Ελληνίδες, 'Έλληνες
Λίγες μέρες μένουν μέχρι τη δική σας ετυμηγορία που θα αναδείξει ξανά το
ΠΑΣΟΚ

την ήρεμη, τη σταθερή, την προοδευτική, τη σύγχρονη δύναμη

διακυβέρνησης του τόπου.
Πήραμε την απόφαση να προσφύγουμε σε σας, να ζητήσουμε τη νέα εντολή
σας τώρα. Αναλάβαμε το κόστος αυτής της απόφασης γιατί αυτό υπαγορεύει
το συμφέρον του έθνους.
Εκλογές τώρα.
Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει
Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.
Δεν μπορεί να περιμένει τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα να την βρουν σε
μια μακρόσυρτη και στείρα προεκλογική περίοδο και όχι σε θέση ευθύνης και
μάχης που θα διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα.
Δεν μπορεί να περιμένει και να μη προχωρήσει στις αναγκαίες τομές που
πρέπει να γίνουν τώρα στην οικονομία, τους αναπτυξιακούς στόχους, στην
παραγωγική διάρθρωση, μπροστά στο διεθνή ανταγωνισμό και τις ταχύτατες
ευρωπαϊκές εξελίξεις. Τομές που μια μακρόσυρτη προεκλογική περίοδος
απομακρύνει στο άδηλο και αβέβαιο μέλλον.
Δεν μπορεί να περιμένει και να μη προχωρήσει επι τέλους στην οριοθέτηση
και λειτουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους που διασφαλίζει την
κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, χωρίς να αμφισβητεί τις κατακτήσεις
των κοινωνικών δυνάμεων.
Δεν μπορεί να περιμένει άλλο ο παραγωγικός και θεσμικός εκσυγχρονισμός.
Χωρίς να νικήσουμε τις αντιστάσεις ξεπερασμένων δομών και πρακτικών.
Χωρίς να υπερβούμε ό,τι κρατά καθηλωμένη την κοινωνία, ό,τι κρατά σε σε
στασιμότητα τη δυναμική του έθνους.
Χωρίς να αλλάξουμε το κράτος των συμφερόντων που αντιστέκονται με κάθε
τρόπο.
Τίποτε απ’ αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε μια μακρόσυρτη προεκλογική
περίοδο. Η Ελλάδα πρέπει τώρα να αποφασίσει το άλμα προς τα εμπρός.

Δεν κάνουμε εκλογές για να πάρουμε σκληρά οικονομικά μέτρα, αλλά για να
εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα οικοδόμησης του Κράτους Πρόνοιας.
Δεν κάνουμε εκλογές για να μειώσουμε την αγοραστική δύναμη των
εργαζομένων και να εντείνουμε τις συνθήκες λιτότητας, αλλά για να
δυναμώσουμε
αναδιανομής

τους ρυθμούς της ανάπτυξης.
του

εισοδήματος

υπέρ

των

Να υπάρξει

ασθενέστερων

μια

πορεία

τάξεων

και

στρωμάτων και ανακατανομής του πλούτου υπέρ των πιό υποβαθμισμένων
περιοχών.
Δεν κάνουμε εκλογές για να υποκλέψουμε την ψήφο του λαού, για κάποιες
αποφάσεις που δήθεν θα πάρουμε.
Εμείς δεν υποσχόμαστε.
Προτείνουμε λύσεις.
Ο λαός ξέρει. Ο λαός κατανοεί. Ο λαός επικυρώνει. Και επι τέλους ο λαός
ψηφίζει και αποφασίζει. Και πάλι ΠΑΣΟΚ, νέα νίκη, ελπίδα για την πατρίδα.
Ελληνίδες, ‘Έλληνες
Θα ήθελα σήμερα να μοιραστούμε μαζί τις ελπίδες, τις προσδοκίες και τα
οράματα που έχουμε για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
Τη χώρα και το έθνος που δημιούργησε και μας κληροδότησε την ιστορική
ταυτότητα της δημοκρατίας και του πολιτισμού.
Τη χώρα και το έθνος που μας προσφέρει τα πάντα.
Σ’ αυτή τη χώρα ως έθνος θέλουμε όχι μόνο να ζήσουμε και ν’ αναπτυχθούμε,
αλλά και να ευημερήσουμε. Σε ένα κόσμο ειρηνικό, δίκαιο, ανθρώπινο.
Το όραμά μας και το χρέος μας είναι μια αξιόμαχη, ισχυρή και σύγχρονη
Ελλάδα, που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα μεγάλα αιτήματα της νέας
εποχής.
Ο Ελληνισμός πρέπει να νοιώσει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία.
Οτι μπορεί να θωρακίσει και να υπερασπίσει τα δικαιώματα και την ιστορική
του προοπτική. Οτι μπορεί να αποκαταστήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο
στην κρίσιμη περιοχή μας και τον εποικοδομητικό του λόγο στις αποφάσεις
που διαμορφώνουν τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εξελίξεις.
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Μπροστά μας ανοίγεται ξανά ένας δρόμος ευρωπαϊκής αναγέννησης και
ολοκλήρωσης και καλούμαστε από την ίδια την ιστορία, τη θέση, τις
διαχρονικές μας αξίες, να θέσουμε και τη δική μας σημαντική σφραγίδα.
Μπροστά μας ανοίγονται ξανά, σε μια Βαλκανική με γκρεμισμένα τα κάστρα
που χωρίζουν τους λαούς, οι μεγάλοι δρόμοι της στεριάς, της επικοινωνίας,
που οδηγούν τους Έλληνες στις παραδοσιακές συμμαχίες και κοιτίδες τους
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τις παραδουνάβιες περιοχές.
Μπροστά μας ανοίγονται ξανά, σε μια Μεσόγειο που μπορεί να γίνει θάλασσα
ειρήνης και ευημερίας, σ’ ένα Αιγαίο ασφάλειας και επικοινωνίας, οι μεγάλοι
δρόμοι της θάλασσας που οδηγούν στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τις
παρευξείνειες περιοχές.
Ενα ευρύτατο μέτωπο ειρήνης, συνεργασίας, ανάπτυξης και πολιτισμού είναι
η επιθετική μας στρατηγική που θα δώσει στον Ελληνισμό την αίγλη που
ιστορικά του ανήκει. Τη δύναμη και τη θέση που του αρμόζει.
Για να νοιώσουμε,

όμως,

ασφάλεια

και σταθερότητα,

οφείλουμε

να

αναπτύξουμε ταυτοχρόνως και μια αμυντική στρατηγική.
Να αναπτύξουμε μια δύναμη αποτροπής που να αγκαλιάσει ολόκληρο το
παραμεθόριο τόξο. Ιδίως το ανατολικό μέτωπο που συνδέει τη Θράκη με το
Αιγαίο και την Κύπρο, απέναντι στην κύρια απειλή που ζει για δεκαετίες ο
Ελληνισμός, απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό. Ισχυρή και σύγχρονη
Ελλάδα, σημαίνει πριν και πάνω απ’ όλα, ισχυρές και σύγχρονες ένοπλες
δυνάμεις.
Εμείς δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε με τους λαούς και τα έθνη στην
περιοχή. Δεν έχουμε να μοιράσουμε τίποτε με τον τουρκικό λαό. Δεν
μπορούμε, όμως, να αποδεχτούμε ούτε στιγμή ότι θα βάλουμε στη ζυγαριά
της διαπραγμάτευσης τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον αέρα, τη θάλασσα,
τη στεριά, στα ίδια τα νησιά μας.
Δεν παραχωρούμε τίποτε.
Υπερασπίζουμε με κάθε μέσο και τρόπο τη διεθνή νομιμότητα και την ειρήνη.
Διεκδικούμε κάθε νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα του Ελληνισμού. Αυτό
είναι το δόγμα της ισχυρής και σύγχρονης Ελλάδας, που εμπνέει σεβασμό σε
φίλους και εχθρούς.
Σταθήκαμε και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον κυπριακό Ελληνισμό.
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Γνωρίζοντας ότι αποτελεί όνειδος για τη διεθνή κοινότητα το μοιρασμένο
νησί και η διχασμένη πόλη. Αλλά αποφασισμένοι να προασπίσουμε την
Κύπρο από κάθε νέα απειλή και να ολοκληρώσουμε την πολιτική του ενιαίου
αμυντικού δόγματος, θα θέσουμε ξανά το Κυπριακό πρόβλημα στη διεθνή
κοινότητα και θα επιταχύνουμε την ένταξη της Κύπρου στην ευρωπαϊκή
ένωση.
Σταθήκαμε και στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους Ελληνες όπου γης.
Θέλουμε να διαμορφώσουμε την εθνική μας στρατηγική όχι μόνο με τα 10
εκατομμύρια των Ελλήνων της Ελλάδας, αλλά με τη διπλάσια δύναμη του
οικουμενικού Ελληνισμού.
Μέσα στα πλαίσια μιας δυναμικής εθνικής στρατηγικής που αναζητά και
κατοχυρώνει εθνικές συμφωνίες και συναινέσεις, που διαμορφώνει κλίμα
ασφάλειας και αυτοπεποίθησης, μπορούμε να αναπτύξουμε ένα αρραγές
εσωτερικό μέτωπο.
Όλες οι ιστορικές περιφέρειες της χώρας θα βρουν το όνομα, την ταυτότητα
και τον ιστορικό τους ρόλο. Το Αιγαίο, η Θράκη, η Μακεδονία, η Ήπειρος θα
συμβάλουν με το δικό τους αναντικατάστατο τρόπο στο άνοιγμα των δρόμων
που οδηγούν στη νέα εποχή.
Το Κίνημά μας, με βαθιά συναίσθηση της ιστορικής του ευθύνης απέναντι
σας, με βαθιά συνείδηση του πατριωτικού του καθήκοντος, βρέθηκε και
βρίσκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή της μάχης για τα ύψιστα εθνικά μας
δίκαια.
Θα βρεθεί και τώρα πιό ώριμο, πιό αποφασισμένο, πιό σύγχρονο, πιό
δυναμικό.
Αυτό είναι το χρέος μας, γιατί η Ελλάδα και ο Ελληνισμός αξίζουν με ένα
καλύτερο μέλλον.
Ελληνίδες, Έλληνες
Απευθύνομαι σήμερα σε σας.
Στον καθένα ξεχωριστά και σ’ όλους μαζί.
Σε κάθε πατριώτη, δημοκράτη και προοδευτικό άνθρωπο
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Ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που αποτελούν πηγή δύναμης και
δημιουργίας για το παρόν και το μέλλον του τόπου.
Απευθύνομαι σήμερα σ’ όλους όσους θέλουν μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα
να

δημιουργείται

μέσα

από

μια

εθνική

αφύπνιση,

ανασύνταξη

και

ανασυγκρότηση, μέσα από μια πραγματική αναγέννηση του Ελληνισμού.
Απευθύνομαι σ’ όλες τις παραγωγικές και προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
Στις δυνάμεις της παραγωγής, της εργασίας, του πνεύματος, της τέχνης, της
επιστήμης και του πολιτισμού.
Απευθύνομαι
οραματίζονται

στις
μια

λαϊκές
πιό

δυνάμεις,

ανθρώπινη

στα

κοινωνία,

στρώματα
και

του

λαού

που

αγωνίζονται να την

πραγματώσουν. Που βλέπουν και σήμερα το συμφέρον τους να εκφράζεται
από τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη και το αυθεντικό, το δικό της Κίνημα,
το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
Απευθύνομαι, σήμερα, σ’ αυτούς που μαζί ξεκινήσαμε πριν 22 χρόνια, με τον
Ανδρέα Παπανδρέου οδηγητή, αυτή την όμορφη, τη μεγάλη, τη συναρπαστική
πορεία με μόνο μέλημα να προσφέρουμε σ’ αυτό τον τόπο.
Απευθύνομαι, ο ‘όλες τις γενιές των αγωνιστών που έδωσαν τη δική τους
μάχη από όποιο μετερίζι για την κοινωνική αλλαγή, τη δημοκρατία, τη
δικαιοσύνη, την ανεξαρτησία, τον πιό δίκαιο και αξιοβίωτο κόσμο.
Απευθύνομαι και σε όσους δυσπιστούν, σ’ όσους κουράστηκαν ή έμειναν στο
δρόμο, σε όσους λιγοψύχησαν, απογοητεύτηκαν ή διάλεξαν την οδό της
ιδιώτευσης, στην ιστορική μας διαδρομή.
Σας καλώ να δώσουμε μαζί ξανά τη μάχη της Ελλάδας και της Ελπίδας.
Να δώσουμε τη μάχη για τη νέα εποχή με τη νέα μεγάλη νίκη.
Να δώσουμε τη μάχη για το παρόν και το μέλλον του έθνους ΤΩΡΑ.
Γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να
περιμένει. Γιατί τώρα μπορούμε να μετατρέψουμε τα θετικά βήματα σε
μεγάλα άλματα για να συναντήσει ο Ελληνισμός το νέο αιώνα νικηφόρα.
Εμπρός στη μάχη της Ελπίδας και της Νίκης.
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