
χρηματιστηριακής αναταραχής εμπέδωσαν την πεποίθηση ότι 

χρειάζεται ένας σταθερός και ενιαίος οικονομικός και νομισματικός 

χώρος στην Ευρώπη. Στο Λουξεμβούργο έγιναν βήματα για να 

υπάρξει μια οικονομική κυβέρνηση στην Ένωση και να μην 

περιορίζεται η οικονομική πολιτική στη νομισματική πολιτική. Η 

διαδικασία ενοποίησης που θα αγκαλιάζει όλο και περισσότερους 

τομείς δεν είναι πλέον ένα αμφιλεγόμενο στοίχημα, αλλά μια 

αναπότρεπτη πορεία προς την σύγκλιση.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεν απευθύνομαι αυτή την στιγμή μόνον σε εσάς, αλλά στον τελικό 

κριτή όλων μας, που η εντολή του μας έχει φέρει σήμερα σ’ αυτή 

την αίθουσα, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Εμείς, έχουμε σήμερα μια 

ιστορική ευθύνη, που ξεπερνά κατά πολύ κάθε κομματικό, κάθε 

πολιτικό και, κατά μείζονα λόγο, κάθε προσωπικό υπολογισμό. 

Εμείς δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι οι κόποι του 

και οι προσπάθειές του, έχουν ως ορόσημο την ισχυρή Ελλάδα, 

που μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη δέσμευσή 

μας πρέπει να εκπληρώσουμε.

Εμείς δεν ζητήσαμε μια εντολή εν λευκώ, ούτε κυβερνάμε με 

υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα. Έχουμε ήδη θετικούς καρπούς. 

Έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Έχουμε για πρώτη φορά 

αναγνώριση των προσπαθειών και των θέσεών μας στο διεθνή 

χώρο, αναγνώριση που κατακτήσαμε με τις επιτυχίες μας. Οι 

κόποι και οι προσπάθειες του λαού, η πολιτική που εφαρμόσαμε



απέδωσε. Δεν πάμε πια στην Ευρώπη ζητώντας κατανόηση για 

τις «ειδικές συνθήκες» της χώρας και επιχειρηματολογώντας με 

την υστέρησή μας. Πάμε υπερήφανα, στηριζόμενοι σε ένα έργο 

και μια προσπάθεια που αποδίδει καρπούς. Πάμε στο εξωτερικό 

με άλλον αέρα, άλλη πνοή, άλλη δύναμη διαπραγμάτευσης. Αυτή 

την δύναμη μας δίνει ο ελληνικός λαός με τα δικά του επιτεύγματα. 

Δική του είναι η επιτυχία, σε αυτόν οφείλεται η θέση που 

κατακτάμε αλλάζοντας διεθνώς την εικόνα της χώρας.

Εγώ, κύριοι συνάδελφοι, νιώθω σε κάθε επίσκεψή μου στο 

εξωτερικό δύναμη γιατί ο λαός μας είναι αποφασισμένος να 

πετύχει τη σύγκλιση να κερδίσει κάθε ημέρα την πρόκληση της 

ισχυρής Ελλάδας. Γι’ αυτό και θεωρώ μείωση όχι για μένα ή την 

κυβέρνηση, αλλά μείωση του λαού μας τη μιζέρια που εμφανίζεται 

στον πολιτικό λόγο, όταν κοιτάμε προς τα πίσω αντί να κοιτάμε 

προς τα εμπρός. Νιώθω μείωση και οργή, κάθε φορά που αντί να 

συμπορευόμαστε με τον λαό που θέλει, διεκδικεί και επιτυγχάνει, 

κάνουμε γύρους γύρω από τα ίδια θέματα, απασχολούμαστε με 

τους εαυτούς μας, κυριαρχεί η εσωστρέφεια, αρνούμαστε να 

βλέπουμε μπροστά, εκεί που ο λαός μας θέλει, εκεί που η εντολή 

του μας οδηγεί.

Έχω αναφέρει σε μια συνεδρίαση της Κ.Ε. ότι η δημόσια συζήτηση 

στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από διάθεση ισοπέδωσης και 

υπερτονισμού της όποιας αρνητικής πλευράς. Παράδειγμα. Οι 

διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον της Ευρώπης 

συγκεντρώνουν πολύ λιγότερη προσοχή από εσωκομματικές 

τριβές. Ως εάν τα δύο γεγονότα είχαν την ίδια σημασία για τη



χώρα. Η μείωση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, η 

αύξηση του εθνικού προϊόντος παρουσιάζονται ως 

αντιαναπτυξιακές πολιτικές που οδηγούν σε δυστυχία τον ελληνικό 

λαό. Στην κουλτούρα αυτή της ισοπέδωσης και του ευτελισμού 

πρέπει να αντιταχθούμε. Όταν τίποτε δεν αξίζει, όταν τα 

σημαντικά είναι ασήμαντα και τα ασήμαντα σημαντικά, ο πολίτης 

παύει να ενδιαφέρεται. Κοιτάζει μόνο το κοντόφθαλμο προσωπικό 

του συμφέρον. Δεν αισθάνεται την ανάγκη να συμμετέχει και να 

συμπεριφέρεται υπεύθυνα. Η πρακτική αυτή του ευτελισμού 

παρεμποδίζει να βλέπουμε τα προβλήματα στην πραγματική τους 

οικονομική και κοινωνική διάσταση, τις ρίζες τους, την ιστορία 

τους, την πολυπλοκότητά τους και έτσι να εκτιμούμε λύσεις και να 

διαμορφώνουμε προσπάθειες. Η κοινωνία μας χωρίς πολίτες που 

συμμετέχουν, κατανοούν και συμβάλουν, θα είναι μια κοινωνία 

εχθρών, αδύναμη και μέτρια στα συλλογικά της επιτεύγματα. 

Εμείς θέλουμε μια κοινωνία ισχυρή, δημιουργική που αξιοποιεί όλο 

και περισσότερο τις δυνατότητές της. Σ’ αυτό το στόχο πρέπει να 

τείνουν οι πρακτικές και ο λόγος όλων.

Κύριοι συνάδελφοι, ζητώ από όλους, αυτό που ζητά από όλους 

μας ο ελληνικός λαός: Ζητώ να κατανοήσουμε, ότι για μας, για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., ο στόχος της ισότιμης ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας. Αυτόν 

τον στόχο δεν πρόκειται να τον διακυβεύσουμε ούτε να τον 

διακινδυνεύσουμε για να αποφύγουμε, «πολιτικό κόστος». Το 

κόστος για την χώρα και για μας, αν μείνει η Ελλάδα έξω από την 

Ενωμένη Ευρώπη θα είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιανδήποτε 

δήθεν πολιτικό κόστος. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές στην



Οικονομία. Αλλά και στον κοινωνικό τομέα στην εξωτερική μας 

πολιτική και στο σύστημα ασφαλείας της χώρας. Εγώ δεν μπορώ 

να δεχθώ, ότι θα σκεφθεί κάποιος κάτω από εφήμερες πιέσεις το 

βραχυπρόθεσμο δικό του συμφέρον και όχι τα συμφέροντα της 

χώρας. Η ιστορία μας δεν το επιτρέπει. Όπως δεν το επιτρέπει 

το μέλλον που έχουμε μπροστά μας. Γιατί, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., 

οφείλουμε να είμαστε η δύναμη που θα γυρίσει την σελίδα του 21ου 

αιώνα για την χώρα μας ώστε η Ελλάδα να γίνει ισχυρή και 

ευημερούσα.

Στην πορεία για την ισχυρή Ελλάδα, στην πορεία για την ισότιμη 

ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλήσαμε και θα 

μιλάμε με ειλικρίνεια για τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις 

ανάγκες. Δεν έχουμε ανάγκη από πολιτικά τεχνάσματα. Όχι μόνο 

γιατί ο λαός μας τα απορρίπτει, με το αλάνθαστο κριτήριο του. 

Αλλά και γιατί δεν συμβαδίζουν με την πολιτική μας επιδίωξη για 

κινητοποίησή του για τους στόχους μας. Γι’ αυτό όσα επιτύχαμε 

και όσα παρουσιάζουμε στον προϋπολογισμό, καθρεπτίζουν ένα 

υπαρκτό έργο και μια ασφαλή πορεία ολοκλήρωσής του. Εμείς 

δεν θα παίξουμε με τις τύχες του λαού και του τόπου εν ονόματι 

ενός λαϊκισμού που εχθρεύεται και υποτιμά τον λαό.

Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., μπορούμε να μιλήσουμε με 

βάση το έργο μας: υπηρετήσαμε με συνέπεια τους στόχους της 

λαϊκής εντολής. Έχουμε επιτύχει για πρώτη φορά την μείωση του 

πληθωρισμού κάτω από το 5%. Έχουμε για φέτος ρυθμούς 

ανάπτυξης 3,5%. Και η ανάπτυξη αυτή είναι ισόρροπη σε όλους 

τους κρίσιμους τομείς της οικονομίας: τη γεωργία, τις υπηρεσίες,



θεωρούμε, ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών 

αντιμετωπίζονται ικανοποιητικά. Και προπαντός δεν είμαστε 

πρόθυμοι να συμβιβαστούμε με ισχυρά κοινωνικά συμφέροντα 

που απομυζούν τους ζωτικούς πόρους της οικονομίας και 

αναστέλλουν την ανάπτυξη της κοινωνίας. Γι’ αυτό άλλωστε και 

πολλές από τις αντιδράσεις.

Ο εκσυγχρονισμός του κράτους μας φέρνει συχνά αντιμέτωπους 

με συντεχνιακά συμφέροντα και δημιουργεί ευνοϊκό έδαφος για τις 

σειρήνες του «πολιτικού κόστους». Δεν πρόκειται όμως να
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Ωστόσο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι 

και να το κάνω απόλυτα σαφές: εμείς δεν ήλθαμε να κάνουμε 

καλύτερη διαχείριση του υπάρχοντος συστήματος, συστήματος 

που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής. Και να μην 

υπήρχε ο στόχος της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η πολιτική και 

οικονομική μας πρόταση θα ήταν η ίδια. Στις συνθήκες του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού, η Ελλάδα πρέπει να είναι 

ανταγωνιστική.

Αυτό σημαίνει ότι σε όλους τους τομείς, στην Οικονομία, την 

Παιδεία, την Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, την κεντρική και 

περιφερειακή διοίκηση, χρειάζονται αποφασιστικές τομές και 

μεταρρυθμίσεις. Χρειάζεται ν’ αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα 

και αποτελεσματικότητα. Εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την 

αδράνεια του κράτους, ούτε είμαστε ικανοποιημένοι από την 

ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες. Ούτε



θα αυξήσω ακόμα περισσότερο τις τάξεις αυτού του είδους των μη 

προνομιούχων στο άμεσο μέλλον.

Αλλά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκαθαρίσω ένα άλλο 

ζωτικής σημασίας θέμα. Η επιτυχία του στόχου της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης, συνδέεται στενά με τον δεύτερο ακρογωνιαίο λίθο της 

πολιτικής μας, που είναι η επιτυχής αντιμετώπιση της αστάθειας 

στην περιοχή. Το Συμβούλιο Κορυφής υπήρξε μια μεγάλη 

επιτυχία της πολιτικής μας. Γιατί έδωσε ένα σημαντικό μήνυμα. Η 

συνεργασία με τη Τουρκία προϋποθέτει την αποδοχή των αρχών 

που διέπουν την προσπάθεια για μια Ευρώπη της ειρήνης και της 

ανάπτυξης.

Εμείς δεν επιδιώκουμε τον αποκλεισμό οποιαδήποτε χώρας. Γι’ 

αυτό υποστηρίξαμε και πετύχαμε η διαδικασία διεύρυνσης να 

αφορά όλες τις υποψήφιες χώρες. Εμείς επιδιώκουμε 

ξεκάθαρους κανόνες παιχνιδιού κανόνες που διασφαλίζουν την 

επίλυση των προβλημάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η 

επιδίωξή μας έγινε αποδεκτή. Η κοινότητα συμφερόντων στην 

Ευρώπη δεν προκύπτει μόνο από οικονομικές διευθετήσεις, από 

την κατανομή πόρων, προκύπτει από την κοινή πεποίθηση ότι μας 

δένουν αξίες. Τις αξίες αυτές πρέπει να εκφράζουμε και να 

εφαρμόζουμε με την πολιτική μας.

Το σύνολο των πολιτικών μας, σε όλους τους τομείς, αποσκοπεί 

στην ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Το σύνολο των 

χειρισμών μας στην εξωτερική πολιτική συνδυάζεται με μια ενεργή 

πολιτική αποτροπής, στηρίζεται στον αποτελεσματικό συνδυασμό



της ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, με τις πολιτικές 

πρωτοβουλίες της χώρας, σε όλα τα επίπεδα.

Η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής γίνεται ακόμα πιο 

σημαντική, αν συνδυαστεί με τον αποφασιστικό τρόπο, με τον 

οποίο ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι Ένοπλες Δυνάμεις 

εξοπλίζονται και εκσυγχρονίζονται ώστε κανείς να μην πιστεύει ότι 

θα απειλήσει ατιμωρητί τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ωστόσο, κύριοι συνάδελφοι, θα επαναλάβω κάτι: Στην εξωτερική 

πολιτική κερδίζει όποιος λαμβάνει πρωτοβουλίες, όποιος είναι 

παρόν στις εξελίξεις. Όταν μένεις παθητικός, οδηγείσαι 

αναπόφευκτα σε υποχωρήσεις, καθώς, αδιαφορώντας για τις 

κινήσεις του αντιπάλου, απομονώνεσαι και βρίσκεσαι τελικά σε 

δυσχερέστερη θέση από αυτή που είχες πριν.

Εμείς πήραμε σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα πρωτοβουλίες, γιατί 

θεωρούμε ότι διαθέτουμε ισχυρά σημεία υπεροχής. Η Τουρκία 

μπορεί να είναι στρατιωτικά ισχυρή, μπορεί να έχει γεωπολιτική 

αξία, αλλά είναι πολιτικά ασταθής και κοινωνικά διχασμένη. 

Σπαράσσεται από τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές αντιθέσεις, 

έτσι ώστε να είναι, δυσδιάκριτα τα πραγματικά κέντρα λήψης 

αποφάσεων. Η αστάθειά της έχει ως συνέπεια να είναι 

αποσταθεροποιητικός παράγων στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η Ελλάδα αντιθέτως, είναι η πιο σταθερή χώρα της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οικονομικά πιο ισχυρή, η εθνικά πιο



ομοιογενής και η κοινωνικά πιο αρραγής σε όλο αυτό το τόξο. Η 

Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει και 

αξιοποιεί.

Σ’ αυτό συμβάλλει μια κρυστάλλινα διαυγής πολιτική: τα εθνικά 

μας δίκαια και τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν τίθενται 

ούτε σε αμφισβήτηση, ούτε υπό διαπραγμάτευση. Καλούμε την 

Τουρκία να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, με την 

αποκήρυξη της βίας ή της απειλής χρήσης βίας, με την αποδοχή 

του διεθνούς Δικαίου, των διεθνών συνθηκών και της δικαιοδοσίας 

του Δικαστηρίου της Χάγης. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφή την 

δική μας αντίληψη της βήμα προς βήμα προσέγγισης.

Εμείς ειλικρινά επιθυμούμε την ειρήνη και την καλή γειτονία με την 

Τουρκία. Πιστεύουμε ότι η ειρήνη είναι το κοινό συμφέρον των 

δύο κρατών και λαών. Εφόσον η Τουρκία αποδεχθεί την 

δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης και αποδείξει 

εμπράκτως τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό 

κεκτημένο, θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην ευρωπαϊκή της 

πορεία.

Τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν ετέθησαν ποτέ και 

πουθενά σε αμφισβήτηση από κανέναν. Η νέα δομή του ΝΑΤΟ 

διασφαλίζει την δική μας θέση για τα κυριαρχικά δικαιώματά μας. 

Ας μη ξεχνάμε, ότι μέχρι τώρα οι όποιες ρυθμίσεις υπήρχαν, 

υπήρχαν μόνο στα χαρτιά. Κρίσιμες αποφάσεις στην 

πραγματικότητα λαμβάνονταν ερήμην μας και -προφανώς- πολλές 

φορές εις βάρος μας.



Τώρα είμαστε μέσα στο σύστημα αποφάσεων και έχουμε την 

δυνατότητα παρέμβασης και ελέγχου.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν είναι αποσπασματική. Δεν μπορεί 

να επιλέγει κάποιος ορισμένα κεντρικά σημεία και να απορρίπτει 

άλλα. Η οικονομική μας πολιτική πάει χέρι-χέρι με την κοινωνική, 

η εξωτερική πολιτική και η άμυνα είναι οι δύο όψεις της 

πρωτοβουλίας μας για την επίτευξη των εθνικών μας στόχων. Η 

πολιτική αυτή είναι εγκεκριμένη από τον ελληνικό λαό. Δεν 

ασκείται με μικροκομματικά κριτήρια. Εφαρμόζουμε αυτή την 

πολιτική έχοντας απόλυτη συνείδηση ότι εργαζόμαστε για τα 

μείζονα και μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας. Η πολιτική 

μας δεν είναι κομματική. Είναι μια πολιτική εθνική, γιατί συνοψίζει 

τα καίρια συμφέροντα του τόπου και του λαού, στην ιστορική 

περίοδο που διανύουμε. Αυτή η πολιτική δεν είναι δικό μας 

κατασκεύασμα. Προέρχεται από τον ελληνικό λαό που μας έδωσε 

εντολή για την εφαρμογή της. Αφορά τόσο εμάς όσο και τις γενιές 

που έρχονται, το μέλλον, την ευημερία και την ασφάλεια της 

χώρας. Γι’ αυτό, αυτή η πολιτική, είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αυτή η πολιτική έχει την έγκριση των κορυφαίων κομματικών μας 

οργάνων και την έγκριση της λαϊκής εντολής. Σήμερα, σε αυτή την 

αίθουσα, θέλω να τονίσω, ότι αυτή την λαϊκή εντολή θα



εκτελέσουμε στο ακέραιο. Στο κόμμα και τα συλλογικά όργανα 

μπορούν να γίνονται όλες οι συζητήσεις πριν ληφθεί κάθε 

απόφαση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί, γιατί έχει 

τις όποιες διαφορετικές απόψεις, να αισθάνεται αδέσμευτος και να 

συμμετέχει ή να μη συμμετέχει στην προσπάθεια. Η συλλογικότητα 

στην εφαρμογή είναι ο στοιχειώδης όρος της πολιτικής ευθύνης 

ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης, κάθε στελέχους, σε όλα τα 

επίπεδα.

Σ’ αυτή την πορεία δεν υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο 

πατριώτες, λιγότερο ή περισσότερο φίλοι του λαού. Ο λαός 

εξέλεξε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ως ενιαίο και αδιαίρετο κόμμα, για να 

εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα. Και οφείλουμε να το 

εφαρμόσουμε ενιαία και αδιαίρετα.

Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει καλύτερη πρόταση, η πόρτα είναι 

ανοιχτή να την εκφράσει δημόσια και να κριθούμε από τον λαό.

Αλλά εδώ, εμείς, οι εκπρόσωποι του ενιαίου ΠΑ.ΣΟ.Κ., του 

κόμματος της λαϊκής εντολής, δεν θα αφήσουμε το έργο μας στην 

μέση. Η μεταρρύθμιση της κοινωνίας θα ολοκληρωθεί. Η εθνική 

ασφάλεια και τα εθνικά δικαιώματα θα διαφυλαχθούν. Η πρόοδος 

και η ευημερία του ελληνικού λαού θα είναι η κοινή επιτυχία όλων 

μας. Η ισχυρή Ελλάδα θα είναι το επίτευγμα των κόπων και της 

προσπάθειας του λαού μας, των κόπων και της προσπάθειας της 

κυβέρνησης, του κόμματος, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα επιτύχει τους στόχους του, η Ελλάδα θα επιτύχει 

τους στόχους της. Η Ελλάδα του 2000 θα είναι ισότιμη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έχει λόγο και φωνή στα κέντρα των 

αποφάσεων. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα προσέλθει στις εκλογές του 2000 

συνεπές στις δεσμεύσεις του και αποτελεσματικό στο έργο του.

Οι στόχοι του μέλλοντος απαιτούν ένα αντάξιο παρόν. Είμαι 

βέβαιος ότι όλοι μας, οι 162 βουλευτές που ο λαός όρισε ως 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εσείς που έχετε το βάρος της λαϊκής 

εντολής, εσείς που έχετε την ευθύνη της συναπόφασης, η 

Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα είναι η κινητήρια 

δύναμη εφαρμογής του προγράμματος μας.

Ερχόμαστε από μακριά, για να πάμε πολύ μακριά. Όλοι μαζί, 

εκφραστές ενός νέου ΠΑ.ΣΟ.Κ., του ενιαίου και αδιαίρετου 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. της λαϊκής εντολής, του ΠΑ.ΣΟ.Κ. του έργου μας, του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. των αποφάσεών μας. Καλώ όλους σε μια ολόπλευρη 

στήριξη του κυβερνητικού έργου, σε μια γόνιμη συζήτηση του 

προϋπολογισμού στην Βουλή. Καλώ όλους από σήμερα να 

δώσουμε τα δείγματα μιας σταθερής και αταλάντευτης πορείας στο 

1998, στο 1999, που θα μας φέρει στη νέα νίκη, το 2000.

Καλώ όλους να γυρίσουμε την σελίδα και να κοιτάξουμε 

αποφασιστικά προς το μέλλον. Ένα μέλλον ελπίδας, ένα μέλλον 

εμπιστοσύνης, αντάξιο του περήφανου λαού μας, που κερδίζει με 

το σπαθί του την θέση του στην Ευρώπη. Που ανοίγει με το έργο 

του τον δρόμο της ισχυρής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας της



δημοκρατίας, της ανάπτυξης, της παιδείας, της ευημερίας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όλοι μαζί, για το μέλλον. Για την ισχυρή Ελλάδα. Για την Ελλάδα 

της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι το έργο 

μας. Αυτό είναι η δέσμευσή μας. Αυτό είναι η κοινή μας ευθύνη.

Σ’ αυτή την κοινή ευθύνη θα ανταποκριθούμε στο ακέραιο. Αυτό 

σας ζητώ σήμερα. Αυτό ζητά από όλους μας το μέλλον.

Αυτό ζητά η Ελλάδα.

Και θα το πετύχουμε.

Σας ευχαριστώ.


