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Η σημερινή μέρα υπήρξε μέρα αποφάσεων και 

ευθύνης.

Η ετυμηγορία του ελληνικού λαού μας έδωσε ένα 

καθαρό μήνυμα.

Σήμερα ο ελληνικός λαός έδειξε για ποια Ελλάδα 

και για ποια κοινωνία θέλει να αγωνισθεί.

Η μεγάλη νίκη που σήμερα κατακτήσαμε δεν ανήκει 

στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ανήκει σ’ εμένα. Ανήκει σε όλους 

τους Ελληνες. Ανήκει στον κάθε πολίτη που 

οραματίζεται και θέλει ένα καλύτερο αύριο.

Η σημερινή νίκη είναι νίκη όλων εκείνων που 

θέλουν μια Ελλάδα των πρωτοβουλιών ειρήνης και 

συνεργασίας αλλά και της αταλάντευτης 

υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 

Μια Ελλάδα με κύρος, ικανή να επηρεάζει 

αποφάσεις και εξελίξεις στον διεθνή περίγυρο.



Η σημερινή νίκη είναι νίκη όλων που πιστεύουν σε 

μια κοινωνία αλληλεγγύης που θέλουν μαζί με την 

ανάπτυξη την κοινωνική δικαιοσύνη και μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Η σημερινή νίκη είναι νίκη όλων των ζωντανών και 

δημιουργικών δυνάμεων που πιστεύουν στην 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η σημερινή νίκη είναι νίκη όλων εκείνων που 

επιζητούν μια κοινωνία ελευθερίας, πρωτοβουλιών, 

δυνατοτήτων, ατομικής και συλλογικής 

δημιουργικότητας. Την κοινωνία της ελπίδας για 

τους νέους.

Η σημερινή νίκη είναι νίκη ιδεών, αξιών και αρχών. 

Όλων όσων απαιτούν κοινωνική ευθύνη. Την 

κοινωνία των πολιτών.

Θα συνεργαστούμε με όλους τους Ελληνες για να 
ανταποκριθούμε σ’ αυτά τα μηνύματα. Η επιτυχία 
της προσπάθειας απαιτεί τη συμμετοχή και τη



συμπαράσταση όλων ανεξαίρετα. Είναι θετικό ότι η 
νέα Βουλή είναι πολυφωνική, έτσι ώστε να υπάρξει 
ο μέγιστος δυνατός διάλογος και συναίνεση για τα 
μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Από το αποτέλεσμα προκύπτει και ένα άλλο 
μήνυμα. Στον εκλογικό αγώνα ήταν ιδιαίτερα 
έντονες οι προσωπικές επιθέσεις, η μαύρη 
προπαγάνδα. Ο ελληνικός λαός έδωσε σήμερα την 
απάντηση σ’ αυτόν τον τρόπο της αναμέτρησης. 
Τον απέρριψε. Θέλει ουσία, ποιότητα. Θέλει ήθος 
και ύφος εξουσίας που να ανταποκρίνεται στο 
επίπεδο που επιδιώκουμε για τη χώρα στον γύρω 
μας κόσμο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα σημαίνει για τους 
συνεργάτες μου και μένα ότι έχουμε την τεράστια 
ευθύνη να οδηγήσουμε την Ελλάδα στον 21° αιώνα. 
Θα αφιερώσουμε μαζί σας όλες μας τις δυνάμεις για 
να πετύχουμε. Να πετύχουμε την ισχυρή Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ για την εντολή που εμπιστευθήκατε 
στο ΠΑΣΟΚ και σε μένα προσωπικά.


