ;Τώρα είναι η ώρα,/όλοι που τους 

απασχολεί το αύριο, ο ρόλος της χώρας, η θέση του 

ανθρώπου στη κοινωνία μας, να ακολουθήσουν 

μαζί μας μια κοινή πορεία, να δημιουργήσουμε ένα 

μεγάλο ρεύμα πολιτισμού στην πολιτική.^

Τώρα είναι στιγμή για όσους δυσαρεστήθηκαν, 

έχουν ερωτηματικά, έχουν αμφιβολίες, ' να
/αναλογιστούν ότι τις απαντήσεις στα ερωτήματα 

τους,̂  θα τις δώσουμε όλοι μαζί, αρκεί να είναι η 
προοδευτική παράταξη στη κυβέρνηση^/ Να 

αναλογιστούν ότι η Νέα Δημοκρατία στη κυβέρνηση 

θα σημάνει οπισθοδρόμηση και αναχρονισμό^ Να 

αναλογιστούν ότι τα προβλή^ατά μας τα λύνουμε 

προχωρώντας μπροστά μαζί/και όχι επιστρέφοντας 

στο παρελθόν χωρισμένοι.

Γι’ αυτό ψήφο στο ΠΑΣΟΚ τη Κυριακή.
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Ελληνικέ Λαέ,

Ο τόπος δεν έχει περιθώριο για περιπέτειες. Η 

Ελλάδα χρειάζεται ευθύνη και σταθερότητα. 

Χρειάζεται αλήθεια και συνέπεια. Χρειάζεται θέσεις, 
σχέδιο και όραμα.

Στις 22 του Σεπτέμβρη η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι 

βέβαιη.

Σήμερα η Αθήνα, δίνει το δικό της μήνυμα σε όλη 

την Ελλάδα: η βέβαιη νίκη θα είναι μια μεγάλη νίκη!

Ο λαός θα σαρώσει το παρελθόν. Θα σαρώσει τον 

αναχρονισμό. Θα δώσει δύναμη στην ελπίδα. Θα 

δώσει δύναμη στο σχέδιο και το όραμα της ισχυρής 

Ελλάδας.

Εμπρός για μια Ελλάδα ισχυρή.

Εμπρός για την ανάπτυξη.
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Εμπρός για την πρόοδο.

Εμπρός για μια κοινωνία δίκαιη, με αλληλεγγύη και 

ευαισθησία.

Εμπρός για μια Ελλάδα ισχυρή που ανήκει σε 

περήφανους και αξιοπρεπείς Έλληνες.

Εμπρός για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Η νίκη είναι δική μας! Η μεγάλη νίκη είναι του λαού!

Σήμερα η Ελλάδα ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.! Ψηφίζει 

αλήθεια! Ψηφίζει ελπίδα!

Εμπρός, όλοι μαζί για τη μεγάλη νίκη! Για την 

Ελλάδα που μας αξίζει!

Η Αθήνα ψήφισε σήμερα! Η Ελλάδα ψήφισε 

σήμερα!

Σας ευχαριστώ!
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Όλοι μαζί, στις 23 του Σεπτέμβρη για την ισχυρή 

Ελλάδα!
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