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Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Η σημερινή κοινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί καθοριστική.
Σήμερα παίρνουμε την απόφαση που θα δρομολογήσει σταθερά την
πορεία της Ελλάδας στον 21° αιώνα. Σήμερα θεμελιώνουμε με τρόπο
που δεν επιδέχεται επιστροφή την πορεία για μια ισχυρή Ελλάδα, για
μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους.
Σήμερα, με τις αποφάσεις μας, εγκαινιάζουμε μια νέα πορεία της
ελληνικής κοινωνίας, για μια πολιτεία που θα εγγυάται την ευημερία των
ανθρώπων και δεν θα στέκεται μόνον σε αριθμούς και δείκτες. Σήμερα,
επιβεβαιώνουμε και πάλι, ότι ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας που
επιδιώκουμε θα σημάνει μια άλλη ποιότητα ζωής, μια άλλη ποιότητα
σχέσεων κράτους και πολίτη, μια νέα εποχή για την χώρα.

Στις 22

Σεπτεμβρίου, η λαϊκή ετυμηγορία θα δώσει μια νέα νίκη στο ΠΑΣΟΚ,
αλλά η 22 Σεπτεμβρίου θα είναι και ημέρα-σύμβολο για μια νέα ιστορική
περίοδο, για μια έφοδο του ελληνισμού στο μέλλον.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Προσερχόμαστε στις εκλογές με βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο
εκτιμήσεων, θέσεων και προτάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της
πατρίδας μας.

Για πρώτη, ίσως, φορά στην μεταπολεμική περίοδο η

Ελλάδα αναμετράται με τόσες πολλές ιστορικές προκλήσεις και
ευκαιρίες.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές, η χώρα μας πρέπει να

επιτύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα τέσσερις στρατηγικούς στόχους:
1. Να συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε μια κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής

ολοκλήρωσης, που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να διαδραματίσει τον
δικό της ξεχωριστό και ενιαίο ρόλο στην διεθνή σκηνή.
2. Να

πρωταγωνιστήσει

στο

νέο

γεωπολιτικό

περιβάλλον

που

διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την Μεσόγειο, με πρωτοβουλίες που
θέτουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας
και ευημερίας για όλους τους λαούς της περιοχής.

Απέναντι σε μια

Τουρκία της απειλής και της αποσταθεροποίησης της περιοχής η
Ελλάδα οφείλει να αντιτάξει την αποφασιστικότητα μαζί με τη σύνεση,
την αμυντική εγρήγορση μαζί με την διπλωματική πρωτοβουλία.
3. Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της
οικονομίας, με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την βελτίωση των
υποδομών, την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων και την
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, 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,
μπορέσουμε

να

εκπαίδευση

και αρωγή.

καταπολεμήσουμε

την

Μόνον έτσι θα

περιθωριοποίηση,

να

αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της διάσπασης της κοινωνικής
συνοχής και να αξιοποιήσουμε 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 από αυτούς τους στόχους έχει ξεχωριστή σημασία για το
μέλλον της χώρας μας.
ευκαιρία για την Ελλάδα.

Καθένας ισοδυναμεί με μια μεγάλη ιστορική
Πρέπει να επιτύχουμε, συγχρόνως, όλους

τους στόχους, σε ένα ορατό ορίζοντα, ως το 2000. Διαφορετικά, εάν

χαθεί για την Ελλάδα αυτή η συγκυρία, όχι μόνον δεν θα αξιοποιηθούν
οι ευκαιρίες, αλλά η απώλειά τους θα μας οδηγήσει σε μια διαδικασία
περιθωριοποίησης στην διεθνή σκηνή.
επιτρέπεται να αδρανήσουμε.

Ο χρόνος τρέχει και δεν

Αν χάσουμε αυτές τις ευκαιρίες οι

συνέπειες θα είναι βαριές. 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
ενδυναμώσει την άμυνα και την αποτροπή απέναντι στην εξωτερική
επιβουλή.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Αντιμετωπίζουμε καθημερινά μια συστηματική έξαρση της τουρκικής
επιθετικότητας.

Η Τουρκία μεταβάλλεται με όλο και πιο γρήγορους

ρυθμούς στον πιο σοβαρό παράγοντα αποσταθεροποίησης στην
ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Αιγαίο και η Κύπρος,
αποτελούν έναν από τους σταθερούς στόχους του παράλογου
επεκτατισμού της Άγκυρας. Έχουμε σχεδιάσει και ήδη 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.
Ενισχύουμε ταυτόχρονα την αμυντική ικανότητα της χώρας, έτσι ώστε η
διπλωματική μας δράση στον διεθνή χώρο 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 αποτρεπτικής ικανότητας της Ελλάδας απέναντι στην
Τουρκία. Η επιτυχία αυτής της πολιτικής, που είναι συνυφασμένη με την
προάσπιση της ειρήνης και των εθνικών δικαίων και δικαιωμάτων, 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.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Λόγοι οικονομικοί, λόγοι κοινωνικοί, λόγοι εθνικοί, επιβάλλουν να
ανταποκριθούμε καίρια και αποφασιστικά στις ιστορικές προκλήσεις που
περιέγραψα.

Το τοπίο του σημερινού κόσμου δεν επιτρέπει ούτε

εφησυχασμούς, ούτε την χρήση μιας πολιτικής γλώσσας που κολακεύει
και παραπλανά τον λαό και αποσιωπά τα προβλήματα.

Το ΠΑΣΟΚ

προσέρχεται στις εκλογές μιλώντας την γλώσσα της ολόπλευρης
ενημέρωσης, την γλώσσα των πραγματικών συμφερόντων της χώρας.
Πρέπει όλοι να αποκτήσουμε συνείδηση σε ποιο περιβάλλον, σε ποιες
προκλήσεις καλούμαστε να ανταποκριθούμε, καίρια, αποφασιστικά και
αποτελεσματικά:
α. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μια χώρα μετά την άλλη, θέτει ως ύψιστη
προτεραιότητα

την

επιτάχυνση

της

θεσμικής

και

οικονομικής

προσαρμογής, ώστε να συμμετάσχει το ταχύτερο δυνατό στο Ενιαίο
Νόμισμα, την κοινή πολιτική ασφάλειας και τη νέα ευρωπαϊκή
πραγματικότητα που δημιουργείται. Εάν μια χώρα δεν μπορέσει να
προσαρμοστεί, δεν θα καθυστερήσει απλώς στην αξιοποίηση των
ωφελημάτων, αλλά θα κινδυνεύσει να αποκοπεί από τις εξελίξεις και
τα κέντρα αποφάσεων. Βαθμιαία θα καταπέσει στην κατηγορία των
νεοεισερχομένων κρατών-μελών, με αβέβαιες -πλέον- τις όποιες

προοπτικές εξέλιξης και με κίνδυνο απώλειας όσων κατακτήθηκαν
επίπονα από την ένταξη ως σήμερα.
Ανεξάρτητα από την τελική μορφή που θα λάβουν τα κριτήρια και οι
όροι συμμετοχής ενός κράτους στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση το 1998, η χώρα μας πρέπει εγκαίρως να ολοκληρώσει την
προετοιμασία της, ώστε να συμμετάσχει ισότιμα, αν όχι με τον πρώτο,
τουλάχιστον με τον δεύτερο κύκλο χωρών, που θα ακολουθήσει, λίγο
καιρό αργότερα. Όσο μεγαλύτερη αποφασιστικότητα δείξουμε στην
εκπλήρωση αυτού του στόχου, τόσο περισσότερη επιρροή θα
μπορούμε να ασκήσουμε και στην τελική διαπραγμάτευση της
Διακυβερνητικής Διάσκεψης.
β. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη για την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης συμπυκνώνει καίρια στρατηγικά ζητήματα για το μέλλον της
Ελλάδας στην Ευρώπη:
• Ποια θα είναι η θεσμική θέση της Ελλάδας στο νέο ευρωπαϊκό
οικοδόμημα, και πως θα διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή της
χώρας μας σε πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής εμβέλειας;
• Πως θα ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

στο εκρηκτικό

κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας και της απασχόλησης;
• Πως θα διευρυνθεί η Δημοκρατία και θα κατοχυρωθούν δικαιώματα
και πολιτικές για τον πολίτη και την ποιότητα ζωής του;
• Πως θα ενισχύσουμε την κοινή Εξωτερική Πολιτική της Ένωσης και
πως θα οικοδομήσουμε την κοινή πολιτική ασφάλειας;
Σ’ αυτά τα ζητήματα καλούμαστε να απαντήσουμε. Εμείς, το ΠΑΣΟΚ,
έχουμε και τις επεξεργασίες και τις απαντήσεις.

Μπορούμε να

εγγυηθούμε στον ελληνικό λαό, ότι έχουμε την γνώση και τις θέσεις, για
να

τα

απαντήσουμε,

για

να

το

διαπραγματευτούμε,

για

να

διεκδικήσουμε. Ζητάμε την ψήφο του λαού στις 22 του Σεπτέμβρη, γιατί
μπορούμε να εγγυηθούμε την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που μετέχει
ισότιμα στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρέπει να

καταστήσουμε σαφές στον ελληνικό λαό, ότι με την ψήφο του θα κρίνει
την εξέλιξη μας ως κράτος και κοινωνία για τον 21° αιώνα. Πρέπει με τις
αποφάσεις

μας

να

βρεθούμε

έτοιμοι

και

αποφασισμένοι

να

εξασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, και, σε συνεργασία με άλλες
ευρωπαϊκές δυνάμεις να προωθήσουμε το δικό μας όραμα για την
κοινωνία που θέλουμε.
γ. Στην ευρύτερη περιοχή που μας περιβάλλει, είναι, πλέον, επιτακτική
ανάγκη η ανάληψη δραστήριων πρωτοβουλιών για την παγίωση της
ειρήνης,

την

επαλήθευση

προώθηση

της

ισότιμης

συνεργασίας

των προσδοκιών για περισσότερη

ευημερία των λαών.

και

την

ελευθερία

και

Επιδίωξή μας είναι -και ήδη δώσαμε δείγματα

γραφής σ’ αυτό- η χώρα μας να γίνει κέντρο αναφοράς και
πρωτοβουλιών αυτής της διαδικασίας.
Εάν δεν επιτύχει η Ελλάδα αυτό τον στόχο, δεν θα χάσει μόνον την
ευκαιρία να επανενώσει το παρόν με το παρελθόν της δημιουργικής
και ειρηνικής παρουσίας του ελληνισμού στα Βαλκάνια, την Ανατολική
Ευρώπη και την ΝΑ Μεσόγειο. Δεν θα χάσει μόνο της ευκαιρίες για
νέες οικονομικές δραστηριότητες, συνεργασίες και επενδύσεις. Αλλά
θα υποστεί και τις συνέπειες από την απώλεια των ιστορικών αυτών
ευκαιριών σε όλη την περιοχή. Γιατί αν η Ελλάδα είναι απούσα από
την διαδικασία ειρήνευσης, ανάπτυξης και πρωτοβουλιών, τότε θα
υπάρξουν άλλες επιρροές, άλλες δυναμικές, που ίσως είναι αντίθετες
στα εθνικά μας συμφέροντα και υπονομεύουν τις αξίες πάνω στις
οποίες στηρίζεται ο πολιτισμός της σύγχρονης διεθνούς κοινωνίας.

δ. Το ίδιο επιτακτική είναι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της οικονομίας και
της κοινωνίας μας.

Εάν υστερήσουμε, δεν θα αποκοπούμε μόνον

από την ευρωπαϊκή ενοποίηση, αλλά θα βρεθούμε χωρίς αξιοπιστία,
και ανέτοιμοι για τον ιστορικό μας ρόλο στα Βαλκάνια και την
Μεσόγειο. Θα έχουμε χάσει την εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα και να κινητοποιούμε τις δυνάμεις
του έθνους για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον σε μας και τα
παιδιά μας.

Εδώ θα κριθεί το στοίχημα της νέας εθνικής μας

αυτοπεποίθησης, εδώ θα φανεί και το περιεχόμενο της εθνικής μας
περηφάνιας και δημιουργικότητας.
Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να απαντήσει θετικά σε όλες τις προκλήσεις.
Ξέρουμε τα προβλήματα και έχουμε τις λύσεις.
Θα ήταν χρήσιμο και θετικό για τον τόπο, αν αυτά τα προβλήματα
απασχολούσαν και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ηγεσία
της Νέας Δημοκρατίας όμως, αντί να ασχολείται με το μέλλον και τις
προκλήσεις

που

αντιμετωπίζει

η

παλαιοκομματισμό της δεκαετίας του 60.

χώρα,

αναβιώνει

τον

Εδώ και μήνες ο κ. Έβερτ

περιέρχεται με εκστρατείες την χώρα ζητώντας πρόωρες εκλογές,
μοιράζοντας δεξιά και αριστερά υποσχέσεις.

Αλλού

υπόσχεται

κατάργηση φορολογιών, αλλού χορηγεί κατά βούληση ενισχύσεις στους
αγρότες, αλλού μοιράζει δισεκατομμύρια με την άνεση όχι του
υπεύθυνου πολιτικού αλλά του παραδοσιακού πολιτευτή.
Οι υποσχέσεις αυτές του κ. Έβερτ είναι χωρίς αντίκρυσμα. Υποτιμά και
το μέγεθος και την φύση των προβλημάτων, τα οποία μάλιστα έχω την
εντύπωση ότι ορισμένες φορές δεν τα αντιλαμβάνεται καν.
πάντως ο κ. Έβερτ την νοημοσύνη του ελληνικού λαού.

Υποτιμά
Εμείς δεν

πρόκειται να υποσχεθούμε ο,τιδήποτε που δεν είμαστε σε θέση να
εφαρμόσουμε.

Δεν πρόκειται να υποσχεθούμε παροχές, ούτε να

μοιράζουμε δισεκατομμύρια χωρίς αντίκρυσμα.

Καμία υπεύθυνη

κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να ακολουθήσει πολιτικές αύξησης των
ελλειμμάτων. Ο κ. Έβερτ ας μείνει μόνος του στον ολισθηρό κατήφορο
που έχει επιλέξει. Είναι σαφές, ότι οι συνεχείς υποσχέσεις δείχνουν τον
δρόμο που πρόκειται να ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία.

Ως την

τελευταία ημέρα των εκλογών ο κ. Έβερτ δεν πρόκειται να διστάσει να
αποδέχεται οποιοδήποτε αίτημα, να δεσμεύεται σε αντιφατικές και
αλληλοαναιρούμενες πολιτικές, επιχειρώντας να γίνει αρεστός, χωρίς
όμως να είναι και χρήσιμος.
Βεβαίως ο κ. Έβερτ δεν έχει κανέναν ενδοιασμό, γιατί παίζει το τελευταίο
του χαρτί.

Την 23η Σεπτεμβρίου, όχι μόνον δεν θα είναι εν αναμονή

πρωθυπουργός, όπως βαυκαλίζεται, αλλά θα πάψει να είναι και
αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.

Εμείς, αντίθετα από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Έβερτ, προσερχόμαστε
στον λαό μιλώντας καθαρά και υπεύθυνα για το σύνολο των
προβλημάτων,

των

στόχων

και

Οποιαδήποτε υποσχεσολογία

των

βλάπτει

προοπτικών

της

καίρια το έργο

κυβερνητική εξουσία μας ανήκει σήμερα.

χώρας.

μας.

Η

Ζητάμε την κρίση του

ελληνικού λαού, όχι για να την αποκτήσουμε, όπως ο κ. Έβερτ, αλλά για
να την ασκήσουμε πιο αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα. Αυτό μας
δεσμεύει στο πρόγραμμά μας, στις θέσεις μας και στις ευθύνες μας.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Είναι αναμφισβήτητη αλήθεια ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επέτυχε τα
τελευταία τρία χρόνια σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση των
στόχων

που ανέφερα.

Το

1993 αντιστρέψαμε τις συνθήκες

χρεοκοπίας, στην οποία με μαθηματική ακρίβεια οδηγούσαν οι επιλογές
της Νέας Δημοκρατίας.

Ανασυντάξαμε την οικονομία.

Η δραστική

μείωση των ελλειμμάτων, η πτώση του πληθωρισμού στο χαμηλότερο
επίπεδο της τελευταίας εικοσαετίας, η συναλλαγματική σταθερότητα
αποτελούν μεγάλα επιτεύγματα της κυβέρνησής μας.
σταθεροποίηση
αναπτυξιακής

και

ανοίξαμε

διαδικασίας.

προοπτικές
Επιμείναμε

για

στην

Επιτύχαμε την

επιτάχυνση
οικοδόμηση

της
ενός

πλέγματος κοινωνικής προστασίας για τους κοινωνικά ασθενέστερους,
στο οποίο θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στη νέα κυβερνητική μας θητεία.
Μεριμνήσαμε για την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων,
την βελτίωση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Δώσαμε βάρος στην εκτέλεση των μεγάλων έργων και
υποδομών, στην αποκέντρωση και την δικαιότερη κατανομή των
φορολογικών βαρών.
Η σταθερή πορεία της οικονομίας και η στέρεη προοπτική της
ανάπτυξης που έχουμε θεμελιώσει έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα
εμπιστοσύνης στους παραγωγικούς φορείς και τους επενδυτές, που με
τη σειρά του συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην συνέχιση και την
επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής χωρίς αιφνιδιασμούς, χωρίς την
ανάγκη νεοφιλελεύθερων πειραματισμών, αλλά με γνώμονα την αύξηση
της ευημερίας, της αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Σε όλα αυτά η νέα μας κυβερνητική θητεία θα δώσει αποφασιστικότερη
ώθηση.

Η ισχυρή Ελλάδα θα είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης και της

ευημερίας.

Δημιουργήσαμε νέους θεσμούς για μεγαλύτερη διαφάνεια στην δημόσια
ζωή, και προχωρούμε στην εφαρμογή τους, για την πάταξη της
διαφθοράς και την επιβολή της αξιοκρατίας.
Η Ελλάδα άρχισε να αποκτά φωνή και ρόλο στην διεθνή σκηνή.
Αντιστρέψαμε την λογική της αυτάρεσκης περιχαράκωσης σε μια
επιθετική στρατηγική ενεργού παρουσίας, συμμετοχής στα διεθνή

κέντρα αποφάσεων και ανάληψης πρωτοβουλιών. Κινητοποιούμε όλα
τα ερείσματά μας στην διεθνή σκηνή και αξιοποιούμε όλα τα συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα. Διαμορφώνουμε και αναπτύσουμε πολιτική σε όλα
τα επίπεδα: στον ευρωπαϊκό χώρο, τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τα
Βαλκάνια και την Μεσόγειο.
Πετύχαμε να αρχίζει να ακούγεται η ελληνική φωνή και οι ελληνικές
θέσεις σε σχέση με την τουρκική επιθετικότητα και βαρβαρότητα.
Συνεισφέρομε ουσιαστικά στην ειρηνευτική διαδικασία στα Βαλκάνια και
ανοίγουμε νέους δρόμους οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας των
κρατών της περιοχής.

Έχουμε εκπληρώσει μεγάλο μέρος από την προσαρμογή που απαιτείται
για την συμμετοχή μας στο Ενιαίο Νόμισμα. Συμμετέχουμε ενεργά και
με

συγκεκριμένες

θέσεις

στην

κρίσιμη

διαπραγμάτευση

της

Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Αναδεικνύουμε την Ελλάδα σε παράγοντα
σταθερότητας και δημιουργίας. Θέσαμε οριστικά τα θεμέλια μιας νέας,
ισχυρής Ελλάδας.
Τα βήματα που ήδη έχουν γίνει σε όλους αυτούς τους τομείς είναι πολλά
και σημαντικά. Όμως, το μέλλον της χώρας έχει μεγάλες απαιτήσεις και
απλά βήματα δεν αρκούν. Χρειάζονται σημαντικές ποιοτικές αλλαγές,
γενναίες και ρωμαλέες πρωτοβουλίες και αποφάσεις σε όλους του
τομείς.

Χρειάζεται επιτάχυνση όλων των ρυθμών για τις μεγάλες

αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Επιβάλλονται άμεσα οι μεγάλες τομές
και μεταρρυθμίσεις στην Οικονομία, την Διοίκηση, την Παιδεία, τους
θεσμούς, ώστε να κερδίσουμε το στοίχημα του 21ου αιώνα.
Αυτή είναι σήμερα η μεγάλη πρόκληση για την πατρίδα μας. Για να την
φέρουμε εις πέρας πρέπει ως κυβέρνηση να μπορούμε να χαράξουμε
και

να

εφαρμόσουμε

μια

μακροχρόνια

πολιτική,

χωρίς

τους

βραχυχρόνιους περιορισμούς και τους περισπασμούς, που θα επέφερε
μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Η εφαρμογή μιας ουσιαστικά
εκσυγχρονιστικής πολιτικής απαιτεί βάθος χρόνου.
Απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, με όραμα, με σχέδιο, με προοπτική
και ευθύνη.

Για να επιτύχουμε τους τέσσερις μεγάλους στόχους που

ανέφερα, για να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας δίκαια και δικαιώματα σε
Ελλάδα και Κύπρο, για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ελλάδα,
χρειάζεται μια προσπάθεια που θα κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις του
έθνους σε μια μακροχρόνια και νικηφόρα προοπτική, που θα έχει την
έγκριση του ελληνικού λαού, την ρητή εντολή του και την ενεργό
συμμετοχή του.
Με τις μεγάλες ιστορικές ευκαιρίες να ξεδιπλώνονται μπροστά της και
την

επιτακτική

ανάγκη

να

ανταποκριθεί

σε

αυτές

έγκαιρα

και

συστηματικά, η χώρα μας δεν έχει την πολυτέλεια μιας μακρόσυρτης
προεκλογικής περιόδου, στην διάρκεια της οποίας θα διακυβεύονται οι
στρατηγικές επιλογές για την Ελλάδα του 2000. Σε μια χρονιά που οι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται στην τελική ευθεία των
μεγάλων αποφάσεων για το ενιαίο νόμισμα και το ευρωπαϊκό μας
μέλλον, σε μια χρονιά που οι γειτονικές χώρες θα αφήνουν πίσω τις
στάχτες του πολέμου και θα αναζητούν τους δρόμους της συνεργασίας
και της ανάπτυξης, η δική μας χώρα θα πρέπει και αυτή να βρίσκεται
απερίσπαστη από εσωτερικές τριβές για να μπορεί να πρωταγωνιστήσει
στις σχετικές εξελίξεις.
Ποιος

μπορεί

να

έχει

αντίρρηση

να

ξεκαθαρίσουμε

τώρα

τις

προϋποθέσεις ώστε να μπορεί η Ελλάδα να πάρει γρήγορα αποφάσεις;
Ποιος μπορεί να έχει αντίρρηση να αποφύγουμε μια πλειοδοσία
υποσχέσεων και έναν άκρατο λαϊκισμό που θα κυριαρχούσε τους
επόμενους μήνες; Οποιος έχει αντίρρηση δεν σκέφτεται το συμφέρον

του τόπου αλλά τις δικές του μικροκομματικές επιδιώξεις. Ο τόπος έχει
ανάγκη

μια

κυβέρνηση

νομιμοποιημένη

για

να

κυβερνήσει

με

μακροπρόθεσμη πολιτική τη χώρα.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πρέπει να μετατραπεί σε κυβέρνηση μακράς
πνοής και με ανανεωμένη την συγκατάθεση και την εντολή του λαού να
οδηγήσει σταθερά και αταλάντευτα την χώρα σε μια νέα εποχή
δημιουργίας και προόδου, σε μια εποχή ασφάλειας και σταθερότητας,
σε μια εποχή ευημερίας και δικαίωσης του ελληνισμού.
Ο λαός ζητά τόλμη και αποφασιστικότητα, ζητά καθαρές προτάσεις για
ένα εφικτό όραμα ζωής για την πατρίδα του, την κοινωνία, το μέλλον του
και το μέλλον των παιδιών του.

Την εντολή αυτή πρέπει να την

καταγράψει με την ψήφο του, για να μην υπάρχουν αβεβαιότητες και να
μην χωρούν από κανέναν υπεκφυγές στην πραγματοποίηση των
εθνικών μας στόχων.

Ο λαός πρέπει να αποφασίσει ότι θέλει να

προχωρήσουμε. Προς ποια κατεύθυνση και με ποιόν. Αυτή την εντολή
είναι ανάγκη να έχω.
Για τον σκοπό αυτό ζήτησα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την
προκήρυξη των εκλογών, για την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου για την
ανάδειξη νέας Βουλής και τον σχηματισμό κυβέρνησης μακράς πνοής.
Θα ζητήσω την ανανέωση της λαϊκής εντολής προς την κυβέρνησή μου,
προκειμένου να αντιμετωπίσει άμεσα και απερίσπαστα το σύγχρονο
μεγάλο εθνικό μας ζήτημα, δηλαδή τους τέσσερις μεγάλους στόχους:
της ισότιμης ευρωπαϊκής πορείας, του πρωταγωνιστικού ρόλου στα
Βαλκάνια και την Μεσόγειο, της οικονομικής ανάπτυξης και του
κοινωνικού εκσυγχρονισμού.

Αυτό είναι το κρίσιμο εθνικό θέμα που

αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας, σε αυτό θέλουμε να κριθούμε και να

κληθούμε πάλι από τον λαό να κυβερνήσουμε με αποτελεσματικότητα,
συνέπεια και προοπτική.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑΣΟΚ έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια, συνοχή και
αποτελεσματικότητα στις προσδοκίες του ελληνικού λαού, σε αντίθεση
με άλλα κόμματα που έχουν αδυναμία να αρθρώσουν έναν σύγχρονο
πολιτικό λόγο, και συχνά παραπαίουν σε αναχρονιστικές προοπτικές
έριδες και αδιέξοδα.

Το ΠΑΣΟΚ συνενενώνει 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, με όλους τους

Έλληνες που θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, θα δώσουμε την μάχη για μια
νέα εποχή για την χώρα μας, για ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον.
Καλούμε όλους τους Έλληνες που νιώθουν ότι ήλθε η ώρα των μεγάλων
αποφάσεων, να δώσουν δύναμη στο σχέδιο και το όραμα της ισχυρής
Ελλάδας.

Καλούμε τους Έλληνες που γνωρίζουν ότι η Ελλάδα όταν

θέλει, μπορεί να αλλάζει την μοίρα της, να δώσουν δύναμη στο σχέδιο
και το όραμα της Ελλάδας της ανάπτυξης και της ευημερίας. Καλούμε
τους Έλληνες που ξέρουν ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει κύρος και φωνή
στην Ενωμένη Ευρώπη, να δώσουν δύναμη στην Ελλάδα που ισότιμα
και με αξιοπρέπεια θα χαράξει τον δικό της δρόμο στην ευρωπαϊκή
ενοποίηση. Καλούμε τους Έλληνες να δώσουν τον πρώτο ρόλο στην
Ελλάδα της δημιουργίας.
τους

τις

δυνάμεις

του

Καλούμε τους Έλληνες να αφήσουν πίσω
παλαιοκομματισμού,

τις

δυνάμεις

του

παρασιτισμού, της αναξιοκρατίας, των ρουσφετιών, των μεγάλων λόγων
και των μικρών έργων.

Ήλθε η ώρα για μια έφοδο στο μέλλον.

Το μέλλον δεν μπορεί να

περιμένει. Το ΠΑΣΟΚ καλεί στον αγώνα για μια ισχυρή Ελλάδα όλους
τους Έλληνες που θέλουν να νιώσουν την ασφάλεια της ευημερίας, την
υπερηφάνεια της ισοτιμίας στην Ευρώπη, την κατοχύρωση μιας ισχυρής
Ελλάδας, απέναντι σε φίλους και αντιπάλους.
Αυτό θέλουμε για την Ελλάδα. Αυτό είναι το σχέδιο και η απόφασή μας.
Σ’ αυτό το σχέδιο ζητάμε την έγκριση και την συμμετοχή, την θέληση και
την απόφαση του ελληνικού λαού να προχωρήσουμε.
Η νίκη θα είναι δική μας. Θα είναι η νίκη της νέας Ελλάδας, της Ελλάδας
της δημιουργίας και της προόδου.
Εμπρός για μια ισχυρή Ελλάδα, που την αξίζουν οι Έλληνες. Η νίκη μας
θα είναι νίκη του μέλλοντος απέναντι στο παρελθόν. Εμπρός όλοι μαζί
να ανοίξουμε τον δρόμο για το μέλλον. Για μια Ελλάδα άξια για μας και
τα παιδιά μας.
Εμπρός, όλοι μαζί.

Θα αγωνιστούμε και θα πετύχουμε.

Την 23η

Σεπτεμβρίου, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα γυρίσει την σελίδα του 21ου
αιώνα.
Εμπρός για την νίκη. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Η Ελλάδα δεν
μπορεί να περιμένει.

