
Ελληνίδες και Έλληνες,

ο

Ένα από τα προβλήματα της χώρας, είναι, ότι η πολιτική μας παράδοση 

έχει μια ευκολία να χρησιμοποιεί μεγάλα λόγια.

Ο πολίτης, με τον βομβαρδισμό των συνθημάτων δεν μπορεί να 

αξιολογήσει με ακρίβεια τι ακριβώς συμβαίνει, τι συμφέρει ή δεν 
συμφέρει τον τόπο, ποιοι στόχοι αξίζουν, και με ποια μέσα θα τους 
επιτύχουμε.

Μ’ αυτό τον τρόπο φθείρεται η αξιοπιστία της πολιτικής και των 

πολιτικών. Ο πολίτης νιώθει επιφύλαξη και δυσπιστία, σε όσα του 

λέγονται και όσα του προτείνονται.

Έχω τονίσει από παλιά, και το ακολούθησα προσωπικά πάντοτε με 
συνέπεια, ότι χρειάζεται να επιβάλλουμε μια άλλη αντίληψη για την 
πολιτική. Πρέπει να επιβάλλουμε μια πολιτική που έχει περιεχόμενο, το 

περιεχόμενο αυτό της δίνει ποιότητα.

Τρεις μέρες πριν το τέλος του εκλογικού αγώνα μπορώ να διαπιστώσω, 
ότι η Νέα Δημοκρατία δεν συνέβαλε σ’ αυτό το στόχο.

Η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Έβερτ δεν διδάχτηκαν τίποτε.
Επιχείρησαν, να μετατρέψουν την εκλογική αναμέτρηση σε ρωμαϊκό 

αμφιθέατρο, προσφέροντας στον λαό “άρτο και θεάματα”. Για να είμαι 
ακριβής: υποσχέσεις δισεκατομμυρίων παροχών, χωρίς καμμία

οικονομική τεκμηρίωση, που γι’ αυτό θα μείνουν υποσχέσεις. 
Ταυτόχρονα και το παραδοσιακό κακόγουστο θέαμα των προσωπικών 

αντιπαραθέσεων και της μαύρης προπαγάνδας.



Ελληνίδες, Έλληνες,

Η χώρα μας σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Οι μεγάλες 
αποφάσεις για τη χώρα απαιτούν την,γνώση των προβλημάτων, τη 
συνειδητή επιλογή των πολιτών. Οι μεγάλες αποφάσεις για την χώρα, 
χρειάζονται την δική σου έγκριση, την δική σου ενεργό στήριξη, την δική 

σου εντολή.

Αυτές οι εκλογές γίνονται, επειδή η χώρα καλείται να αποφασίσει σε 
ποια κατεύθυνση θέλει να πορευθεί, στο τέλος του 20ου και στις αρχές 
του 21ου αιώνα.

Για μένα, για μας το ΠΑ.ΣΟ.Κ., για κάθε προοδευτικό πολίτη, για κάθε 
Ελληνα, αυτές οι εκλογές θέτουν ένα ουσιώδες, και καίριο ερώτημα:

Τώρα, στο τέλος του 20ου αιώνα, η Ελλάδα θα παραμείνει στο 

παρελθόν, προχωρώντας με μικρά βήματα, ή θα κάνει μια σταθερή και 

αποφασιστική προσπάθεια για το μέλλον;

Η Ελλάδα θα μείνει υστερόγραφο του απερχόμενου αιώνα, ή θα ανοίξει 
δυναμικά τον δρόμο για τον 21° αιώνα;

Θέλουμε μια Ελλάδα στο περιθώριο; Θέλουμε μια Ελλάδα, που 
αυτάρεσκα -αλλά καταστροφικά- θα αδιαφορήσει για τις προκλήσεις και 

ευκαιρίες που μας περιβάλλουν; Θέλουμε μια Ελλάδα απομονωμένη και 
αποδυναμωμένη. Θέλουμε μια Ελλάδα με πολιτική αστάθεια, μια 

Ελλάδα χωρίς κοινωνική συνοχή χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη;

Ή θα πάρουμε τις αποφάσεις μας, για μια Ελλάδα ισχυρή, ανοιχτή και 
επιτυχή στον διεθνή ανταγωνισμό; Θα πάρουμε την απόφαση για μια 
Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, μια Ελλάδα ασφαλή και ευημερούσα, μια

2



Ελλάδα με πολιτική σταθερότητα, με οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική 
δικαιοσύνη; Θα πάρουμε την απόφαση για μια Ελλάδα που ανήκει σε 

αξιοπρεπείς και περήφανους Ελληνες:

Το δίλημμα αυτό δεν είναι εκλογικό. Είναι αντικειμενικό. Είναι η 
πρόκληση που θέτει μπροστά μας η ιστορική συγκυρία. Από τον τρόπο 
που θα απαντήσουμε, θα καθορίσουμε τις τύχες της χώρας. Θα 
καθορίσουμε την ευημερία της δικιάς μας γενιάς και τις τύχες των 

παιδιών μας.

Από την απόφασή μας στις 22 Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί, αν θα 

δώσουμε πράσινο φως στην πρόοδο και την ευημερία ή εάν η Ελλάδα 
θα προσπαθήσει να ταξιδέψει στο αύριο με χθεσινό εισιτήριο.

Η χώρα μας, πρέπει, τα επόμενα λίγα χρόνια, να αντιμετωπίσει με 

επιτυχία τεράστιες προκλήσεις:

Πρέπει να μετάσχουμε ισότιμα και δυναμικά στην διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Διαφορετικά θα παραμείνουμε στο 
περιθώριο της Ευρώπης. Τούτο θα έχει βαρύτατες οικονομικές, 
κοινωνικές, ακόμα και εθνικές επιπτώσεις. Ο κ. Έβερτ και η Νέα 
Δημοκρατία, με μεγάλη προχειρότητα, υποτιμούν τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες. Το δείχνουν τα όσα επιπόλαια προτείνουν για την 
οικονομία και την εξωτερική πολιτική. Θέλουμε μια πολιτική ασφάλειας 

και ειρήνης που εξασφαλίζει συνεργασία με τις άλλες χώρες και 

αυξανόμενο ρόλο στην Ελλάδα ή θέλουμε μια πολιτική όπως αυτή της 

Ν.Δ. που οδηγεί σε κινδύνους και ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 
Επιδιώκουμε την παρουσία, συμμετοχή και συνεργασία στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού ή κινούμαστε μεταξύ εθνικιστικών
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εξάρσεων και σιωπηλών υποχωρήσεων δημιουργώντας στην Ευρώπη 
και στα Βαλκάνια ένα κλίμα αβεβαιότητας και απορίας για τη 
συμπεριφορά μας.

Η Ελλάδα πρέπει να τεθεί δυναμικά στην τροχιά της ανάπτυξης. 

Έχουμε ήδη επιτύχει πολλά στον τομέα της οικονομίας. Ανακόψαμε το 
‘93 την καθοδική πορεία, στην οποία οδήγησε τη χώρα η διακυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας το ‘90 ως το ‘93. Θέσαμε τα θεμέλια της 
ανάπτυξης και οι θυσίες του ελληνικού λαού άρχισαν να πιάνουν τόπο, 
για πρώτη φορά. Η σταθερή πορεία της οικονομίας που διασφαλίσαμε 

και η στέρεη προοπτική της ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει έχουν 
διαμορφώσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Απόδειξη οι συνεχώς 
αυξανόμενες επενδύσεις. Η έλλειψη πολιτικής της Ν.Δ. θα σημάνει 
πειραματισμούς, αιφνιδιασμούς και νέες αβεβαιότητες. Το ερώτημα που 
θα πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός είναι: Θέλουμε μια 
αποτελεσματική και συστηματική προσέγγιση της ανάπτυξης και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης ή μια ευκαιριακή πολιτική μέτρων που οδηγούν 
σε οικονομική κατάρρευση και έντονες κοινωνικές ανισότητες.

Εμείς δεν υποσχόμαστε πράγματα που δεν θα είμαστε σε θέση να 
υλοποιήσουμε. Εγώ μπορώ να εγγυηθώ: ότι το πρόγραμμά μας και οι 

θέσεις μας είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση, που εξασφαλίζει την 
ανάπτυξη και την ευημερία. Εγγυάται πραγματική αύξηση των 
εισοδημάτων και επιτυχία των στόχων της οικονομικής πολιτικής, χωρίς 
περιπέτειες, δανεισμούς και νέο κύκλο αναζωπύρωσης του 
πληθωρισμού, όπως, με μαθηματική ακρίβεια, οδηγεί την χώρα η 

οικονομική αντίληψη του κ. Έβερτ. Εμείς δεν θα παίξουμε με την 

οικονομία. Δεν θα θυσιάσουμε τον κόπο και την προσπάθεια του λαού 
μας για μικροκομματικά και πρόσκαιρα οφέλη. Είμαστε η πραγματική 

εγγύηση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, των συμφερόντων 

του πολίτη και της χώρας • V
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Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι μικρομεσαίοι, ξέρουν και μπορούν να 

συγκρίνουν. Ξέρουν ότι ό,τι δίνει η Νέα Δημοκρατία με το ένα χέρι τα
παίρνει στο πολλαπλάσιο με το άλλο χέρι. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η εγγύηση

■

της δικής τους ευημερίας, των δικών τους συμφερόντων.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η εγγύηση του κοινωνικού κράτους. Εμείς 
θεμελιώσαμε το κράτος πρόνοιας. Εμείς έχουμε το σχέδιο και την 
απόφαση να βελτιώσουμε την κοινωνική μέριμνα και την κοινωνική 

προστασία, ώστε το σύνολο του πληθυσμού να απολαμβάνει τα 
θεμελιώδη αγαθά ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, με αλληλεγγύη 
και κοινωνική ευαισθησία. Εμείς, αντίθετα από τη Νέα Δημοκρατία, δεν 
θέλουμε μια κοινωνία όπου θα υπάρχουν στρώματα που θα δυστυχούν 
για να ευημερούν τα υπόλοιπα, θέλουμε μια κοινωνία όπου κάθε 
πολίτης, και ιδίως οι ασθενέστερες οικονομικά τάξεις θα έχουν το κράτος 

σύμμαχο και αρωγό.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους, χρειάζεται να υπάρξει, από τις 
23 Σεπτεμβρίου, μια γιγάντια προσπάθεια, για τον εκ βάθρων 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Σ’ αυτόν τον αγώνα χρειάζεται η έγκριση, η 

συγκατάθεση και η ενεργός συμμετοχή του λαού. Αυτό είναι το νόημα 

της ψήφου στις 22 του Σεπτέμβρη.

Χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερες ψήφοι. Χρειάζεται μια όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση.

Ζητώ από όλους να δώσετε δύναμη στο όραμα και το σχέδιο της 

ισχυρής Ελλάδας. Να δώσετε δύναμη σε μια Ελλάδα με κύρος και 

σεβαστή σε εχθρούς και φίλους. Σε μια Ελλάδα όπου δεν θα ευημερούν 

μόνον οι αριθμοί αλλά και οι άνθρωποι. Σε μια Ελλάδα ανθρώπινη, με 
κοινωνική προστασία και κοινωνική δικαιοσύνη.
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Ελληνίδες και Έλληνες,

Η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές είναι βέβαιη. Καλώ όλους στον 

αγώνα για την ευρύτερη δυνατή ττλειοψηφία, για να πραγματοποιήσουμε 

τον στόχο της ισχυρής Ελλάδας. Καλώ όλους να μετατρέψουμε την 
βέβαιη νίκη σε μεγάλη νίκη. Γιατί έτσι θα επιτύχουμε πιο γρήγορα την 
Ελλάδα της προόδου και της ευημερίας, την ισχυρή Ελλάδα.

Σας καλώ, να γυρίσουμε όλοι μαζί, στις 22 Σεπτεμβρίου, την πρώτη 

σελίδα του 21ου αιώνα.
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