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Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χαιρετίζω την πρώτη Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 1997. Εύχομαι το 

1997 να είναι για όλους μας μια χρονιά γεμάτη υγεία, δύναμη και δημιουργία. 

Σίγουρα, για την κυβέρνησή μας, το 1997, θα είναι μια χρονιά γόνιμη και αποδοτική. 

Το 1997 είναι για όλη την Ευρώπη η χρονιά των μεγάλων διαπραγματεύσεων και των 

μεγάλων αποφάσεων. Για την Ελλάδα, το 1997 είναι η χρονιά μεγάλων ευκαιριών 

και μεγάλων επιλογών. Για μας, για την κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 1997 

συμβολίζει μια μεγάλη πρόκληση: όχι μόνον να τιμήσουμε τις προσδοκίες και την 

εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά να προετοιμάσουμε στέρεα το έδαφος για την 

πρόοδο και την ευημερία τα επόμενα χρόνια, να προχωρήσουμε στην 

πραγματοποίηση του οράματος μας για μια ισχυρή Ελλάδα. Στόχος της κυβέρνησής 

μας είναι να θέσει την Ελλάδα, την ερχόμενη τετραετία, σε ασφαλή τροχιά ευημερίας, 

ανάπτυξης και προόδου.

Οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην διάρκεια του χρόνου 

που πέρασε κατέγραψαν το τέλος της μεταπολίτευσης αλλά και την έναρξη ενός νέου 

ιστορικού κύκλου. Μέσα στο 1996 αποχαιρετήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου που 

μας άφησε ως παρακαταθήκη τις ιδέες και το έργο του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ζητήσαμε και λάβαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι με υποσχέσεις, αλλά με 

συγκεκριμένες θέσεις και σχέδιο για τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία 

μας. Το σχέδιο μας για ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα, όπως διατυπώθηκε στις 

προγραμματικές δηλώσεις είναι ο οδηγός της κυβερνητικής μας δράσης. Έχω 

τονίσει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω και σήμερα: η κυβέρνησή μας, η 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν ασκεί το έργο της με κριτήριο να είναι ευχάριστη, αλλά 

για να είναι χρήσιμη για τον λαό και τον τόπο. Η διακυβέρνηση της χώρας δεν 

ασκείται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προκειμένου μια κομματική νομενκλατούρα ή ισχυρές 

κοινωνικές ομάδες να αντλούν ειδικά προνόμια και εξουσιαστικές καρέκλες. Η νομή 

της εξουσίας, η διανομή παροχών, το χειροκρότημα για βραχυπρόθεσμα μέτρα που 

μας οδηγούν σε αδιέξοδα, δεν είναι στόχοι μας. Είμαστε στην κυβέρνηση 

προκειμένου να επιτύχουμε τους μεγάλους εθνικούς στόχους, προς όφελος όλης της



κοινωνίας και ιδιαίτερα των ασθενέστερων στρωμάτων. Και αυτό θα το πετύχουμε, 

στηριγμένοι στον λαό, στηριγμένοι στην κοινωνία, στηριγμένοι στους νέους 

ανθρώπους, ενάντια σε όλες τις κατεστημένες δυνάμεις, που είτε ανοιχτά, είτε 

συγκαλυμμένα, επιχειρούν να μας γυρίσουν στο παρελθόν, στα παλαιά καλούπια 

της αδράνειας και της μικροκομματικής πολιτικής των ισορροπιών.

Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι ισορροπίες, που τις πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός 

και υπονομεύουν το μέλλον των νέων γενιών. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την 

πολιτική πρακτική του πολιτικού κόστους και να αγνοούμε ό,τι καθηλώνει την χώρα 

στην υστέρηση και στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να συντηρούμε ένα άχαρο 

«τώρα», κλέβοντας το μέλλον των παιδιών μας και υποθηκεύοντας διαρκώς το 

παρόν στις αγκυλώσεις του παρελθόντος.

Εγκαινιάζουμε πράγματι μια νέα εποχή, ευθύνης και αλήθειας. Η αλήθεια πολλές 

φορές ενοχλεί. Διασπά τις ισορροπίες που έχουμε δημιουργήσει με το γύρω μας 

περιβάλλον. Τις ισορροπίες που μας επιτρέπει να φαινόμαστε ψευδεπίγραφα 

φιλολαϊκοί, πατριώτες, αριστεροί ενώ στη πραγματικότητα καταστρέφουμε το 

πηδάλιο και εξωκείλει το πλοίο. Εμείς θέλουμε την τομή με το παρελθόν των 

προσαρμογών που στο τέλος αποδεικνύονται ανεπαρκείς και οδηγούμε σταθερά τις 

επιλογές μας σε μια δυναμική έφοδο στο μέλλον. Είμαστε στην κυβέρνηση για να 

υπηρετήσουμε τον τόπο, χωρίς να διστάσουμε να συγκρουστούμε με τις δυνάμεις 

που επιδιώκουν να μην αλλάξει τίποτα, προκειμένου να διατηρήσουν τα δικά τους 

προνόμια, καταδικάζοντας την κοινωνία σε μαρασμό και την πολιτική σε 

αναξιοπιστία.

Το έργο μας αυτό έχει την ενεργό στήριξη και την ενεργό συμμετοχή της ελληνικής 

κοινωνίας. Από εκεί αντλούμε δύναμη, από την κοινωνία αντλούμε ορμή, 

σταθερότητα και προοπτική. Τις επιλογές μας αναγνωρίζει η μεγάλη πλειοψηφία του 

ελληνικού λαού και ας μη γελιόμαστε οι μικροομάδες και τα άτομα που μας 

περιτριγυρίζουν με τα παράπονά τους εκφράζουν την ισορροπία που καθηλώνει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το μεγάλο εκσυγχρονιστικό έργο που αναλάβαμε δεν είναι ένα άθροισμα μέτρων. 

Πρόκειται για ένα σύστημα θέσεων, που αποτελούν τον πυρήνα μιας ξεκάθαρης



εθνικής στρατηγικής: Η πολιτική της κυβέρνησής μας, δίνει, με ενιαίο και σαφή 

τρόπο, απάντηση, τόσο στα θέματα ασφαλείας της χώρας, όσο και στα θέματα της 

οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευαισθησίας που οφείλει να διακρίνει την 

πολιτική μας.

Γίναμε, τον τελευταίο καιρό, μάρτυρες, μιας νέας όξυνσης της τουρκικής 

προκλητικότητας. Είναι φανερό, ότι η προκλητικότητα της Τουρκίας εκδηλώνεται με 

ιδιαίτερο τρόπο όσον αφορά την Ελλάδα και την Κύπρο. Η συμπεριφορά της 

Τουρκίας, όμως, δημιουργεί πρόβλημα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, με το σύνολο των επιλογών της, 

μετατρέπεται, με όλο και ταχύτερους ρυθμούς, σε βασικό αποσταθεροποιητικό 

παράγοντα της μείζονος περιοχής, προσθέτει μια εστία έντασης σε άλλες επικίνδυνες 

εστίες έντασης.

Η συμμόρφωση της Τουρκίας με το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι απαίτηση της Ελλάδας, 

αλλά στοιχειώδες συμφέρον όλων των δυνάμεων που ενδιαφέρονται για την ειρήνη 

και την σταθερότητα στην περιοχή.

Έχουμε αναλάβει μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης και ενεργοποίησης, προς όλες 

τις χώρες, σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχουμε, ώστε να γίνει 

κατανοητή η τουρκική προκλητικότητα, η περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου, η 

επιδίωξη -με την απειλή χρήσης βίας- αλλαγής του status quo στο Αιγαίο. Η 

εκστρατεία αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

15ης Ιουλίου ’96, οι τελευταίες δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου 

Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών το δείχνουν. Δεν αρκούμαστε όμως, μόνο σ’ 

αυτό. Το σύνολο της πολιτικής μας κατατείνει στο να άρουμε τα όποια άλλοθι 

επικαλείται η Τουρκία. Το σύνολο των διπλωματικών μέσων εδράζεται στο σταθερό 

έδαφος του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών. Είναι ορατό, δια γυμνού 

οφθαλμού, στη παγκόσμια κοινότητα ότι στην Νοτιανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα 

είναι το ασφαλέστερο σημείο, η χώρα που ενεργά προασπίζει την ειρήνη και την 

ασφάλεια στην περιοχή.

Έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι η Άγκυρα οφείλει να συνειδητοποιήσει, πως οι 

διεθνείς εξελίξεις και οι ειδικότερες συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, επιβάλλουν 

σοβαρότητα, περισσότερη σωφροσύνη και μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Η ειρήνη και 
η συνεργασία, οι σχέσεις καλής γειτονίας, συνιστούν το ουσιώδες συμφέρον των δύο



χωρών. Αλλά τίποτα παρόμοιο δεν μπορεί να ισχύσει, χωρίς σεβασμό του Διεθνούς 

Δικαίου και των Συνθηκών, χωρίς έμπρακτη αναγνώριση του status quo στο Αιγαίο.

Θέλω, όμως, να επισημάνω, ότι εμείς, η Ελλάδα, θα παίζαμε το παιγνίδι των 

Τούρκων, αν κάθε φορά παγιδευόμαστε, δείχνοντας ιδιαίτερη ανησυχία στις κατά 

καιρούς ενέργειες και δηλώσεις της τουρκικής πλευράς. Πολλές φορές άλλωστε, 

αυτές οι δηλώσεις και ενέργειες αντανακλούν εσωτερικούς κομματικούς 

ανταγωνισμούς ή ανταγωνισμούς διαφορετικών κέντρων εξουσίας του τουρκικού 

κατεστημένου, ώστε να αποτελεί διπλό λάθος η εκδήλωση ιδιαίτερης ανησυχίας γι’ 

αυτά. Είναι λάθος, αν κάθε φορά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις ενέργειες κέντρων 

της Άγκυρας, αν τις μεγιστοποιούμε και παρασυρόμαστε σε μια ατμόσφαιρα κρίσης. 

Τους υποβοηθούμε. Δείχνουμε ότι αποδεχόμαστε ένα πρόβλημα, που αυτοί 

δημιουργούν και στο πλαίσιο που το θέτουν. Είναι και γι’ αυτό λανθασμένη η τακτική 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων που πολλαπλασιάζουν την ηχώ των 

τουρκικών προκλήσεων για να κερδίσουν πόντους στην αντιπαράθεση με την 

κυβέρνηση.

Η δύναμή μας εκφράζεται στην ψυχραιμία μας.

Η δύναμή μας εδράζεται στην εμμονή μας στο Διεθνές Δίκαιο και στις Διεθνείς 

Συνθήκες.

Η συνέχιση και εφαρμογή της γραμμής που έχουμε χαράξει και αποφασίσει από 

καιρό είναι η πιο ασφαλής πολιτική μας.

Η ολόπλευρη ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, για να αποτελούν μια μεγάλη 

και ισχυρή δύναμη αποτροπής απέναντι στην οποιαδήποτε επιβουλή, είναι η 

απάντησή μας.

Εμείς θα επιδιώκουμε ανυποχώρητα και μεθοδικά, την σταθερότητα και την ειρήνη. 

Οφείλουμε να έχουμε -και θα έχουμε- ψυχραιμία.

Οφείλουμε να έχουμε σύνεση, γιατί έτσι μονάχα θα κυριαρχήσουμε στις εξελίξεις. 

Στις εξελίξεις δεν θα επιβληθούμε, αν δείχνουμε διαρκώς ανησυχία, αν δείχνουμε ότι 

οι εξελίξεις αυτές μας ξεπερνούν και μας θέτουν σε θέση άμυνας. Δεν μας



ξεπερνούν, -έρουμε να τις αντιμετωπίζουμε και να τις χειριζόμαστε αποτελεσματικά 

και ανάλογα με την πραγματική σοβαρότητά τους κάθε φορά.

Με βάση αυτές τις σταθερές θέσεις μας, παρακολουθούμε προσεκτικά, την 

κινητικότητα που παρατηρείται. Η Ελλάδα είναι έτοιμη, πολιτικά και τεχνικά, όχι 

μονάχα να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις, όχι μονάχα να αντιδράσει, αλλά να συμβάλλει 

παραγωγικά, με θέσεις και απόψεις, στην διαμόρφωση εξελίξεων που θα 

εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα και θα διαφυλάσσουν τα δίκαια και 

δικαιώματά μας, σε Ελλάδα και Κύπρο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο λάθος, αν πιστεύαμε ότι η ασφάλεια της χώρας είναι ένα 

διμερές παιγνίδι ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η ασφάλεια της χώρας δεν 

είναι μόνον αποτέλεσμα της στρατιωτικής ισχύος και αποτροπής. Είναι κυρίως 

αποτέλεσμα των συνολικών συσχετισμών μέσα στο διεθνές σύστημα και στην 

εξειδίκευσή τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Η πραγματική δύναμη της Ελλάδας 

προκύπτει από τα διεθνή της ερείσματα και το σύνολο του εθνικού της δυναμικού 

στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Η δύναμη της χώρας μας συμπυκνώνεται στο αίτημα και τον στόχο της ισχυρής 

Ελλάδας, μιας χώρας ισότιμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δύναμη της χώρας 

προκύπτει από τον συνολικό εκσυγχρονισμό της, έτσι ώστε να αποκτήσει 

πολλαπλασιαστική ισχύ, με την ενίσχυση όλων των συγκριτικών της 

πλεονεκτημάτων.

Δυναμώνουμε την χώρα, όταν εκσυγχρονίζουμε την Δημόσια Διοίκηση. 

Δυναμώνουμε την χώρα, όταν εκσυγχρονίζουμε τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. 

Δυναμώνουμε την χώρα, όταν θέτουμε σαφείς κοινωνικές προτεραιότητες στην 

άσκηση της πολιτικής μας. Δυναμώνουμε την χώρα, όταν χαράζουμε με σαφήνεια τα 

κοινωνικά μέτωπα της πολιτικής μας. Ο πατριωτισμός σήμερα δεν είναι οι κορώνες 

και τα συνθήματα. Πατριωτικό είναι σήμερα, ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Ισχυρή 

οικονομία, ισχυρή κοινωνία, ισχυρή Διοίκηση, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και 

ισχυρή Άμυνα, είναι η βάση της εθνικής ισχύος. Η βάση που δημιουργεί ισχυρό



φρόνημα εθνικής αξιοπρέπειας. Και όλη η πολιτικής μας αποσκοπεί στον 

πολλαπλασιασμό της εθνικής ισχύος και αξιοπρέπειας της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο στόχος της ισότιμης συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση συνδέεται 

αποφασιστικά με τα μείζονα εθνικά συμφέροντα. Πρέπει να γίνει από όλους τους 

Έλληνες κατανοητό, ότι αν μείνουμε στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι 

επιπτώσεις θα είναι βαριές και επικίνδυνες, όχι μόνον στην οικονομία και την 

κοινωνία, αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Αυτό είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να 

περάσει. Προβλήματα υπάρχουν. Δυσκολίες υπάρχουν. Εναλλακτικές λύσεις στις 

συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν, άλλες 

κατευθύνσεις ιδίως στον κοινωνικό τομέα είναι επιθυμητές. Όμως όλα αυτά σε 

καμμία περίπτωση δεν σημαίνουν ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο δράσης 

δικό μας γυρίζοντας την πλάτη στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. Αυτές οι ιδέες 

απομονωτισμού είναι εθνικά επικίνδυνες αυταπάτες, είναι συνταγές για μια Ελλάδα 

χωρίς μέλλον.

Η πολιτική μας, είναι σαφής και συγκεκριμένη. Μιλάμε στον λαό με την γλώσσα της 

πραγματικότητας, με την γλώσσα των πραγματικών συμφερόντων της κοινωνίας. Η 

κυβέρνησή μας, αντιμετωπίζει, όμως, ένα μεγάλο πρόβλημα: αυτή την τόσο 

αποφασιστική ιστορική στιγμή για τον τόπο, η ευθύνη των μεγάλων αποφάσεων 

βρίσκει μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έτοιμο και υπεύθυνο να δώσει απαντήσεις.

Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια γενικευμένη συναίνεση στους βασικούς στόχους 

της σύγκλισης. Σε εμάς, η αξιωματική αντιπολίτευση, αντί να αποτελεί μια υπεύθυνη 

δύναμη κριτικής, έχει καταναλωθεί σε απίστευτες προχειρότητες και επιπολαιότητες, 

σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο κ. Έβερτ άρχισε την ανεύθυνη 

κούρσα στην προεκλογική περίοδο, και δεν διδάχθηκε τίποτε από την ήττα του. 

Πολύ φοβάμαι, ότι ο κ. Έβερτ, είτε δεν καταλαβαίνει, τα ευρωπαϊκά θέματα και την 

σοβαρότητά τους για την χώρα, είτε τα καταλαβαίνει, αλλά τα αποσιωπά, για 

φραξιονιστικά οφέλη στον αδυσώπητο εσωκομματικό αγώνα εξουσίας στη Νέα 

Δημοκρατία. Και στις δύο περιπτώσεις οι θέσεις του κ. Έβερτ, δεν είναι δυστυχώς, 
χρήσιμες και ωφέλιμες στον τόπο.



Γενικότερα, επίσης, η Αντιπολίτευση, υποδύεται ότι δεν κατανοεί, ότι άλλαξε ριζικά 

και οριστικά το πολιτικό τοπίο. Οι άνθρωποι συντηρούν μια γλώσσα και μια πολιτική 

πρακτική της δεκαετίας του 70, για να δώσουν απάντηση στο 2000. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

έχει την μεγάλη τιμή, αλλά και την μεγάλη ευθύνη να είναι, αυτή την στιγμή, η μόνη 

προγραμματική δύναμη εκσυγχρονισμού της χώρας.

Ξεκαθαρίζω κάτι οριστικά: κανένας, ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε από αλλού δεν 

μας επέβαλε καμμια επιλογή μας. Ακόμα και εάν δεν υπήρχε η σύγκλιση, οι 

αποφάσεις μας θα ήταν οι ίδιες. Γιατί στον ανερχόμενο διεθνή ανταγωνισμό δεν 

μπορείς να υψώσεις εθνικά προστατευτικά τείχη, παρά μόνον αν επιλέξεις την 

οπισθοδρόμηση, την “αλβανοποίηση” της χώρας. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα 

οικονομικά και κοινωνικά ισχυρή, μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, μια Ελλάδα όχι 

αμυντική αλλά μια Ελλάδα ανταγωνιστική, υπερήφανη, σεβαστή σε φίλους και 

αντιπάλους.

Και αυτό θα πετύχουμε με την ξεκάθαρη πολιτική μας. Εμείς θα οδηγήσουμε με 

ασφάλεια την χώρα στο 2000. Και θα ολοκληρώσουμε το έργο μας στην επόμενη 

τετραετία, που θα μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το σύνολο των μέτρων που δρομολογήσαμε, με αφετηρία τον προϋπολογισμό, είναι 

αναγκαία για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι που έχουμε θέσει. Τα μέτρα είναι 

αναγκαία και δίκαια.

Όλοι οι Έλληνες καλούνται να συνεισφέρουν αναλογικά στην εθνική προσπάθεια. 

Και όπως τόνισα, οι οικονομικά ισχυροί, οι έχοντες και κατέχοντες, πρέπει κατεξοχήν 

να συμβάλλουν, ώστε να καταστήσουμε ισχυρότερους, τους οικονομικά 

ασθενέστερους. Αυτό τον στόχο υλοποιεί η πολιτική μας. Και ο ελληνικός λαός 

γνωρίζει καλά, αυτό που συγκαλύπτει η Αντιπολίτευση: ότι η οικονομική μας πολιτική 

προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα. Ότι βελτιώνει την κοινωνική υποδομή στην 

Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, στο Ασφαλιστικό Σύστημα.

Γνωρίζει ο λαός, όλοι οι εργαζόμενοι, ότι μέσα από τεράστιες δυσκολίες καταφέραμε:



■  Πρώτον, να συνεχίσουμε και να χαράξουμε με επιτυχία την οικονομική πολιτική 

που μας οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.

■  Δεύτερον, να ενισχύσουμε αποφασιστικά την Άμυνα της χώρας, διασφαλίζοντας 

τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα.

■  Τρίτον, ότι χάρη στην τόλμη μας να συγκρουστούμε με ισχυρά συμφέροντα, με 

μακρόχρονες στρεβλώσεις κατεστημένων προνομίων, χάρη στην απόφασή μας να 

φορολογήσουμε κέρδη και εισοδήματα που παρέμεναν αφορολόγητα, 

περιορίζουμε την παραοικονομία, εξοικονομούμε χρήματα, χωρίς να 

προσφύγουμε σε νέους δανεισμούς.

Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στην οποία οι μισθοί, όχι μόνον δεν 

χάνουν την ονομαστική τους αξία, αλλά αυξάνουν την πραγματική. Είμαστε από τις 

ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, στην οποία υπάρχει η ειδική πρόνοια για τους 

χαμηλοσυνταξιούχους και την διαφύλαξη των συντάξεων. Είμαστε από τις λίγες 

χώρες, στην οποία, όχι μόνον δεν περικόπτονται τα κονδύλια κοινωνικής πολιτικής, 

αλλά αυξάνονται στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια και το Ασφαλιστικό Σύστημα.

Οι Έλληνες γνωρίζουν, ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει ως βασικό 

άξονα την κοινωνική ευαισθησία και την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Οι 

Έλληνες εργαζόμενοι γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, αυτό που συνειδητά αποκρύπτει 

η Αντιπολίτευση: ότι είμαστε μια κυβέρνηση, όχι των φιλολαϊκών λόγων, αλλά της 

πράξης. Οι Έλληνες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, ότι καταφέραμε, και την θέση της 

χώρας να ισχυροποιήσουμε, και τους Έλληνες πολίτες να υπηρετήσουμε, μέσα στις 

πιο δύσκολες συνθήκες.

Την εβδομάδα αυτή και τις επόμενες εβδομάδες θα ψηφίσουμε στη Βουλή νόμους 

που χαρακτηρίζουν τη προσπάθειά μας για τον ΟΓΑ, για τις φοροαπαλλαγές, για τις 

δαπάνες του Δημοσίου. Ξέρω ότι για επιμέρους σημεία υπάρχουν διαφορετικές 

απόψεις. Αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι το μήνυμα που θα δώσουμε προς την 

κοινωνία. Το μήνυμά μας οφείλει να είναι ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, συνοχής, 

κοινής πεποίθησης στην προσπάθειά μας.

Ορισμένα προβλήματα -γνωστά σε όλους- θα τα εξετάσουμε σε κατάλληλο χρόνο και 

με τη κατάλληλη διαδικασία. Αν τώρα ξεχάσουμε το δάσος και σταθούμε στα δέντρα



δεν θα ανταποκριθούμε σ’ αυτό που ο ελληνικός λαός περιμένει από μας. Την 

ικανότητα να υποτάσσουμε τα ειδικά στο γενικό, τα προσωπικά στο κοινό στόχο, να 

είμαστε ένα κόμμα προοπτικής. Οι επόμενες εβδομάδες οφείλουν να είναι η 

επιβεβαίωση της πολιτικής υπεροχής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τονίζω και πάλι. Είμαστε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, με ξεκάθαρο πρόγραμμα και 

στόχους. Επιδιώκουμε μια σταθερή, μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία. Στόχος 

μας δεν είναι να κερδίσουμε την μία φορά υποστήριξη από εδώ και την άλλη από 

εκεί. Δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι σε κάποιους, εναντίον του κοινού 

συμφέροντος της κοινωνίας. Επιδιώκουμε την υποστήριξη ολόκληρης της κοινωνίας 

στο έργο που πραγματοποιούμε, που είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλου 

του λαού.

Ήλθε η ώρα μιας νέας σχέσης ανάμεσα στα κόμματα και τις κοινωνικές ομάδες και 

στρώματα. Στο Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής, επιχειρήσαμε να επιτύχουμε 

την ευρύτερη δυνατή συναίνεση για μια αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωργίας. Θέλω μόνον να επισημάνω τούτο: 

εμείς αποφύγαμε την γλώσσα των υποσχέσεων στους αγρότες. Αποφύγαμε επίσης 

την συγκάλυψη των πραγματικών προβλημάτων και δυσκολιών. Για μας, σε όλη την 

διάρκεια των κινητοποιήσεων, ούτε μια στιγμή δεν υπήρξε αίσθηση αντιπαλότητας. 

Ούτε μια στιγμή δεν μας πέρασε η ιδέα ότι βρισκόμαστε σε μια αναμέτρηση, από την 

οποία θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι. Υπήρχε αντίθετα η αίσθηση ότι 

βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κοινό πρόβλημα. Εμείς όμως έχουμε την 

υποχρέωση να το χειριστούμε με τρόπο που να συμβάλει στη λύση του και όχι να το 

διαιωνίζει.

Αν υποθέσουμε, ότι υποκύπταμε σε μια λογική παροχών, δεν θα τινάζαμε μόνον 

στον αέρα την μόνη δυνατή και χρήσιμη οικονομική πολιτική. Θα οδηγούσαμε σε 

ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα την αγροτική οικονομία, γιατί θα συγκαλύπταμε την 

ανάγκη των διαρθρωτικών λύσεων που έχει ανάγκη η γεωργική παραγωγή. Όπως 

λέει η κινέζικη παροιμία “δώσε σε έναν άνθρωπο που πεινάει ένα ψάρι. Θα φάει μια 

μέρα και θα ξαναπεινάσει. Μάθε του να ψαρεύει και δεν θα πεινάσει όλη του την 

ζωή”.

Η ουσία της πολιτικής μας είναι η αναδιοργάνωση του παραγωγικού ιστού της 

χώρας, ώστε η οικονομία μας να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, που θα



εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα εγγυηθεί την ολοκλήρωση 
της κοινωνικής πρόνοιας, με υγιείς πόρους.

Το έργο αυτό είναι μια πρόκληση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα ανταποκριθούμε στην 

πρόκληση, όχι μόνον με την κυβερνητική μας πράξη, αλλά με την κομματική 

ανασυγκρότηση, που θα φέρει μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. όλη την κοινωνική δυναμική που 
επιδιώκει να εκφράσει.

Πέρα όμως από την κομματική μας ανασυγκρότηση, για καθένα από μας, κάθε 

στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από την βάση ως την κορυφή, ορθώνεται η πρόκληση του 

νέου πολιτικού λόγου και της νέας πρακτικής.

Έχουμε ήδη δρομολογήσει μια νέα συλλογικότητα σε κόμμα και κυβέρνηση. Σε 

όλους τους τομείς της κυβερνητικής ή κομματικής πολιτικής, επιδιώκουμε συλλογικές 

διαδικασίες. Αυτή την μάχη της πραγματικής αποτελεσματικής αλλά και υπεύθυνης 

συλλογικότητας, οφείλουμε να τη κερδίσουμε για να καθιερώσουμε ένα νέο 

δημοκρατικό ήθος.

Ας σταθώ σε ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλούς συναδέλφους. Αισθάνονται ότι 

δεν έχουν αρκετή συμμετοχή. Ο βουλευτής είναι ο εκφραστής της πολιτικής του 

κόμματος, καθοδηγητής τόσο στην περιφέρειά του όσο και αλλού, διαμορφωτής της 

πολιτικής μέσα από τα όργανα που συμμετέχει. Είναι πολιτικός ταγός. Έτσι θέλουμε 

τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ούτε η Κ.Ε. ούτε η Κ.Ο. χρειάζονται συνεχείς εντολές 

για να κάνουν τη δουλειά τους. Βασίζονται στις πολιτικές πρωτοβουλίες των μελών 

τους. Βασίζονται στην υποχρέωση της ενεργούς συμμετοχής που προκύπτει 

αυτόματα από την ιδιότητα του μέλους.

Η μεμψιμοιρία είναι χαρακτηριστικό του βουλευτή-πολιτευτή. Κανένας από μας δεν 

είναι βουλευτής πολιτευτής. Όλοι έχουμε να προσφέρουμε ουσιαστικά. Ψηφίσαμε 

Κανονισμό Κ.Ο., υπάρχει Προεδρείο με ευρύτατες αρμοδιότητες, σας κάλεσα να 

συζητήσετε ελεύθερα με το Προεδρείο νέες μορφές λειτουργίας. Οι δυνατότητες είναι 

στα χέρια σας. Οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε δημιουργικά για το κόμμα, για το 

λαό που εκπροσωπούμε.

Οφείλουμε, όμως, να κερδίσουμε και την μάχη της νέας σχέσης μας με την κοινωνία 

και τον λαό. Σχέση που να εδράζεται στην αλήθεια και την έμφαση στην



προγραμματική μορφή της πολιτικής μας. Επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να 

συγκρουστούμε με την λογική των επιμέρους υποσχέσεων και παροχών. Ο λαός 

γνωρίζει καλά τι του προτείνουμε και τι προσδοκά από την πολιτική μας. Ο λαός 

αποδοκιμάζει την ρητορική της Αντιπολίτευσης, που, στο σύνολό της, μιλά την 

γλώσσα του 70, υποσχόμενη τα πάντα στους πάντες. Ο λαός ξέρει, ότι όποιος του 

υπόσχεται σήμερα τα πάντα, θα του στερήσει αύριο και αυτά που έχει σήμερα.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει κάθε λόγο να έχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, όπως η κοινωνία 

έχει εμπιστοσύνη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμείς δεν χρειάζεται να υποσχόμαστε τίποτε 

παραπάνω από αυτά που έχουμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε, στον χρόνο που 

υπολογίσαμε ότι θα γίνουν ολοκληρωμένη πράξη. Υπάρχει μια μεγάλη 

δημοσκόπηση που θα μας κρίνει όλους. Θα είναι η δημοσκόπηση των επόμενων 

εκλογών, όπου και πάλι θα κληθούμε να ολοκληρώσουμε το έργο που με 

σταθερότητα ήδη εφαρμόζουμε. Τονίζω και ζητώ να γίνει κοινό κτήμα της πρακτικής 

μας: δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά χρήσιμοι για τον τόπο. Όποιος 

επιδιώκει να είναι ευχάριστος εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων, υποτιμά την κρίση 

και την ωριμότητα του ελληνικού λαού.

Ο ελληνικός λαός δεν θέλει φιλολαϊκές κορώνες. Η πολιτική των διαφημιστικών 

λόγων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ήλθε η εποχή του έργου, της επίμονης 

καθημερινής και υπεύθυνης δουλειάς. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν κατανοούν 

την ωρίμανση της κοινωνίας. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης πλειοδοτούν σε 

δισεκατομμύρια που μοιράζουν ανέξοδα, από ένα πληθωριστικό Νομισματοκοπείο 

μιας αναπαλαιωθείσας πολιτικής ρητορικής.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε στέρεους δεσμούς με την κοινωνία. Είμαστε η έκφραση 

των πρωτοπόρων παραγωγικών δυνάμεων, των δυνάμεων της εργασίας, των 

δυνάμεων του πολιτισμού. Δεν έχουμε ανάγκη από τον λαϊκισμό, γιατί είμαστε 

κομμάτι του λαού. Δεν έχουμε ανάγκη την “παραμυθία” των λόγων, γιατί τέλειωσε 

οριστικά για τον λαό το πολιτικό “παραμύθιασμα”.

Έργο, έργο και πάλι έργο, είναι ο μόνος δρόμος της διακυβέρνησης, είναι ο δρόμος 

της κομματικής ανασυγκρότησης, είναι ο δρόμος της κοινωνικής ανασυγκρότησης της 

χώρας.



Σ’ αυτό τον δρόμο, στην Βουλή, στην κυβέρνηση, στις οργανώσεις του κόμματος, 

καλώ να πορευτούμε όλοι μας με συνέπεια, με ηθική και πολιτική αλληλεγγύη, με την 

συλλογικότητα, την ωριμότητα και την συντροφικότητα, που στερέωσαν την παλαιό 

και την πρόσφατη πορεία μας.

Η παράταξή μας έρχεται από πολύ μακριά. Και θα πάει πολύ μακριά. Για την 

Ελλάδα, για την πρόοδο, για την κοινωνική δικαιοσύνη, για έναν νέο πολιτισμό της 

πολιτικής, ας τολμήσουμε το καινούργιο, στην σκέψη και την πράξη. Το θέλει η 

Ελλάδα. Το μπορεί, το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σας ευχαριστώ.



Σύντροφοι και συντρόφισσες, 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Χαιρετίζω την πρώτη Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του 

1997. Εύχομαι το 1997 να είναι για όλους μας μια χρονιά γεμάτη 

υγεία, δύναμη και δημιουργία. Σίγουρα, για την κυβέρνησή μας, το 

1997, θα είναι μια χρονιά γόνιμη και αποδοτική. Το 1997 είναι για 

όλη την Ευρώπη η χρονιά των μεγάλων διαπραγματεύσεων και 

των μεγάλων αποφάσεων. Για την Ελλάδα, το 1997 είναι η χρονιά 

μεγάλων ευκαιριών και μεγάλων επιλογών. Για μας, για την 

κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., το 1997 συμβολίζει μια μεγάλη 

πρόκληση: όχι μόνον να τιμήσουμε τις προσδοκίες και την

εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά να προετοιμάσουμε στέρεα 

το έδαφος για την πρόοδο και την ευημερία τα επόμενα χρόνια, να 

προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση του οράματος μας για μια 

ισχυρή Ελλάδα. Στόχος της κυβέρνησής μας είναι να θέσει την 

Ελλάδα, την ερχόμενη τετραετία, σε ασφαλή τροχιά ευημερίας, 

ανάπτυξης και προόδου.

Οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην

διάρκεια του χρόνου που πέρασε κατέγραψαν το τέλος της

μεταπολίτευσης αλλά και την έναρξη ενός νέου ιστορικού κύκλου.

Μέσα στο 1996 αποχαιρετήσαμε τον Ανδρέα Παπανδρέου 
αίου
αφήνοντας--σαν παρακαταθήκη τις ιδέες και το έργο του.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ζητήσαμε και λάβαμε την ψήφο του ελληνικού λαού, όχι με 

υποσχέσεις, αλλά με συγκεκριμένες θέσεις και σχέδιο για τις 

μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Το σχέδιο μας 

για ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα, όπως διατυπώθηκε στις 

προγραμματικές δηλώσεις είναι ο οδηγός της κυβερνητικής μας 

δράσης. Έχω τονίσει επανειλημμένα και το επαναλαμβάνω και 

σήμερα: η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν ασκεί 

το έργο της με κριτήριο να είναι ευχάριστη, αλλά για να είναι 

χρήσιμη για τον λαό και τον τόπο. Η διακυβέρνηση της χώρας δεν 

ασκείται από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προκειμένου μια κομματική 

νομενκλατούρα ή ισχυρές κοινωνικές ομάδες να αντλούν ειδικά 

προνόμια και εξουσιαστικές καρέκλες. Η νομή της εξουσίας, η 

διανομή παροχών, το χειροκρότημα για βραχυπρόθεσμα μέτρα 

που μας οδηγούν σε αδιέξοδα, δεν είναι στόχοι μας. Είμαστε στην 

κυβέρνηση προκειμένου να επιτύχουμε τους μεγάλους εθνικούς 

στόχους, προς όφελος όλης της κοινωνίας και ιδιαίτερα των 

ασθενέστερων στρωμάτων. Και αυτό θα το πετύχουμε, 

στηριγμένοι στον λαό, στηριγμένοι στην κοινωνία, στηριγμένοι 

στους νέους ανθρώπους, ενάντια σε όλες τις κατεστημένες 

δυνάμεις, που είτε ανοιχτά, είτε συγκαλυμμένα, επιχειρούν να μας 

γυρίσουν στο παρελθόν, στα παλαιά καλούπια της αδράνειας και 

της μικροκομματικής πολιτικής των ισορροπιών.

Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι ισορροπίες, που τις πληρώνει 

ακριβά ο ελληνικός λαός και υπονομεύουν το μέλλον των νέων 

γενιών. Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την πολιτική πρακτική του



πολιτικού κόστους και να αγνοούμε ό,τι καθηλώνει την χώρα στην 

υστέρηση και στο παρελθόν. Δεν μπορούμε να συντηρούμε ένα 

άχαρο «τώρα», κλέβοντας το μέλλον των παιδιών μας και 

υποθηκεύοντας διαρκώς το παρόν στις αγκυλώσεις του 

παρελθόντος.

Εγκαινιάζουμε πράγματι μια νέα εποχή, ευθύνης και αλήθειας. Η 

αλήθεια πολλές φορές ενοχλεί. Διασπά τις ισορροπίες που έχουμε 

δημιουργήσει με το γύρω μας περιβάλλον. Τις ισορροπίες που 

μας επιτρέπει να φαινόμαστε ψευδεπίγραφα φιλολαϊκοί, 

πατριώτες, αριστεροί ενώ στη πραγματικότητα καταστρέφουμε το 

πηδάλιο και εξωκείλει το πλοίο. Εμείς θέλουμε την τομή με το 

παρελθόν των προσαρμογών που στο τέλος αποδεικνύονται 

ανεπαρκείς και οδηγούμε σταθερά τις επιλογές μας σε μια 

δυναμική έφοδο στο μέλλον. Είμαστε στην κυβέρνηση για να 

υπηρετήσουμε τον τόπο, χωρίς να διστάσουμε να συγκρουστούμε 

με τις δυνάμεις που επιδιώκουν να μην αλλάξει τίποτα, 

προκειμένου να διατηρήσουν τα δικά τους προνόμια, 

καταδικάζοντας την κοινωνία σε μαρασμό και την πολιτική σε 

αναξιοπιστία.

Το έργο μας αυτό έχει την ενεργό στήριξη και την ενεργό 

συμμετοχή της ελληνικής κοινωνίας. Από εκεί αντλούμε δύναμη, 

από την κοινωνία αντλούμε ορμή, σταθερότητα και προοπτική. Τις 

επιλογές μας αναγνωρίζει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού 

λαού και ας μη γελιόμαστε οι μικροομάδες και τα άτομα που μας 

περιτριγυρίζουν με τα παράπονά τους εκφράζουν την ισορροπία 

που καθηλώνει.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το μεγάλο εκσυγχρονιστικό έργο που αναλάβαμε δεν είναι ένα 

άθροισμα μέτρων. Πρόκειται για ένα σύστημα θέσεων, που 

αποτελούν τον πυρήνα μιας ξεκάθαρης εθνικής στρατηγικής: Η 

πολιτική της κυβέρνησής μας, δίνει, με ενιαίο και σαφή τρόπο, 

απάντηση, τόσο στα θέματα ασφαλείας της χώρας, όσο και στα 

θέματα της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευαισθησίας 

που οφείλει να διακρίνει την πολιτική μας.

Γίναμε, τον τελευταίο καιρό, μάρτυρες, μιας νέας όξυνσης της 

τουρκικής προκλητικότητας. Είναι φανερό, ότι η προκλητικότητα 

της Τουρκίας εκδηλώνεται με ιδιαίτερο τρόπο όσον αφορά την 

Ελλάδα και την Κύπρο. Η συμπεριφορά της Τουρκίας, όμως, 

δημιουργεί πρόβλημα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, με το σύνολο των 

επιλογών της, μετατρέπεται, με όλο και ταχύτερους ρυθμούς, σε 

βασικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα της μείζονος περιοχής, 

προσθέτει μια εστία έντασης σε άλλες επικίνδυνες εστίες έντασης.

Η συμμόρφωση της Τουρκίας με το Διεθνές Δίκαιο δεν είναι 

απαίτηση της Ελλάδας, αλλά στοιχειώδες συμφέρον όλων των 

δυνάμεων που ενδιαφέρονται για την ειρήνη και την σταθερότητα 

στην περιοχή.

Έχουμε αναλάβει μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης και 

ενεργοποίησης, προς όλες τις χώρες, σε όλους τους διεθνείς 

οργανισμούς που συμμετέχουμε, ώστε να γίνει κατανοητή η



τουρκική προκλητικότητα, η περιφρόνηση του Διεθνούς Δικαίου, η 

επιδίωξη -με την απειλή χρήσης βίας- αλλαγής του status quo στο 

Αιγαίο. Η εκστρατεία αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Η απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Ιουλίου ’96, οι τελευταίες 

δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών των 

Ηνωμένων Πολιτειών το δείχνουν. Δεν αρκούμαστε όμως, μόνο σ’ 

αυτό. Το σύνολο της πολιτικής μας κατατείνει στο να άρουμε τα 

όποια άλλοθι επικαλείται η Τουρκία. Το σύνολο των 

διπλωματικών μέσων εδράζεται στο σταθερό έδαφος του Διεθνούς 

Δικαίου και των Διεθνών Συνθηκών. Είναι ορατό, δια γυμνού 

οφθαλμού, στη παγκόσμια κοινότητα ότι στην Νοτιανατολική 

Μεσόγειο, η Ελλάδα είναι το ασφαλέστερο σημείο, η χώρα που 

ενεργά προασπίζει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή.

Έχω τονίσει επανειλημμένα, ότι η Άγκυρα οφείλει να 

συνειδητοποιήσει, πως οι διεθνείς εξελίξεις και οι ειδικότερες 

συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή, επιβάλλουν σοβαρότητα, 

περισσότερη σωφροσύνη και μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Η ειρήνη 

και η συνεργασία, οι σχέσεις καλής γειτονίας, συνιστούν το 

ουσιώδες συμφέρον των δύο χωρών. Αλλά τίποτα παρόμοιο δεν 

μπορεί να ισχύσει, χωρίς σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου και των 

Συνθηκών, χωρίς έμπρακτη αναγνώριση του status quo στο 

Αιγαίο.

Θέλω, όμως, να επισημάνω, ότι εμείς, η Ελλάδα, θα παίζαμε το 

παιγνίδι των Τούρκων, αν κάθε φορά παγιδευόμαστε, δείχνοντας 

ιδιαίτερη ανησυχία στις κατά καιρούς ενέργειες και δηλώσεις της 

τουρκικής πλευράς. Πολλές φορές άλλωστε, αυτές οι δηλώσεις



και ενέργειες αντανακλούν εσωτερικούς κομματικούς 

ανταγωνισμούς ή ανταγωνισμούς διαφορετικών κέντρων εξουσίας 

του τουρκικού κατεστημένου, ώστε να αποτελεί διπλό λάθος η 

εκδήλωση ιδιαίτερης ανησυχίας γι’ αυτά. Είναι λάθος, αν κάθε 

φορά δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στις ενέργειες κέντρων της 

Άγκυρας, αν τις μεγιστοποιούμε και παρασυρόμαστε σε μια 

ατμόσφαιρα κρίσης. Τους υποβοηθούμε. Δείχνουμε ότι 

αποδεχόμαστε ένα πρόβλημα, που αυτοί δημιουργούν και στο 

πλαίσιο που το θέτουν. Είναι και γι’ αυτό λανθασμένη η τακτική 

της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων που πολλαπλασιάζουν 

την ηχώ των τουρκικών προκλήσεων για να κερδίσουν πόντους 

στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.

Η δύναμή μας εκφράζεται στην ψυχραιμία μας.

Η δύναμή μας εδράζεται στην εμμονή μας στο Διεθνές Δίκαιο και 

στις Διεθνείς Συνθήκες.

Η συνέχιση και εφαρμογή της γραμμής που έχουμε χαράξει και 

αποφασίσει από καιρό είναι η πιο ασφαλής πολιτική μας.

Η ολόπλευρη ενίσχυση των Ενόπλων μας Δυνάμεων, για να 

αποτελούν μια μεγάλη και ισχυρή δύναμη αποτροπής απέναντι 

στην οποιαδήποτε επιβουλή, είναι η απάντησή μας.

Εμείς θα επιδιώκουμε ανυποχώρητα και μεθοδικά, την 

σταθερότητα και την ειρήνη.



Οφείλουμε να έχουμε -και θα έχουμε- ψυχραιμία.

Οφείλουμε να έχουμε σύνεση, γιατί έτσι μονάχα θα κυριαρχήσουμε 

στις εξελίξεις. Στις εξελίξεις δεν θα επιβληθούμε, αν δείχνουμε 

διαρκώς ανησυχία, αν δείχνουμε ότι οι εξελίξεις αυτές μας 

ξεπερνούν και μας θέτουν σε θέση άμυνας. Δεν μας ξεπερνούν. 

Ξέρουμε να τις αντιμετωπίζουμε και να τις χειριζόμαστε 

αποτελεσματικά και ανάλογα με την πραγματική σοβαρότητά τους 

κάθε φορά.

Με βάση αυτές τις σταθερές θέσεις μας, παρακολουθούμε 

προσεκτικά, την κινητικότητα που παρατηρείται. Η Ελλάδα είναι 

έτοιμη, πολιτικά και τεχνικά, όχι μονάχα να αντιμετωπίσει τις 

εξελίξεις, όχι μονάχα να αντιδράσει, αλλά να συμβάλλει 

παραγωγικά, με θέσεις και απόψεις, στην διαμόρφωση εξελίξεων 

που θα εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα και θα 

διαφυλάσσουν τα δίκαια και δικαιώματά μας, σε Ελλάδα και 

Κύπρο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα ήταν πολύ επικίνδυνο λάθος, αν πιστεύαμε ότι η ασφάλεια της 

χώρας είναι ένα διμερές παιγνίδι ισχύος μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Η ασφάλεια της χώρας δεν είναι μόνον αποτέλεσμα της 

στρατιωτικής ισχύος και αποτροπής. Είναι κυρίως αποτέλεσμα 

των συνολικών συσχετισμών μέσα στο διεθνές σύστημα και στην 

εξειδίκευσή τους στην συγκεκριμένη περιοχή. Η πραγματική



δύναμη της Ελλάδας προκύπτει από τα διεθνή της ερείσματα και 

το σύνολο του εθνικού της δυναμικού στην Ελλάδα και τον 

Ελληνισμό.

Η δύναμη της χώρας μας συμπυκνώνεται στο αίτημα και τον στόχο 

της ισχυρής Ελλάδας, μιας χώρας ισότιμης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η δύναμη της χώρας προκύπτει από τον συνολικό 

εκσυγχρονισμό της, έτσι ώστε να αποκτήσει πολλαπλασιαστική 

ισχύ, με την ενίσχυση όλων των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων.

Δυναμώνουμε την χώρα, όταν εκσυγχρονίζουμε την Δημόσια 

Διοίκηση. Δυναμώνουμε την χώρα, όταν εκσυγχρονίζουμε τον 

παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Δυναμώνουμε την χώρα, όταν 

θέτουμε σαφείς κοινωνικές προτεραιότητες στην άσκηση της 

πολιτικής μας. Δυναμώνουμε την χώρα, όταν χαράζουμε με 

σαφήνεια τα κοινωνικά μέτωπα της πολιτικής μας. Ο 

πατριωτισμός σήμερα δεν είναι οι κορώνες και τα συνθήματα. 

Πατριωτικό είναι σήμερα, ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Ισχυρή 

οικονομία, ισχυρή κοινωνία, ισχυρή Διοίκηση, πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική και ισχυρή Άμυνα, είναι η βάση της εθνικής 

ισχύος. Η βάση που δημιουργεί ισχυρό φρόνημα εθνικής 

αξιοπρέπειας. Και όλη η πολιτικής μας αποσκοπεί στον

πολλαπλασιασμό της εθνικής ισχύος και αξιοπρέπειας της χώρας.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο στόχος της ισότιμης συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση συνδέεται αποφασιστικά με τα μείζονα εθνικά 

συμφέροντα. Πρέπει να γίνει από όλους τους Έλληνες κατανοητό, 

ότι αν μείνουμε στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, οι 

επιπτώσεις θα είναι βαριές και επικίνδυνες, όχι μόνον στην 

οικονομία και την κοινωνία, αλλά και στα εθνικά μας θέματα. Αυτό 

είναι ένα μήνυμα που θα πρέπει να περάσει. Προβλήματα 

υπάρχουν. Δυσκολίες υπάρχουν. Εναλλακτικές λύσεις στις 

συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπάρχουν, άλλες κατευθύνσεις ιδίως στον κοινωνικό τομέα είναι 

επιθυμητές. Όμως όλα αυτά σε καμμία περίπτωση δεν σημαίνουν 

ότι η χώρα μπορεί να επιτύχει τους στόχους της εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα 

χώρο δράσης δικό μας γυρίζοντας την πλάτη στην ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. Αυτές οι ιδέες απομονωτισμού είναι εθνικά 

επικίνδυνες αυταπάτες, είναι συνταγές για μια Ελλάδα χωρίς 

μέλλον.

Η πολιτική μας, είναι σαφής και συγκεκριμένη. Μιλάμε στον λαό 

με την γλώσσα της πραγματικότητας, με την γλώσσα των 

πραγματικών συμφερόντων της κοινωνίας. Η κυβέρνησή μας, 

αντιμετωπίζει, όμως, ένα μεγάλο πρόβλημα: αυτή την τόσο 

αποφασιστική ιστορική στιγμή για τον τόπο, η ευθύνη των 

μεγάλων αποφάσεων βρίσκει υόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έτοιμο και 

υπεύθυνο να δώσει απαντήσεις.



Σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια γενικευμένη συναίνεση στους 

βασικούς στόχους της σύγκλισης. Σε εμάς, η αξιωματική 

αντιπολίτευση, αντί να αποτελεί μια υπεύθυνη δύναμη κριτικής, 

έχει καταναλωθεί σε απίστευτες προχειρότητες και επιπολαιότητες, 

σε σχέση με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Ο κ. Έβερτ άρχισε 

την ανεύθυνη κούρσα στην προεκλογική περίοδο, και δεν 

διδάχθηκε τίποτε από την ήττα του. Πολύ φοβάμαι, ότι ο κ. Έβερτ, 

είτε δεν καταλαβαίνει, τα ευρωπαϊκά θέματα και την σοβαρότητά 

τους για την χώρα, είτε τα καταλαβαίνει, αλλά τα αποσιωπά, για 

φραξιονιστικά οφέλη στον αδυσώπητο εσωκομματικό αγώνα 

εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία. Και στις δύο περιπτώσεις οι θέσεις 

του κ. Έβερτ, δεν είναι δυστυχώς, χρήσιμες και ωφέλιμες στον 

τόπο.

Γενικότερα, επίσης, η Αντιπολίτευση, υποδύεται ότι δεν κατανοεί, 

ότι άλλαξε ριζικά και οριστικά το πολιτικό τοπίο. Οι άνθρωποι 

συντηρούν μια γλώσσα και μια πολιτική πρακτική της δεκαετίας 

του 70, για να δώσουν απάντηση στο 2000. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την 

μεγάλη τιμή, αλλά και την μεγάλη ευθύνη να είναι, αυτή την στιγμή, 

η μόνη προγραμματική δύναμη εκσυγχρονισμού της χώρας.

Ξεκαθαρίζω κάτι οριστικά: κανένας, ούτε από τις Βρυξέλλες, ούτε 

από αλλού δεν μας επέβαλε καμμια επιλογή μας. Ακόμα και εάν 

δεν υπήρχε η σύγκλιση, οι αποφάσεις μας θα ήταν οι ίδιες. Γιατί 

στον ανερχόμενο διεθνή ανταγωνισμό δεν μπορείς να υψώσεις 

εθνικά προστατευτικά τείχη, παρά μόνον αν επιλέξεις την 

οπισθοδρόμηση, την “αλβανοποίηση” της χώρας. Εμείς θέλουμε 

μια Ελλάδα οικονομικά και κοινωνικά ισχυρή, μια Ελλάδα ισότιμη



στην Ευρώπη, μια Ελλάδα όχι αμυντική αλλά μια Ελλάδα 

ανταγωνιστική, υπερήφανη, σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους.

Και αυτό θα πετύχουμε με την ξεκάθαρη πολιτική μας. Εμείς θα 

οδηγήσουμε με ασφάλεια την χώρα στο 2000. Και θα 

ολοκληρώσουμε το έργο μας στην επόμενη τετραετία, που θα μας 

εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το σύνολο των μέτρων που δρομολογήσαμε, με αφετηρία τον 

προϋπολογισμό, είναι αναγκαία για να επιτευχθούν οι εθνικοί 

στόχοι που έχουμε θέσει. Τα μέτρα είναι αναγκαία και δίκαια.

Όλοι οι Έλληνες καλούνται να συνεισφέρουν αναλογικά στην 

εθνική προσπάθεια. Και όπως τόνισα, οι οικονομικά ισχυροί, οι 

έχοντες και κατέχοντες, πρέπει κατεξοχήν να συμβάλλουν, ώστε 

να καταστήσουμε ισχυρότερους, τους οικονομικά ασθενέστερους. 

Αυτό τον στόχο υλοποιεί η πολιτική μας. Και ο ελληνικός λαός 

γνωρίζει καλά, αυτό που συγκαλύπτει η Αντιπολίτευση: ότι η 

οικονομική μας πολιτική προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα. Ότι 

βελτιώνει την κοινωνική υποδομή στην Παιδεία, την Υγεία, την 

Πρόνοια, στο Ασφαλιστικό Σύστημα.

Γνωρίζει ο λαός, όλοι οι εργαζόμενοι, ότι μέσα από τεράστιες 

δυσκολίες καταφέραμε:



■ Πρώτον, να συνεχίσουμε και να χαράξουμε με επιτυχία την 

οικονομική πολιτική που μας οδηγεί στην Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση.

■ Δεύτερον, να ενισχύσουμε αποφασιστικά την Άμυνα της χώρας, 

διασφαλίζοντας τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά μας συμφέροντα.

■ Τρίτον, ότι χάρη στην τόλμη μας να συγκρουστούμε με ισχυρά 

συμφέροντα, με μακρόχρονες στρεβλώσεις κατεστημένων 

προνομίων, χάρη στην απόφασή μας να φορολογήσουμε κέρδη 

και εισοδήματα που παρέμεναν αφορολόγητα, περιορίζουμε την 

παραοικονομία, εξοικονομούμε χρήματα, χωρίς να 

προσφύγουμε σε νέους δανεισμούς.

Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη στην οποία οι μισθοί, 

όχι μόνον δεν χάνουν την ονομαστική τους αξία, αλλά αυξάνουν 

την πραγματική. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, 

στην οποία υπάρχει η ειδική πρόνοια για τους 

χαμηλοσυνταξιούχους και την διαφύλαξη των συντάξεων. Είμαστε 

από τις λίγες χώρες, στην οποία, όχι μόνον δεν περικόπτονται τα 

κονδύλια κοινωνικής πολιτικής, αλλά αυξάνονται στην Υγεία, την 

Κοινωνική Πρόνοια και το Ασφαλιστικό Σύστημα.

Οι Έλληνες γνωρίζουν, ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 

έχει ως βασικό άξονα την κοινωνική ευαισθησία και την διατήρηση 

της κοινωνικής συνοχής. Οι Έλληνες εργαζόμενοι γνωρίζουν και 

αναγνωρίζουν, αυτό που συνειδητά αποκρύπτει η Αντιπολίτευση: 

ότι είμαστε μια κυβέρνηση, όχι των φιλολαϊκών λόγων, αλλά της



πράξης. Οι Έλληνες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν, ότι καταφέραμε, 

και την θέση της χώρας να ισχυροποιήσουμε, και τους Έλληνες 

πολίτες να υπηρετήσουμε, μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Την εβδομάδα αυτή και τις επόμενες εβδομάδες θα ψηφίσουμε στη 

Βουλή νόμους που χαρακτηρίζουν τη προσπάθειά μας για τον 

ΟΓΑ, για τις φοροαπαλλαγές, για τις δαπάνες του Δημοσίου. 

Ξέρω ότι για επιμέρους σημεία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. 

Αλλά το πρώτο ζητούμενο είναι το μήνυμα που θα δώσουμε προς 

την κοινωνία. Το μήνυμά μας οφείλει να είναι ένα μήνυμα 

αποφασιστικότητας, συνοχής, κοινής πεποίθησης στην 

προσπάθειά μας.

Ορισμένα προβλήματα -γνωστά σε όλους- θα τα εξετάσουμε σε 

κατάλληλο χρόνο και με τη κατάλληλη διαδικασία. Αν τώρα 

ξεχάσουμε το δάσος και σταθούμε στα δέντρα δεν θα 

ανταποκριθούμε σ’ αυτό που ο ελληνικός λαός περιμένει από μας. 

Την ικανότητα να υποτάσσουμε τα ειδικά στο γενικό, τα 

προσωπικά στο κοινό στόχο, να είμαστε ένα κόμμα προοπτικής. 

Οι επόμενες εβδομάδες οφείλουν να είναι η επιβεβαίωση της 

πολιτικής υπεροχής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Τονίζω και πάλι. Είμαστε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, με 

ξεκάθαρο πρόγραμμα και στόχους. Επιδιώκουμε μια σταθερή, 

μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία. Στόχος μας δεν είναι να 

κερδίσουμε την μία φορά υποστήριξη από εδώ και την άλλη από 

εκεί. Δεν θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι σε κάποιους, εναντίον του 

κοινού συμφέροντος της κοινωνίας. Επιδιώκουμε την υποστήριξη



ολόκληρης της κοινωνίας στο έργο που πραγματοποιούμε, που 

είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλου του λαού.

Ήλθε η ώρα μιας νέας σχέσης ανάμεσα στα κόμματα και τις 

κοινωνικές ομάδες και στρώματα. Στο Εθνικό Συμβούλιο 

Αγροτικής Πολιτικής, επιχειρήσαμε να επιτύχουμε την ευρύτερη 

δυνατή συναίνεση για μια αποτελεσματική και μακροπρόθεσμη 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωργίας. Θέλω μόνον να 

επισημάνω τούτο: εμείς αποφύγαμε την γλώσσα των υποσχέσεων 

στους αγρότες. Αποφύγαμε επίσης την συγκάλυψη των 

πραγματικών προβλημάτων και δυσκολιών. Για μας, σε όλη την 

διάρκεια των κινητοποιήσεων, ούτε μια στιγμή δεν υπήρξε αίσθηση 

αντιπαλότητας. Ούτε μια στιγμή δεν μας πέρασε η ιδέα ότι 

βρισκόμαστε σε μια αναμέτρηση, από την οποία θα υπάρξουν 

νικητές και ηττημένοι. Υπήρχε αντίθετα η αίσθηση ότι βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με ένα κοινό πρόβλημα. Εμείς όμως έχουμε την 

υποχρέωση να το χειριστούμε με τρόπο που να συμβάλει στη 

λύση του και όχι να το διαιωνίζει.

Αν υποθέσουμε, ότι υποκύπταμε σε μια λογική παροχών, δεν θα 

τινάζαμε μόνον στον αέρα την μόνη δυνατή και χρήσιμη οικονομική 

πολιτική. Θα οδηγούσαμε σε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα την 

αγροτική οικονομία, γιατί θα συγκαλύπταμε την ανάγκη των 

διαρθρωτικών λύσεων που έχει ανάγκη η γεωργική παραγωγή. 

Όπως λέει η κινέζικη παροιμία “δώσε σε έναν άνθρωπο που 

πεινάει ένα ψάρι. Θα φάει μια μέρα και θα ξαναπεινάσει. Μάθε 

του να ψαρεύει και δεν θα πεινάσει όλη του την ζωή”.



Η ουσία της πολιτικής μας είναι η αναδιοργάνωση του 

παραγωγικού ιστού της χώρας, ώστε η οικονομία μας να τεθεί σε 

σταθερή τροχιά ανάπτυξης, που θα εξασφαλίσει την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και θα εγγυηθεί την 

ολοκλήρωση της κοινωνικής πρόνοιας, με υγιείς πόρους.

Το έργο αυτό είναι μια πρόκληση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θα

ανταποκριθούμε στην πρόκληση, όχι μόνον με την κυβερνητική 

μας πράξη, αλλά με την κομματική ανασυγκρότηση, που θα φέρει 

μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. όλη την κοινωνική δυναμική που επιδιώκει να 

εκφράσει.

Πέρα όμως από την κομματική μας ανασυγκρότηση, για καθένα 

από μας, κάθε στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ.Κ., από την βάση ως την 

κορυφή, ορθώνεται η πρόκληση του νέου πολιτικού λόγου και της 

νέας πρακτικής.

Έχουμε ήδη δρομολογήσει μια νέα συλλογικότητα σε κόμμα και 

κυβέρνηση. Σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής ή κομματικής 

πολιτικής, επιδιώκουμε συλλογικές διαδικασίες. Αυτή την μάχη της 

πραγματικής αποτελεσματικής αλλά και υπεύθυνης 

συλλογικότητας, οφείλουμε να τη κερδίσουμε για να καθιερώσουμε 

ένα νέο δημοκρατικό ήθος.

Ας σταθώ σε ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλούς 

συναδέλφους. Αισθάνονται ότι δεν έχουν αρκετή συμμετοχή. Ο 

βουλευτής είναι ο εκφραστής της πολιτικής του κόμματος, 

καθοδηγητής τόσο στην περιφέρειά του όσο και αλλού,



διαμορφωτής της πολιτικής μέσα από τα όργανα που συμμετέχει. 

Είναι πολιτικός ταγός. Έτσι θέλουμε τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Ούτε η Κ.Ε. ούτε η Κ.Ο. χρειάζονται συνεχείς εντολές για να 

κάνουν τη δουλειά τους. Βασίζονται στις πολιτικές πρωτοβουλίες 

των μελών τους. Βασίζονται στην υποχρέωση της ενεργούς 

συμμετοχής που προκύπτει αυτόματα από την ιδιότητα του 

μέλους.

Η μεμψιμοιρία είναι χαρακτηριστικό του βουλευτή-πολιτευτή. 

Κανένας από μας δεν είναι βουλευτής πολιτευτής. Όλοι έχουμε να 

προσφέρουμε ουσιαστικά. Ψηφίσαμε Κανονισμό Κ.Ο., υπάρχει 

Προεδρείο με ευρύτατες αρμοδιότητες, σας κάλεσα να συζητήσετε 

ελεύθερα με το Προεδρείο νέες μορφές λειτουργίας. Οι 

δυνατότητες είναι στα χέρια σας. Οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε 

δημιουργικά για το κόμμα, για το λαό που εκπροσωπούμε.

Οφείλουμε, όμως, να κερδίσουμε και την μάχη της νέας σχέσης 

μας με την κοινωνία και τον λαό. Σχέση που να εδράζεται στην 

αλήθεια και την έμφαση στην προγραμματική μορφή της πολιτικής 

μας. Επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να συγκρουστούμε με την λογική 

των επιμέρους υποσχέσεων και παροχών. Ο λαός γνωρίζει καλά 

τι του προτείνουμε και τι προσδοκά από την πολιτική μας. Ο λαός 

αποδοκιμάζει την ρητορική της Αντιπολίτευσης, που, στο σύνολό 

της, μιλά την γλώσσα του 70, υποσχόμενη τα πάντα στους 

πάντες. Ο λαός ξέρει, ότι όποιος του υπόσχεται σήμερα τα πάντα, 

θα του στερήσει αύριο και αυτά που έχει σήμερα.



Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει κάθε λόγο να έχει εμπιστοσύνη στην κοινωνία, 

όπως η κοινωνία έχει εμπιστοσύνη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Εμείς δεν 

χρειάζεται να υποσχόμαστε τίποτε παραπάνω από αυτά που 

έχουμε δεσμευτεί ότι θα επιτύχουμε, στον χρόνο που υπολογίσαμε 

ότι θα γίνουν ολοκληρωμένη πράξη. Υπάρχει μια μεγάλη 

δημοσκόπηση που θα μας κρίνει όλους. Θα είναι η δημοσκόπηση 

των επόμενων εκλογών, όπου και πάλι θα κληθούμε να 

ολοκληρώσουμε το έργο που με σταθερότητα ήδη εφαρμόζουμε. 

Τονίζω και ζητώ να γίνει κοινό κτήμα της πρακτικής μας: δεν 

θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά χρήσιμοι για τον τόπο. 

Όποιος επιδιώκει να είναι ευχάριστος εις βάρος των λαϊκών 

συμφερόντων, υποτιμά την κρίση και την ωριμότητα του ελληνικού 

λαού.

Ο ελληνικός λαός δεν θέλει φιλολαϊκές κορώνες. Η πολιτική των 

διαφημιστικών λόγων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Ήλθε η εποχή 

του έργου, της επίμονης καθημερινής και υπεύθυνης δουλειάς. Τα 

κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν κατανοούν την ωρίμανση της 

κοινωνίας. Τα κόμματα της Αντιπολίτευσης πλειοδοτούν σε 

δισεκατομμύρια που μοιράζουν ανέξοδα, από ένα πληθωριστικό 

Νομισματοκοπείο μιας αναπαλαιωθείσας πολιτικής ρητορικής.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε στέρεους δεσμούς με την κοινωνία. 

Είμαστε η έκφραση των πρωτοπόρων παραγωγικών δυνάμεων, 

των δυνάμεων της εργασίας, των δυνάμεων του πολιτισμού. Δεν 

έχουμε ανάγκη από τον λαϊκισμό, γιατί είμαστε κομμάτι του λαού. 

Δεν έχουμε ανάγκη την “παραμυθία” των λόγων, γιατί τέλειωσε 

οριστικά για τον λαό το πολιτικό “παραμύθιασμα”.
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