
Οι Ελληνες και Ελληνίδες έχουν να επιλέξουν στις 22 Σεπτεμβρίου δύο 

πολιτικές. Δύο πορείες για το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού και της 

Ελλάδας.

Αυτές οι δύο πολιτικές είναι διαφορετικές. Αντιπαρατίθενται και συγκρούονται. 

Από την μία πλευρά, η πολιτική της συντήρησης και του εφησυχασμού.

Του αναχρονισμού και της περιχαράκωσης.

Του απομονωτισμού και της απραξίας. Μια πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα 

στην αδυναμία και στο περιθώριο.

Από την άλλη πλευρά, η δική μας πολιτική της εγρήγορσης, της δυναμικής και 

ισότιμης παρουσίας στο διεθνή χώρο.

Η πολιτική και των σταθερών στόχων,της αξιοπιστίας και της 

αποτελεσματικότητας. Της σταθερότητας και της ειρήνης.

Είναι η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας που έχει λόγο στις διεθνείς εξελίξεις 

στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, σ'ολόκληρο τον κόσμο. Η 

πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Εκείνοι, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, που για δεκαετίες κρατούσαν την 

Ελλάδα σε καθεστώς υποτέλιας, ανησύχησαν όταν το 1974 ο Ανδρέας 

Παπανδρέου πήρε την ιστορική πρωτοβουλία να ιδρύσει ένα μεγάλο 

πατριωτικό κίνημα.

Είχαν δίκιο ν' ανησυχούν. Γιατί μαζί του όλοι εμείς υπογράψαμε τότε το 

συμβόλαιο τιμής με το λαό. Εργαστήκαμε σκληρά για να μετατρέψουμε την 

Ελλάδα από χώρα περιορισμένης ευθύνης, σε χώρα περήφανη και κυρίαρχη. 

Χώρα με αυτοδύναμη παρουσία στο διεθνές σύστημα

Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τις πρωτοβουλίες που πήρε ως Πρωθυπουργός 

έδωσε δείγματα γραφής για αυτά που θέλουμε για την χώρα μας.

Αυτές οι εκλογές συνδέονται- όσο ποτέ- με τα άμεσα και μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Κάθε πολίτης, κάθε ψηφοφόρος, 

οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα, ποιά είναι τα προβλήματα, ποιοι είναι οι στόχοι 

των κομμάτων. Κι αυτό, γιατί στην ερχόμενη τετραετία η Ελλάδα έχει να 

αναμετρηθεί με ουσιώδεις ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες.
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Η ισότιμη Ευρωπαϊκή πορεία , ο πρωταγωνιστικός ρόλος στα Βαλκάνια και τη 

Μεσόγειο, η οικονομική ανάπτυξη και ο κοινωνικός εκσυγχρονισμός είναι οι 

τέσσερεις μεγάλοι στόχοι μας.

Είναι στόχοι του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των συμπολιτών μας που θέλουν 

ασφάλεια , περηφάνεια και ειρήνη. Ολων των Ελλήνων που μοχθούν για την 

κατοχύρωση μιας ισχυρής Ελλάδας απέναντι σε φίλους και αντιπάλους.

Υπάρχει ένα δίλημμα το οποίο δεν είναι εκλογικό:

Τι θέλουμε για την χώρα μας;

Από την απάντηση που θα δώσουμε, θα εξαρτηθεί η πορεία της Ελλάδας στο 

μέλλον .

Η στρατηγική της περιχαράκωσης και της στασιμότητας που μας προτείνει η 

Νέα Δημοκρατία ισοδυναμεί με εθνική ήττα.

Είναι στρατηγική που οδηγεί σε εθνικές περιπέτειες. Είναι επικίνδυνη πολιτική.

Η στρατηγική της ισότιμης και δυναμικής παρουσίας, της αξιοπιστίας και της 

αποφασιστικότητας που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, οδηγεί στη διασφάλιση των 

εθνικών μας συμφερόντων και στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων.

Είναι στρατηγική νίκης, σταθερότητας και ευημερίας. Είναι η στρατηγική 

εκείνων που αγαπούν την πατρίδα. Γιατί πατριωτισμός σήμερα σημαίνει 

θέληση και προσπάθεια για τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας. 

Πατριωτισμός είναι ο,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Της δίνει κύρος. 

Δυνατότητα να επηρεάζει τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, την 

Ευρώπη και τον κόσμο.

Συμμετέχουμε ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ολα αυτά τα χρόνια και σήμερα διαπραγματευόμαστε σκληρά για τα δικά μας 

συμφέροντα.

Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε το 1981 ειδική ρύθμιση για την Ελλάδα, πέρα από αυτά 

που προβλέπει η Συνθήκη Ενταξης.

Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε να αναθεωρηθούν όλοι οι κανονισμοί για τα αγροτικά 

προϊόντα .

Το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τα Μεσογειακά Προγράμματα.
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Το ΠΑΣΟΚ προώθησε το ταμείο Συνοχής.

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση προωθείται η Οικονομική και Νομισματική 

Ενωση, η υλοποίηση της οποίας θέτει πρόσθετες πιέσεις σε όλους. Η μη 

εκπλήρωσή τους θα οδηγήσει ευθέως τις πιο αδύναμες χώρες σε 

σχηματισμούς δεύτερων και τρίτων κύκλων υποβάθμισης. Αυτό θα έχει 

σοβαρές επιπτώσεις για τα εθνικά μας θέματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει 

ως κύριο στόχο την αναβάθμιση και ισχυροποίηση του ρόλου και της θέσης 

της Ελλάδας, που είχαν εξασθενίσει σημαντικά στην τριετία 1990-1993 .

Ασκήσαμε την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ενωσης, το πρώτο 

εξάμηνο του 1994, και συμβάλαμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων για την διεύρυνση με την Αυστρία, Σουηδία και τη 

Φιλανδία. Γεγονός που αναγνωρίσθηκε ως επίτευγμα από το σύνολο της 

Ευρώπης .

Αναλάβαμε πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας για την 

ανάπτυξη νέας Μεσογειακής πολιτικής. Πρωτοβουλία που οδήγησε σε θετικά 

αποτελέσματα (Διάσκεψη Βαρκελώνηςί 995).

Επεξεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε ένα σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων 

για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης.

Κύριος στόχος μας υπήρξε η διαμόρφωση ενός πρότυπου Ενωσης που θα 

εγγυάται την ισότητα όλων των χωρών-μελών και θα συμβάλει στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση εκρηκτικών κοινωνικών προβλημάτων: την 

ανεργία και συνοχή. Των προβλημάτων της ασφάλειας που αντιμετωπίζουν ς 

χώρες-μέλη όπως η Ελλάδα.

Εχουμε υποβάλει υπομνήματα για την ανάπτυξη των νησιών, και την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική.

Το Κυπριακό αποτελούσε , αποτελεί και θα αποτελεί πρώτιστο εθνικό θέμα. 

Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και η αμυντική συνεργασία με την Κύπρο, που 

προώθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αποτελούν την έμπρακτη εφαρμογή της 

απόφασης μας για συμπαράσταση στον αγώνα της Κύπρου
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Προωθήσαμε αποφασιστικά το αίτημα της Κύπρου για ένταξη στην Ενωση, με 

αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα - μαζί με την 

Μάλτα - για την οποία η Ενωση έχει δεσμευθεί ότι θα αρχίσει 

διαπραγματεύσεις ένταξης έξι μήνες μετά το τέλος της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης.

Με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Διαρκής 

στόχος της κυβέρνησης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Εχουμε ήδη επεξεργαστεί το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού και αμέσως μετά τις εκλογές μπαίνουμε στο 

στάδιο της υλοποίησης του.

Αντιμετωπίζουμε την τουρκική απειλή όχι με πατριδοκαπηλίες, αλλά με 

συγκεκριμένες πράξεις, αποφασιστικότητα και σύνεση.

Πήγαμε σε όλες τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πετύχαμε να αλλάξουμε τη 

στάση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σταματήσαμε το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με την Τουρκία και 

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.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καθήσουμε με την 

Τουρκία και να κάνουμε μια "ατζέντα " επί όλων των θεμάτων.

Καμμία ελληνική κυβέρνηση δεν το δέχτηκε αυτό ως σήμερα, γιατί είναι 

ακριβώς αυτό που θέλει η Τουρκία. Ο κ. Εβερτ δεν καταλαβαίνει ποιά είναι 

η πολιτική . Δεν καταλαβαίνει ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι άσκηση 

ζωγραφικής . Κι αυτό είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα.

Με την πρόσφατη επιστολή μου στον αμερικανό Πρόεδρο, κατέστησα σαφές 

ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στις εξελίξεις στα σύνορα Ιρακ- 

Τουρκίας. Του ξεκαθάρησα ότι αντίθετα από αυτά που πιστεύουν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος της Τουρκίας είναι αποσταθεροποιητικός και 

επικίνδυνος για την περιοχή.
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Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και 

την Ανατολική Ευρώπη μας παρέχει την ευκαιρία να παίξουμε ρόλο 

πρωταγωνιστικό.

Απαιτείται διαρκής και δημιουργική παρουσία για να προωθήσουμε την ειρήνη, 

την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη για όλους.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε κινείται σε τρεις άξονες:

- Τη Διατήρηση του συνοριακού status quo στα Βαλκάνια. Τη διατήρηση της 

σταθερότητας που εξασφαλίζει την ειρήνη.

- Την ενίσχυση των θεσμών που θα βοηθήσουν το δημοκρατικό 

εκσυγχρονισμό στις χώρες αυτές.

Συμμετέχουμε ενεργά στην Ευρώπη και στους Διεθνείς Οργανισμούς, ώστε οι 

γείτονες μας να προχωρήσουν μαζί μας στον επόμενο αιώνα, έχοντας 

μεταβληθεί σε ολοκληρωμένες δημοκρατικές κοινωνίες.

- Τέλος τη δημιουργία συνθηκών που υποβοηθούν την οικονομική ανάπτυξη . 

Προωθούμε συγκεκριμένες δράσεις:

Ξεκινούμε ένα διερευνητικό διμερή και πολυμερή διάλογο για τη δημιουργία 

ενός Οικονομικού Χώρου Συνεργασίας στη Βαλκανική που θα λειτουργεί σε 

στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Προχωρήσαμε ήδη σε συνεργασίες στις υποδομές : Στην ενέργεια, το 

περιβάλλον, τις επικοινωνίες, τα δίκτυα μεταφορών .

Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις.

Στην άσκηση της πολιτικής μας έχουμε μαζί μας τον Ελληνισμό της 

Διασποράς. Το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε και υλοποίησε πολιτική για τον Απόδημο 

Ελληνισμό. Η κυβέρνησή μας έδωσε φωνή στους Ελληνες που ζούν έξω από 

τα σύνορα της χώρας, με τη σύσταση το 1995 του Συμβουλίου Αποδήμου 

Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Δώσαμε την ευκαιρία έτσι στους ομογενείς απο την Αμερική μέχρι τις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, από την Αφρική έως την Αυστραλία να 

προσφέρουν και να προωθούν τα εθνικά μας συμφέροντα.
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Το όραμά μας είναι μία ισχυρή, σύγχρονη και δημιουργική Ελλάδα . Μιά 

Ελλάδα σεβαστή σε όλους.

Θα το πετύχουμε μαζί.

-Με εθνική αφύπνιση 

-Με πατριωτική ενότητα .

- Με τον Ελληνισμό Ενωμένο.

- Με ισότιμη συμμετοχή στην Ευρώπη.

- Με δυνατές Ενοπλες Δυνάμεις .

- Με ειρήνη στα βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

- Με την εμπιστοσύνη και την ομοψυχία όλων των Ελλήνων.

Η Ελλάδα χρειάζεται την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα που έφερε το 

ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που 

φέρνει ο επόμενος αιώνας.

Η περιχαράκωση και η οπισθοδρόμιση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν 

αποτελούν επιλογή. Είναι επικίνδυνες για τη χώρα.

Ολοι οι Ελληνες έχουμε το δικαίωμα να είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι για μια 

ισχυρή και σύχρονη Ελλάδα.

Ολοι οι Ελληνες έχουμε μόνο μια δυνατότητα: Να πετύχουμε.

Γι' αυτό σας ζητώ να δώσετε στο ΠΑΣΟΚ την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία.
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Οι Ελληνες και Ελληνίδες έχουν να επιλέξουν στις 22 Σεπτεμβρίου δύο 

πολιτικές. Δύο πορείες για το παρόν και το μέλλον του Ελληνισμού και της 

Ελλάδας.

Αυτές οι δύο πολιτικές είναι διαφορετικές. Αντιπαρατίθενται και συγκρούονται. 

Από την μία πλευρά, η πολιτική της συντήρησης και του εφησυχασμού.

Του αναχρονισμού και της περιχαράκωσης.

Του απομονωτισμού και της απραξίας. Μια πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα 

στην αδυναμία και στο περιθώριο.

Από την άλλη πλευρά, η δική μας πολιτική της εγρήγορσης, της δυναμικής και 

ισότιμης παρουσίας στο διεθνή χώρο.

Η πολιτική keutujv σταθερών στόχων,της αξιοπιστίας και της 

αποτελεσματικότητας. Της σταθερότητας και της ειρήνης.

Είναι η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας που έχει λόγο στις διεθνείς εξελίξεις 

στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, σ'ολόκληρο τον κόσμο. Η 

πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Εκείνοι, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, που για δεκαετίες κρατούσαν την 

Ελλάδα σε καθεστώς υποτέλιας, ανησύχησαν όταν το 1974 ο Ανδρέας 

Παπανδρέου πήρε την ιστορική πρωτοβουλία να ιδρύσει ένα μεγάλο 

πατριωτικό κίνημα.

Είχαν δίκιο ν' ανησυχούν. Ετβπ-μαζΗΡθυ-όλοι εμείς υπογράψαμε τότε τσ- 

^υμβόλαίσ-τφπήρ μετσ-λίΞΐό-. Εργαστήκαμε σκληρά για να μετατρέψουμε την 

Ελλάδα από χώρα περιορισμένης ευθύνης, σε χώρα περήφανη και κυρίαρχη. 

Χώρα με αυτοδύναμη παρουσία στο διεθνές σύστημα

Θ-Ανδρέας-Παπανδρέου με- τις πρωτοβουλίες που πήρε-ως Πρωθυπουργός 

έδωσε-δείγματα-γραφής γιααυτά που θέλουμε για την χώρα μας.

Αυτές οι εκλογές συνδέονται- όσο ποτέ- με τα άμεσα και μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Κάθε πολίτης, κάθε ψηφοφόρος, 

οφείλει να γνωρίζει ξεκάθαρα, ποιά είναι τα προβλήματα, ποιοι είναι οι στόχοι 

των κομμάτων. Κι αυτό, γιατί στην ερχόμενη τετραετία η Ελλάδα έχει να 

αναμετρηθεί με ουσιώδεις ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες.
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Η ισότιμη Ευρωπαϊκή πορεία , ο πρωταγωνιστικός ρόλος στα Βαλκάνια και τη 

Μεσόγειο, η οικονομική ανάπτυξη και ο κοινωνικός εκσυγχρονισμός είναι οι 

τέσσερεις μεγάλοι στόχοι μας.

Είναι στόχοι του ΠΑΣΟΚ αλλά και όλων των συμπολιτών μας που θέλουν 

ασφάλεια , περηφάνεια και ειρήνη. Ολων των Ελλήνων που μοχθούν για την 

κατοχύρωση μιας ισχυρής Ελλάδας απέναντι σε φίλους και αντιπάλους.

Υπάρχει ένα δίλημμα το οποίο δεν είναι εκλογικό:

Τι θέλουμε για την χώρα μας;

Από την απάντηση που θα δώσουμε, θα εξαρτηθεί η πορεία της Ελλάδας στο 

μέλλον .

Η στρατηγική της περιχαράκωσης και της στασιμότητας π ου μας προτείν^πη
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Είναι στρατηγική που οδηγεί σε εθνικές περιπέτειες. Είναι επικίνδυνη πολιτική.

Η στρατηγική της ισότιμης και δυναμικής παρουσίας, της αξιοπιστίας και της 

αποφασιστικότητας που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, οδηγεί στη διασφάλιση των 

εθνικών μας συμφερόντων και στην επίτευξη των εθνικών μας στόχων.

Είναι στρατηγική νίκης, σταθερότητας και ευημερίας. Είναι η στρατηγική 

εκείνων που αγαπούν την πατρίδα. Γιατί πατριωτισμός σήμερα σημαίνει 

θέληση και προσπάθεια για τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας.

Πατριωτισμός είναι ο,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Της δίνει κύρος.

Δυνατότητα να επηρεάζει τις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, την 

Ευρώπη και τον κόσμο.

Συμμετέχουμε ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ολα αυτά τα χρόνια και σήμερα διαπραγματευόμαστε σκληρά για τα δικά μας 

συμφέροντα.

Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε το 1981 ειδική ρύθμιση για την Ελλάδα, πέρα από αυτά 

που προβλέπει η Συνθήκη Ενταξης.

Το ΠΑΣΟΚ πέτυχε να αναθεωρηθούν όλοι οι κανονισμοί για τα αγροτικά 

προϊόντα .

Το ΠΑΣΟΚ καθιέρωσε τα Μεσογειακά Προγράμματα.
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Το ΠΑΣΟΚ προώθησε το ταμείο Συνοχής.

Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ενωσηίπροωθείσαι η Οικονομική και

Ενωση, η υλοποίηση της οποίας θέτει πρόσθετες πιέσεις σε όλο*ίς. Η μη 

τλήρωσή τουςΌα οδηγήσει ευθέως τις πιο αδύναμες χώήεςίσε

σχηματισμούς δεύτερων και τρίτων κύκλων υποβάθμισης. Αυτό θα έχει 

σοβαρές επιπτώσεις για τα εθνικά μας θέματα.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει 

ως κύριο στόχο την αναβάθμιση και ισχυροποίηση του ρόλου και της θέσης 

της Ελλάδας, που είχαν εξασθενίσει σημαντικά στην τριετία 1990-1993 .

Ασκήσαμε την Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της Ενωσης, το πρώτο 

εξάμηνο του 1994, και συμβάλαμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων για την διεύρυνση 4·^-την-τ̂ σ τρ ία7-Σουηάία-και τη- 

-Φιλανδία.  ̂γεγονός που αναγνωρίσθηκε ως επίτευγμα από το σύνολο της 

Ευρώπης .

Αναλάβαμε πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας για την 

ανάπτυξη νέας Μεσογειακής πολιτικής. Πρωτοβουλία που οδήγησε σε θετικά 

αποτελέσματα (Διάσκεψη Βαρκελώνης1995).

Επεξεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε ένα σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων 

για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης.

Κύριος στόχος μας υπήρξε η διαμόρφωση ενός πρότυπου Ενωσης που θα 

εγγυάται την ισότητα όλων των χωρών-μελών και θα συμβάλει στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση εκρηκτικών κοινωνικών προβλημάτων: την 

ανεργία και συνοχή. Των προβλημάτων της ασφάλειας που αντιμετωπίζουν ς 

χώρες-μέλη όπως η Ελλάδα.

Εχουμε υποβάλει υπομνήματα για την ανάπτυξη των νησιών, και την Κοινή 

Εξωτερική Πολιτική.

Το Κυπριακό αποτελούσε , αποτελεί και θα αποτελεί πρώτιστο εθνικό θέμα. 

Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και η αμυντική συνεργασία με την Κύπρο, που 

προώθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αποτελούν την έμπρακτη εφαρμογή της

απόφασης μας για συμπαράσταση στον αγώνα της Κύπρου

Γ,|§ρ(£ΜθνΠ0Μ € €  Γ\θπΰ 0^1ίθ|©'-> υ υ |·40̂ ><ρ>ν(
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Προωθήσαμε αποφασιστικά το αίτημα της Κύπρου για ένταξη στην Ενωση, με 

αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα - μαζί με την 

Μάλτα - για την οποία η Ενωση έχει δεσμευθεί ότι θα αρχίσει 

διαπραγματεύσεις ένταξης έξι μήνες μετά το τέλος της Διακυβερνητικής 

Διάσκεψης.

Με αποφασιστικότητα αντιμετωπίζουμε τις τουρκικές προκλήσεις. Διαρκής 

στόχος της κυβέρνησης είναι η ποιοτική αναβάθμιση των Ενόπλων 

Δυνάμεων. Εχουμε ήδη επεξεργαστεί το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού και αμέσως μετά τις εκλογές μπαίνουμε στο 

στάδιο της υλοποίησης του.

Αντιμετωπίζουμε την τουρκική απειλή όχι με πατριδοκαπηλίες, αλλά με

συγκεκριμένες πράξεις, αποφασιστικότητα και σύνεση.
Χ-τέ? ο  £τ
Πήγαμε-σε όλες τις Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πετύχαμε να αλλάξουμε τη

στάση της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σταματήσαμε το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο με την Τουρκία και 

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.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Δημοκρατία προτείνει να καθήσουμε με την 

Τουρκία και να κάνουμε μια "ατζέντα " επί όλων των θεμάτων.

Καμμία ελληνική κυβέρνηση δεν το δέχτηκε αυτό ως σήμερα, γιατί είναι 

ακριβώς αυτό που θέλει η Τουρκία. Ο κ. Εβερτ δεν καταλαβαίνει ποιά είναι 

η πολιτική . Δεν καταλαβαίνει ότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι άσκηση 

ζωγραφικής . Κι αυτό είναι επικίνδυνο για την Ελλάδα.

Με την πρόσφατη επιστολή μου στον αμερικανό Πρόεδρο, κατέστησα σαφές

ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στις εξελίξεις στα σύνορα Ιρακ-
Το>νΐ6ο_

Τουρκίας. Τοσ-ξεκαβάρησα ότι αντίθετα από αυτά που πιστεύουν στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρόλος της Τουρκίας είναι αποσταθεροποιητικός και 

επικίνδυνος για την περιοχή.
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Το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο και 

την Ανατολική Ευρώπη μας παρέχει την ευκαιρία να παίξουμε ρόλο 

πρωταγωνιστικό.

Απαιτείται διαρκής και δημιουργική παρουσία για να προωθήσουμε την ειρήνη, 

την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη για όλους.

Η πολιτική που εφαρμόζουμε κινείται σε τρεις άξονες:

-Τη Διατήρηση του συνοριακού status quo στα Βαλκάνια. Τη διατήρηση της 

σταθερότητας που εξασφαλίζει την ειρήνη,ΜΑ\ -j t τ < ^  e i  c''

- Την ενίσχυση των θεσμών που θα βοηθήσουν το δημοκρατικό 

εκσυγχρονισμό στις χώρες αυτές.

[υμμετέχουμε εγερ^ά στην Ευρώπη καιετπχυς Διεθνείς Οργανισμούς, ωστ ί̂ οι 

:ιτονες*Γας να προχωρήσουν μαζί μας στοΥυεπόμενΟ/αΓώνα, έχοντας 

μ^τρβληθεί σε ολοκληρωμένες δημοκρατικές κδϋνωνίες

- Τέλος τη δημιουργία συνθηκών που υποβοηθούν την οικονομική ανάπτυξη
T ri/ zxCL· ήΟϋΖϊό ^ (^u a ù tu W 'U

Προωθούμε συγκεκριμένες δράσεις:1

ΐεκινούμε ένα διερευνητικό διμερή και πολυμερή διάλογο για τη δημιουργία 

εχός Οικονομικού Χώρου Συνεργασίας στη Βάλκανική που θα λειτουργεί σε 

5νή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Προχωρήσαμε ήδη σε συνεργασίες στις υποδομές : ^την ενέργεια, 

περιβάλλον, τις επικοινωνίες, τα δίκτυα μεταφορών .

Βελτιώνουμε το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδύσεις.

Στην άσκηση της πολιτικής μας έχουμε μαζί μας τον Ελληνισμό της 

Διασποράς. Το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε και υλοποίησε πολιτική για τον Απόδημο 

Ελληνισμό. Η κυβέρνησή μας έδωσε φωνή στους Ελληνες που ζούν έξω από 

τα σύνορα της χώρας, με τη σύσταση το 1995 του Συμβουλίου Αποδήμου 

Ελληνισμού (ΣΑΕ).

Δώσαμε την ευκαιρία έτσι στους ομογενείς απο την Αμερική μέχρι τις χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, από την Αφρική έως την Αυστραλία να 

προσφέρουν και να προωθούν τα εθνικά μας συμφέροντα.
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Το όραμά μας είναι μία ισχυρή, σύγχρονη και δημιουργική Ελλάδα . Μιά 

Ελλάδα σεβαστή σε όλους.

Θα το πετύχουμε μαζί.

-Με εθνική -βφύπν+ση 

-Με πατριωτική ενότητα .

- Με τον Ελληνισμό Ενωμένο.

- Με ισότιμη συμμετοχή στην Ευρώπη.

- Με δυνατές Ενοπλες Δυνάμεις .

- Με ειρήνη στα βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

- Με την εμπιστοσύνη και την ομοψυχία όλων των Ελλήνων.

Η Ελλάδα χρειάζεται την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα που έφερε το 

ΠΑΣΟΚ. Χρειάζεται μια κυβέρνηση που αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις που 

φέρνει ο επόμενος αιώνας.

Η περιχαράκωση και η οπισθοδρόμιση που προτείνει η Νέα Δημοκρατία δεν 

αποτελούν επιλογή. Είναι επικίνδυνες για τη χώρα.

εχουμε τσ-δίκαιωι.Ολοι οι Ελληνες έχοϋμεπό-δίκαίωμα να είμαστε σίγουροι και αισιόδοξοι για μια 

ισχυρή και σύχρονη Ελλάδα.

Φλ^ΗΰίΊΞΛληνες έχουμε μόνομιια δυνατότητσΗ^α πκτύχοομξ.

Γι' αυτό σας ζητώ να δώσετε στο ΠΑΣΟΚ την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία.
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