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Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η Κεντρική Επιτροπή καλείται σήμερα να ολοκληρώσει με την κατάρτιση 

των εκλογικών συνδυασμών την διάταξη μάχης όλου του Κινήματος για 

τις εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου. Ήδη, οι οργανώσεις, με τις 

προκριματικές εκλογές τους, κατέκτησαν ένα ακόμη βήμα στη 

δημοκρατική λειτουργία του Κινήματος μας, έδωσαν μια σαφή απόδειξη 

των ισχυρών δεσμών των οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ με τις τοπικές 
κοινωνίες. Οι επιλογές μας θα είναι δύσκολες. Δεν αγωνιούμε για 

κάποιες συγκρούσεις κομματαρχικών φέουδων. Έχουμε να επιλέξουμε 

ανάμεσα σε συντρόφους ικανούς και καταξιωμένους στον χώρο ζωής 

και δράσης τους. Αυτό το πλεονέκτημα του Κινήματος μας πρέπει 
σήμερα να το μετατρέψουμε και σε ένα πλεονέκτημα του εκλογικού μας 

αγώνα: δεν έχουμε μόνον θέσεις, πρόγραμμα και σχέδιο για την 
ελληνική κοινωνία. Έχουμε και το πολυάριθμο, πολύτιμο στελεχικό 

δυναμικό, στελέχη με πείρα, γνώση και καταξίωση. Έχουμε το σύνολο 
των ανθρώπων εκείνο που είναι σε θέση να εκπροσωπήσουν τις 

προσδοκίες και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, να δώσουν 

υπόσταση στην ελπίδα για μια νέα και ισχυρή Ελλάδα.

Οι εκλογές αυτές δεν γίνονται για να αποκτήσουμε την εξουσία, αλλά για 

να την ασκήσουμε πιο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα. Η εκλογική 

μας στρατηγική, επομένως, δεν στηρίζεται ούτε στην εξεύρεση 

ελκυστικών συνθημάτων, ούτε σε υποσχέσεις, ούτε σε παροχές, ούτε σε 

οποιοδήποτε τέχνασμα εντυπωσιασμού, όπως κατά κόρον κάνει ήδη η 
Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε από τέτοιες τακτικές, 
γιατί εμείς θα κληθούμε αύριο να κυβερνήσουμε και να εφαρμόσουμε τα 

όσα λέχτηκαν. Εμείς δεν εμπορευματοποιούμε τα περιεχόμενα της 
πολιτικής. Θεωρούμε υποτιμητικό να υποβιβάζουν τα κόμματα τον 

πολίτη σε καταναλωτή, και να επιχειρούν να τον παρασύρουν με 

διαφημιστικές τεχνικές.



Για μας αυτές οι εκλογές συνδέονται όσο ποτέ με τα άμεσα και 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Το ΠΑΣΟΚ 
δεν διανοείται να αντιμετωπίσει την κοινωνία ως άθροισμα ψηφοφόρων 

που πρέπει να εντυπωσιαστούν από τρικ, ευρήματα, υποσχέσεις, 

παροχές και συνθήματα. Θέλουμε όσο ποτέ, ο ελληνικός λαός, ήρεμα 

και ώριμα, να προχωρήσει στις επιλογές του. Για μας, κάθε πολίτης, 

οφείλει να γνωρίζει, ποιοι είναι οι στόχοι μας, ποιες οι ιεραρχήσεις μας, 
ποιο είναι το όραμά μας, ποιο είναι το σχέδιο μας για την ισχυρή και 

ασφαλή Ελλάδα, την Ελλάδα της δημιουργίας, μια Ελλάδα ισότιμη στην 

Ευρώπη, σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους. Γι’ αυτό απευθυνόμαστε 

στον ελληνικό λαό με την γλώσσα της σαφήνειας, την γλώσσα της 

συνέπειας, με την δέσμευση της ευθύνης.

Τονίζω και πάλι, τον βασικό κορμό των εκτιμήσεων και των στόχων μας, 

για τους οποίους ζητούμε την έγκριση, την συγκατάθεση και την ενεργό 
συμμετοχή του ελληνικού λαού στην πραγματοποίηση τους. 

Προσερχόμαστε στις εκλογές με βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

εκτιμήσεων, θέσεων και προτάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της 

πατρίδας μας. Έχουμε τόσο στα προγραμματικά κείμενα της 
κυβέρνησης όσο και σε άλλα κείμενα και δηλώσεις διαγράψει τους 
στόχους μας. Θα επαναλάβουμε το σύνολο του προγράμματος μας στο 

Εθνικό Συμβούλιο στις 3 του Σεπτέμβρη. Η Ελλάδα στην ερχόμενη 

τετραετία έχει να αναμετρηθεί με ουσιώδεις ιστορικές προκλήσεις και 
ευκαιρίες. Για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές και να αξιοποιήσει 

τις ευκαιρίες, πρέπει να πετύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα τέσσερις 

στρατηγικούς στόχους:

1. Να μετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εξέλιξη, η οποία στο νέο διεθνοποιημένο περιβάλλον 
καθορίζει και την εξέλιξη στη χώρα μας. Η παρουσία μας εκεί, όπως 
φαίνεται καθαρά τόσο από τις διεθνείς μας σχέσεις όσο και από επί



μέρους ζητήματα, όπως η αγροτική πολιτική, παίζει ένα σημαντικό 
ρόλο για όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

2. Να πρωταγωνιστεί στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που 

διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο. Είναι ο νέος χώρος 

παρουσίας μας, ο χώρος ο οποίος θα μας επιτρέψει να γίνουμε 

επίκεντρο εξελίξεων, να κερδίσουμε μια θέση που είχε πάντα η 

Ελλάδα στην ιστορία και έχασε αυτό τον αιώνα με τους παγκόσμιους 
πολέμους.

3. Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της 

Οικονομίας, ώστε η χώρα μας να μπορέσει να εισέλθει σε μια νέα 
εποχή απασχόλησης, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.

4. Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα 

φροντίζει συστηματικά για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, με 
οικονομική στήριξη εκπαίδευση και αρωγή. Να αξιοποιήσουμε, έτσι, 
όλο το δυναμικό της κοινωνίας μας, δίνοντας την ευκαιρία να 

συμμετάσχει στην απασχόληση, την παιδεία, την περίθαλψη και όλα 

τα βασικά κοινωνικά αγαθά ενός σύγχρονου κράτους.

Καθένας απ’ αυτούς τους στόχους έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον 

της χώρας μας. Πρέπει να επιτύχουμε ταυτόχρονα όλους τους στόχους, 
σε ένα ορατό ορίζοντα ως το 2000. Διαφορετικά, αν χαθεί αυτή η 
συγκυρία, όχι μόνον δεν θα αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, αλλά η απώλειά 
τους θα μας οδηγήσει σε μια διαδικασία περιθωριοποίησης στην διεθνή 

σκηνή. Αν χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες, οι συνέπειες θα είναι βαριές και 

επώδυνες. Γιατί όλοι αυτοί οι στόχοι είναι ταυτόχρονα και οι 
προϋποθέσεις για την διασφάλιση της ισχύος που έχει ανάγκη η χώρα, 
για να ενδυναμώσει την εξωτερική της πολιτική, για να ενισχύσει την 

άμυνα και την αποτροπή απέναντι στην εξωτερική επιβουλή.



Ήδη έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε μια διπλωματική επίθεση 

ενημέρωσης και πρωτοβουλιών σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς, 
έτσι ώστε να καταστεί φανερό ότι η τουρκική επιθετικότητα είναι 

συνυφασμένη με την καταπάτηση του Διεθνούς Δικαίου, την παραβίαση 

των Αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών, τον αυταρχισμό και την 

βαναυσότητα. Η φωνή της Ελλάδας άρχισε να ακούγεται, οι θέσεις μας 

και τα επιχειρήματά μας να αποκτούν βάρος και να υπολογίζονται.

Ενισχύουμε ταυτόχρονα αποφασιστικά την αμυντική ικανότητα της 

χώρας, έτσι ώστε, η διπλωματική μας δράση να συνδέεται με μια ισχυρή 

δύναμη αποτροπής. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει ασφαλής από 
την τουρκική προκλητικότητα. Η αποφασιστικότητα μαζί με την σύνεση, 

η αμυντική εγρήγορση σε συνδυασμό με τις διπλωματικές πρωτοβουλίες 

και η συντονισμένη ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα, συγκροτούν 

τον κορμό της συνολικής αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας απέναντι 

στην Τουρκία.

Η επιτυχία επομένως, αυτής της πολιτικής, που είναι συνυφασμένη με 
την προάσπιση της ειρήνης και των εθνικών δικαίων και δικαιωμάτων σε 
Ελλάδα και Κύπρο, θα καθοριστεί αποφασιστικά από την συνολική 

ικανότητα της χώρας να επιλύσει έγκαιρα τα εσωτερικά της προβλήματα 
και να διαδραματίσει ένα νέο, ισχυρό ρόλο, στην ευρωπαϊκή και διεθνή 

σκηνή.

Ο εκ βάθρων ριζικός εκσυγχρονισμός της χώρας στην Οικονομία, την 

Διοίκηση, την Παιδεία, τους θεσμούς, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για 
την επιτυχία αυτών των στόχων για την δημιουργία της ισχυρής 

Ελλάδας.



Με βάση αυτό το πλαίσιο στόχων και θέσεων ζητάμε την ψήφο του 
ελληνικού λαού, την έγκριση και την ενεργό συμμετοχή του στην 

δημιουργία μιας ισχυρής και ευημερούσας Ελλάδας.

Η στρατηγική της χώρας για την Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι το κύριο 

θέμα του εκλογικού αγώνα. Δεν είναι κύριο θέμα οι παροχές ή οι 

υποσχέσεις προς τη μια ή άλλη κοινωνική ομάδα ή περιοχή. Η Ν.Δ. που 
επικεντρώνει τη διαμάχη σε αυτά τα επιμέρους θέματα θα μας οδηγήσει, 

σε μία υποβαθμισμένη και μίζερη Ελλάδα. Δεν έχει προοπτική, δεν έχει 

αντίληψη του γύρω μας κόσμου. Εθελοτυφλεί από μικροκομματικό 
συμφέρον. Το παλιρροιακό κύμα του νέου αιώνα, της νέας παγκόσμιας 

οικονομίας και κοινωνίας έρχεται τεράστιο και θα μας παρασύρει αν δεν 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να το κυριαρχήσουμε. Πως, με ποια 

συνολική αντίληψη, με ποιες αξίες και κριτήρια, με ποιες κυρίαρχες 

κατευθύνσεις είναι το θέμα του εκλογικού αγώνα. Θέλουμε την Ελλάδα 
των μικρορυθμίσεων που βυθίζεται στην περιθωριοποίηση ή την ισχυρή 

Ελλάδα με διεθνή παρουσία. Θέλουμε να ματαιώνονται συνεχώς οι 
ελπίδες και προσδοκίες του λαού μας ή οι Έλληνες να έχουν 

περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. Γι’ αυτό αποφασίζουμε. Και 

πρέπει να αποφασίσουμε για την ισχυρή Ελλάδα της δημιουργίας και 

της προοπτικής.

Ξεκινάμε έναν προεκλογικό αγώνα με ολόπλευρη ενημέρωση του 

πολίτη. Χωρίς άγονες αντιπαραθέσεις, χωρίς πολωτικά και μειωτικά 

συνθήματα. Χωρίς αρνητική προπαγάνδα που υποβαθμίζει τον πολίτη 

και τον πολιτισμό της πολιτικής.

Διεξάγουμε ένα εκλογικό αγώνα που στοχεύει να ανεβάσει την ποιότητά 

της πολιτικής ζωής.



Έχουμε θέσεις και προγράμματα για όλους τους στόχους μας. 

Προκύπτουν από τα διάφορα προγραμματικά μας κείμενα. Αλλά θα τα 

ξαναπαρουσιάσουμε την Τρίτη στο Εθνικό Συμβούλιο. Ο εκλογικός μας 

αγώνας θα στηριχθεί αποκλειστικά σ’ αυτές τις θέσεις μας, στον ανοιχτό 
διάλογο με την κοινωνία. Ζητάω από όλους, να μην παρασυρθεί 
κανείς, κομματικό στέλεχος ή υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στον κατηφορικό 

δρόμο που εγκαινίασε η Νέα Δημοκρατία. Ήδη, πριν κλείσουν λίγες 

ημέρες από την έναρξη της εκλογικής μάχης, ο κ. Έβερτ μοίρασε 600 

δισεκατομμύρια, χωρίς να φροντίσει στοιχειωδώς να εξηγήσει πως και 
από που θα τα βρει. Μπορεί κανείς ψύχραιμα να εικάσει, ότι πρόκειται 

μόνον για την απαρχή ενός κρουνού λεκτικών παροχών, που θα 

πολλαπλασιαστεί τελείως ανέξοδα το επόμενο διάστημα. Κυριαρχεί 

επίσης από τη Νέα Δημοκρατία η αρνητική διαφήμιση ή να το πω ωμά, 

η «μαύρη προπαγάνδα». Δεν πρόκειται μόνον για μια τακτική που 

υποβαθμίζει την πολιτική ζωή. Πρόκειται για παραπλάνηση σε σχέση 
με τη σοβαρότητα των προβλημάτων για τα οποία καλείται ο λαός να 

αποφασίσει. Τα προβλήματα αφορούν την κατεύθυνση της Ελλάδας. 
Αυτά κρίνουμε. Οι μέθοδοι της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της 

είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εκπροσωπεί ένα παρωχημένο σύστημα 
σκέψης και δράσης. Αυτή η παράταξη, με αυτή την ηγεσία, όχι μόνον 

αγνοεί και περιφρονεί, επιχειρεί να γυρίσει την χώρα στον 
παλαιοκομματισμό της δεκαετίας του ’60 και έτσι την απομακρύνει από 

τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.

Καλώ όλα τα στελέχη να διατηρήσουν ένα σταθερά υψηλό επίπεδο 
ποιότητας θέσεων στον προεκλογικό αγώνα, περιφρονώντας και 
αδιαφορώντας για τις χυδαίες ακόμα όψεις, που φαίνεται ότι 

προσλαμβάνει η εκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι 

μόνον στοιχειώδης απαίτηση σεβασμού στον έλληνα πολίτη. Είναι κάτι 

βαθύτερα πολιτικό και εθνικά αναγκαίο: αυτή την στιγμή, μπροστά στις 
ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες στις οποίες καλούμαστε να



ανταποκριθούμε, μπροστά στην προθεσμία του 2000 και την πρόκληση 

του 21ου αιώνα, η ελληνική κοινωνία πρέπει να δώσει καθαρές και 
μακροπρόθεσμες οδηγίες σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων. Η ψήφος του 

ελληνικού λαού πρέπει να είναι όσο ποτέ συμπύκνωση μιας συναίνεσης 
σε θέσεις, πρέπει να είναι ώριμη επιλογή μετά από ουσιώδη ενημέρωση 

και στοχασμό. Χρειάζεται για το σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας η έγκριση 

του ελληνικού λαού, η ρητή εντολή του και η ενεργός συμμετοχή του.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για τις ουσιώδεις στρατηγικές 

επιλογές που πρέπει να υλοποιήσει η χώρα. Ζητάμε όμως την ψήφο 

του ελληνικού λαού και για το πλαίσιο στο οποίο περιέχονται και 

οικοδομούνται όλες οι πολιτικές που αφορούν την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. Η ζωή του μέσου ανθρώπου, του πολίτη που μοχθεί, του 
εργαζόμενου που παλεύει για το μεροκάματο, της γυναίκας με 

προβλήματα στο σπίτι και στη δουλειά, του αγρότη με τη μικρή 
εκμετάλλευση είναι στο επίκεντρο των σκέψεών μας. Το Κίνημά μας θα 

αναδείξει με συνέπεια με το σύνολο των θέσεών του, με τα κλαδικά 
προγράμματα, σε όλα τα επίπεδα, τον τρόπο που θα πετύχουμε τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα. Τα μεγάλα και τα μικρά 

μέτρα και έργα, η πρόνοια για την ποιότητα της ζωής, δεν αποτελούν 

σχέδιο ή υποσχέσεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό απλή πραγματικότητα σε 
ζωτικά προγράμματα υπό εκτέλεση σε όλη την χώρα. Ο άνθρωπος 
είναι και παραμένει στο επίκεντρο της σκέψης και της δράσης ενός 

σοσιαλιστικού κόμματος.



Η σταθερή πορεία της οικονομίας που διασφαλίσαμε και η στέρεη 

προοπτική της ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει έχουν διαμορφώσει 
ένα κλίμα εμπιστοσύνης στους παραγωγικούς φορείς και τους 

επενδυτές που, με την σειρά του, συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην 
συνέχιση και την ανάπτυξη της οικονομικής μας πολιτικής, με γνώμονα 

την αύξηση της ευημερίας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής 

συνοχής. Η πολιτική της Ν.Δ. θα σημάνει νεοφιλελεύθερους 

πειραματισμούς, αιφνιδιασμούς, νέες αβεβαιότητες. Το ερώτημα που θα 
πρέπει να απαντήσει ο ελληνικός λαός είναι: Θέλουμε μια
αποτελεσματική και ουσιαστική προσέγγιση της ανάπτυξης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης ή μια άκριτη πολιτική ειδικών παροχών που 

οδηγεί σε οικονομική κατάρρευση και έντονες κοινωνικές αντιπαλότητες. 

Θέλουμε μια αναπτυξιακή πολιτική με κοινωνική ευαισθησία ή μια χωρίς 
ελέγχους νεοφιλελεύθερη επέλαση. Η ισχυρή Ελλάδα θα είναι η 
Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας. Εμείς επιδιώκουμε την 

επιτάχυνση της ανάπτυξης σε συνθήκες σταθερότητας και με μεθόδους 

που προωθούν την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτος πρόνοιας.

Με τον ίδιο ακριβώς υπεύθυνο τρόπο θα παρουσιάσουμε και θα 

αναπτύξουμε τις πολιτικές μας, για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για την βελτίωση της Υγείας και Πρόνοιας, για την 

εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Στόχος των πολιτικών μας 
είναι μια χώρα στην οποία να ευημερούν όχι μόνον οι αριθμοί, αλλά και 

οι άνθρωποι. Ο στόχος της ισχυρής Ελλάδας έχει τελικό αποδέκτη την 

καθημερινή ζωή του έλληνα πολίτη. Στόχος μας είναι η ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων, η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Στόχος και μέριμνα 

μας είναι η χώρα και κάθε πολίτης χωριστά, να μπορούν να 

απολαμβάνουν τα αγαθά ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, που το 

ΠΑΣΟΚ μπορεί και να επιτύχει και να εγγυηθεί.



Δίλημμα φανερό υπάρχει και ως προς την εξωτερική πολιτική. Το 

ερώτημα είναι : Θέλουμε μια πολιτική ασφάλειας και ειρήνης ή μια 

πατριδοκαπηλία που οδηγεί σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις. 
Επιδιώκουμε την παρουσία, συμμετοχή και συνεργασία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού ή κινούμαστε μεταξύ εθνικιστικών 

εξάρσεων και σιωπηλών υποχωρήσεων δημιουργώντας παντού ένα 

κλίμα αβεβαιότητας και απορίας για τη συμπεριφορά μας.

Στόχος και μέριμνά μας είναι η Ελλάδα να είναι μια χώρα εξωστρεφής, 

πλήρως ενσωματωμένη στο διεθνές σύστημα με ενεργό και δυναμικό 
ρόλο σ’ αυτό για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της 

συνεργασίας.

Τέλος ο ψηφοφόρος θα πρέπει να απαντήσει και στο εξής ερώτημα: 
Θέλουμε μια σταθερή και απερίσπαστη διακυβέρνηση της χώρας για την 

επόμενη τετραετία ή πολιτική αβεβαιότητα λόγω έλλειψης συνοχής της 

Ν.Δ.; Θέλουμε πολιτική σταθερότητα ή πολιτική περιπέτεια;

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Οι εκλογές της 22ης Σεπτεμβρίου, είναι μία μεγάλη πολιτική και 

κοινωνική μάχη. Στις εκλογές αυτές ο ελληνικός λαός, καλείται να κρίνει 

και να συγκρίνει δύο αντίθετες κυβερνητικές προτάσεις εξουσίας, δύο 
διαφορετικές λύσεις για τα μεγάλα και ζωτικά προβλήματα της χώρας, 
δύο πολιτικές ηγεσίες για την διακυβέρνηση του τόπου, αξιολογώντας 

την ιστορία, το κύρος, τη γνώση και την αποτελεσματικότητά τους.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ανανεωμένο, δυνατό και σύγχρονο, θα δώσει νικηφόρα τη 
μάχη στις εκλογές της 22ης Σεπτεμβρίου, γιατί έχει προτάσεις, έχει 

λύσεις, έχει συνοχή και αποτελεσματικότητα μετά το Συνέδριό του.



Καλώ όλους, στελέχη και μέλη του ΠΑΣΟΚ να δώσουμε αυτή την 

εκλογική μάχη με τρόπο αντάξιο των στόχων και των προγραμμάτων 

μας. Είμαστε η παράταξη εκείνη που ενσαρκώνει με τον πληρέστερο 

τρόπο την δυναμική της ανάπτυξης και την ανάγκη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Εκφράζουμε τα πιο πρωτοπόρα και δυναμικά αιτήματα 

της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε η δύναμη που με όραμα και σχέδιο θα 

οδηγήσουμε την Ελλάδα στον 21° αιώνα. Είμαστε η δύναμη που με 

συνέπεια θα διασφαλίσουμε και θα διευρύνουμε το κράτος πρόνοιας, 
την αρωγή σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα στις ασθενέστερες ομάδες της 

κοινωνίας. Είμαστε εμείς που διασφαλίζουμε την απασχόληση, την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγρότη της υπαίθρου, τα 

δικαιώματα στην παιδεία και την κοινωνική μέριμνα. Είμαστε εμείς που 

μπορούμε να διασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής του 
έλληνα πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ συνενώνει τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του 

τόπου μας, τις δυνάμεις της εργασίας και του πολιτισμού, τις δυνάμεις 
της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της ειρήνης και του πατριωτισμού. Με 

όλες αυτές τις δυνάμεις θα δώσουμε την μάχη για μια νέα εποχή για την 

χώρα μας, για ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον για τον πολίτη. Θα 
δώσουμε μια εκλογική μάχη αντάξια των στόχων μας, με διάλογο και 

σεβασμό στον πολίτη, με διάλογο και σεβασμό στην αλήθεια, με διάλογο 
και σεβασμό στην σοβαρότητα των προβλημάτων στα οποία 

καλούμαστε να δώσουμε λύσεις.

Οι θέσεις μας, η συμπεριφορά μας έναντι του λαού, είναι ο δικός μας 

τρόπος μάχης, ο δικός μας τρόπος επικοινωνίας. Την νίκη στις εκλογές 

θα την κερδίσουμε με μια καινούργια λαϊκή πλειοψηφία, την πλειοψηφία 

των ώριμων και συνειδητών πολιτών, την πλειοψηφία της μεγάλης 

ελπίδας για την Ελλάδα.



Εμείς θα γυρίσουμε την σελίδα του 21ου αιώνα. Θα αγωνιστούμε και θα 

ττετύχουμε. Για μια ισχυρή Ελλάδα. Για την Ελλάδα της ασφάλειας και 
της ευημερίας. Για την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Εμπρός για 

μια νέα πλειοψηφία, για μια νέα εποχή για την πατρίδα μας.

Τώρα η χώρα μπορεί, η Ελλάδα μπορεί. Το μέλλον δεν μπορεί να 

περιμένει. Το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής είναι έτοιμο για τη μεγάλη Νίκη. 
Τη Νίκη της Ελλάδας της δημιουργίας.


