
(Α
ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

I < η  € ·  1 - 2 - ϊ  .
Για τη ψήφο εμπιστοσύνης

Ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής να συγκληθεί η 
Βουλή και να τεθεί θέμα ψήφου εμπιστοσύνης. Θεώρησα 
αυτή την πρωτοβουλία επιβεβλημένη εκ μέρους μου και εκ 
μέρους της Κυβέρνησής μας. Και αυτό γιατί:

ΠΡΩΤΟΝ: Πιστεύω ότι μόνο μ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
ανατραπεί το φθοροποιό κλίμα και να ξεκαθαρίσει το θολό 
τοπίο, που καλλιέργησε η αντιπολίτευση, ιδιαίτερα μετά το 
δεύτερο γύρο των Νομαρχιακών και Δημοτικών Εκλογών. 
Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται, ότι στις πρόσφατες εκλογές 
αποδοκιμάστηκε η Κυβέρνηση. Κι όμως κανένα κόμμα, 
εκτός από το ΚΚΕ, δεν έθεσε κατά την προεκλογική 
περίοδο παρόμοιο θέμα ως κυρίαρχο ζητούμενο των 
εκλογών.

Εκ των υστέρων λοιπόν η αντιπολίτευση ασκεί κριτική, 
θριαμβολογεί, προσπαθεί να ψαρέψει στα θολά νερά. Την 
ίδια στιγμή εμφανίζεται μια πραγματικά εντυπωσιακή 
συσπείρωση και ταύτιση την ηγεσιών της. Ένα μέτωπο 
χωρίς θέσεις και αρχές, ένα μέτωπο που θυμίζει άλλες 
εποχές. Κοινός στόχος η Κυβέρνηση, η φθορά της, η 
προσπάθεια να πληγεί ο ηγεμονικός ρόλος του ΠΑΣΟΚ 
στις μεγάλες αλλαγές, στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που 
έχουμε δρομολογήσει, στα οικονομικά και κοινωνικά 
επιτεύγματα της τελευταίας τριετίας.

Είμαστε αποφασισμένοι. Δεν θα επιτρέψουμε να διακοπεί 
αυτή η πορεία. Δεν θα επιτρέψουμε να κρύβονται κάποιοι 
πίσω απ’ αυτό το προπέτασμα σύγχυσης και 
αντιφατικότητας. Η Βουλή με την ψήφο της θα δώσει



αυστηρή απάντηση στους θιασώτες του λαϊκισμού, στα 
αναξιόπιστα μέτωπα, στις πρακτικές του παρελθόντος.

ΔΕΥΤΕΡΟ: Έκρινα ότι αυτή ακριβώς η διαδικασία
ενώπιον της Βουλής και κατ’ επέκταση ενώπιον του 
ελληνικού λαού, είναι η πιο κατάλληλη για να στείλουμε ως 
κυβέρνηση και ως ΠΑΣΟΚ ένα σαφές μήνυμα:

Η φάση που διέρχεται η χώρα, δεν επιτρέπει ούτε 
παιχνίδια, ούτε ελιγμούς. Η προσπάθεια ένταξης της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της 
χώρας να διαβεί το κατώφλι του 2000 πιο ισχυρή, δεν 
επιτρέπει ταλαντεύσεις.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούμε, η σύγκρουση 
με τα συντεχνιακά συμφέροντα που προτιμούν το τέλμα 
από την κίνηση προς τα εμπρός, η εφαρμογή της 
πολιτικής μας θα προχωρήσουν πιο γρήγορα, εάν 
μείνουμε σταθεροί στην πολιτική μας, εάν προχωρήσουμε 
χωρίς δισταγμούς και ταλαντεύσεις.

Αυτό το μήνυμα θα το δώσει η Ελληνική Βουλή. Το 
μήνυμα ότι δεν πρόκειται να παίξουμε ούτε για μια στιγμή 
με τα συμφέροντα του λαού και της χώρας. Ότι δεν 
είμαστε διατεθειμένοι να τινάξουμε στον αέρα τις θυσίες 
και προσπάθειες του Ελληνικού λαού για πρόοδο και 
ευημερία, προκειμένου να γίνουμε ευχάριστοι για 
κομματικά οφέλη.

Το μήνυμα θα είναι σαφές: Ούτε ένα βήμα πίσω, ούτε ένας 
συμβιβασμός. Δεν πρόκειται να θυσιάσουμε το συμφέρον 
της χώρας, το συμφέρον του λαού στον καιροσκοπισμό 
των αντιφατικών συνθημάτων μιας ετερόκλητης 
αντιπολίτευσης.

ΤΡΙΤΟΝ: Πιστεύω, ότι μια τέτοια διαδικασία είναι μια 
ακόμα ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μας στο λαό



και ταυτόχρονα να ζητήσουμε εδώ και τώρα τις προτάσεις 
και τις θέσεις της αντιπολίτευσης. Να την καλέσουμε 
ενώπιος ενωπίω να παρουσιάσει το πρόγραμμα, το 
σχέδιο και τους στόχους που προτείνει.

Πίστευα πάντα και πιστεύαμε, ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει 
να κτίζουν την εικόνα τους, αλλά το έργο τους. Και εμείς 
αυτό κάνουμε. Πίστευα πάντα και πιστεύαμε, ότι τα 
προβλήματα της χώρας απαιτούν σοβαρότητα, συνέπεια, 
σταθερές και καθαρές πολιτικές και θέσεις.

Δυστυχώς, η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από πλήρη 
ένδεια προτάσεων και θέσεων. Χαρακτηρίζεται από το 
σύνδρομο καθυστέρησης που θυμίζει πολιτικές
λειτουργίες και πρακτικές προηγούμενων δεκαετιών.

Ιδιαίτερα η Ν.Δ. έχει υποκαταστήσει σε μόνιμη βάση τις 
αξιόπιστες προγραμματικές προτάσεις με τη στείρα 
συνθηματολογία, τον αρνητισμό, την πολιτική
διπροσωπία, τις μάχες χαρακωμάτων. Δύσκολα μπορεί 
κάποιος να καταλάβει τι ακριβώς προτείνει η Ν.Δ. Πολλές 
φορές, είτε από τη ΝΔ ακούς κριτική, είτε από το ΚΚΕ, δεν 
γνωρίζεις ποιος ακριβώς την ασκεί.

Καλούμε έστω και σήμερα τη ΝΔ να καταθέσει τη δική της 
πολιτική πρόταση, να διατυπώσει τις απόψεις της. Να 
γνωρίσουμε επιτέλους όλοι, να ακούσει ο ελληνικός λαός 
τις θέσεις της. Πιστεύω ακράδαντα, ότι για άλλη μια φ ο ρ ά ^ ^  
θα φανεί η ιδεολογική και πολιτική φτώχια της. ΠιστεύαΓοτι 
για άλλη μια φορά θα σκιαμαχήσει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και 
το πήδημα!”

.......

Αρχίζουμε τη σημερινή συζήτηση πραγματικά υπερήφανοι 
για το έργο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εμείς 
θεμελιώσαμε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία για την 
ισχυρή Ελλάδα. Εμείς σχεδιάσαμε την πορεία της χώρας 
προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη με μέσο την



ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της 
Ευρώπης. Εμείς κερδίζουμε βήμα-βήμα σταθερά όλους 
μας τους στόχους.

Οι κόποι, οι θυσίες και η προσφορά του ελληνικού λαού 
επιτέλους “πιάνουν τόπο”, αποδίδουν. Μπορούν όλοι να 
το διαπιστώσουν από τη θετική πορεία των στοιχείων που 
χαρακτηρίζουν την υγεία μιας οικονομίας. Μπορεί να το 
αναλογιστεί κάποιος από την ανατροπή όλων των 
δεδομένων που υπήρχαν μέχρι πριν λίγα χρόνια. Πριν 
μερικά χρόνια η Ελλάδα εθεωρείτο ο φτωχός συγγενής, η 
χώρα που απλά συμμετέχει στην Ε.Ε. ζητώντας μονίμως 
επιχορηγήσεις και κοινοτικές επιδοτήσεις. Πριν μερικά 
χρόνια ο στόχος να ενταχθεί η χώρα στην ΟΝΕ, εθεωρείτο 
άπιαστος στόχος.

Τώρα είμαστε πιο κοντά, παρά ποτέ σ’ αυτούς τους 
εθνικούς στόχους. Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας 
είναι αισθητή, κοινώς και διεθνώς παραδεκτή. Από τον 
Μάρτιο ενταχθήκαμε στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών 
Ισοτιμιών. Η αντιπολίτευση μας άσκησε τότε οξύτατη 
κριτική, καυτηρίασε την επιλογή μας, μίλησε για 
ευρωναυάγιο. Μετά από μερικούς μήνες τι αποδείχθηκε; 
Αποδείχθηκε ότι μπορούμε να αντέξουμε μια παγκόσμια 
χρηματιστηριακή και οικονομική αστάθεια, την ίδια ώρα 
που οικονομίες φαινομενικά πιο ισχυρές κλονίζονταν. Η 
Ελλάδα πλήρωσε ελάχιστο συγκριτικά τίμημα σ’ αυτή την 
κρίση.

Αλήθεια θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αν δεν είμαστε 
κάτω από την ευρωπαϊκή ομπρέλα, αν η χώρα δεν είχε 
την ασφάλεια της οργανικής σύνδεσής της με τον κορμό 
των ευρωπαϊκών οικονομιών; Αμφισβητεί κανείς ότι σε 
διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις θα ήταν 
ανυπολόγιστες; Αμφισβητεί κανείς ότι θα βρισκόμασταν 
μπροστά σε τεράστια προβλήματα; Και αν όχι, τι 
προτείνουν στ’ αλήθεια;



Τα κόμματα της αντιπολίτευσης σπεύδουν με περισσή 
ευκολία, προθυμία και προχειρότητα να διαπιστώσουν τη 
δήθεν αναποτελεσματικότητα της κυβερνητικής 
οικονομικής πολιτικής. Στοιχείο κι αυτό της αναχρονιστικής 
συμπεριφοράς στην πολιτική ζωή του τόπου και του 
πολιτικού πολιτισμού, που δυστυχώς ακόμα κυριαρχεί. 
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Πολλοί πολιτικοί και κόμματα ισχυρίζονται ότι υπάρχει 
άλλος δρόμος για την ΟΝΕ. Τους προκαλώ επιτέλους να 
τον υποδείξουν. Διαφορετικά τους λέω ευθέως, ότι είτε 
ψεύδονται, είτε αγνοούν την πραγματικότητα. Και στις δύο 
περιπτώσεις η θέση τους είναι επιβλαβής για τα 
συμφέροντα της χώρας.

Οι πολίτες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, σε αντίθεση 
με τα κόμματα που αποκρύπτουν επιμελώς την αλήθεια 
χάριν μικροκομματικών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, 
κατανοούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μην συμμετάσχει 
στην ΟΝΕ. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονται 
επιλογές που μπορεί να μην είναι ασφαλώς ευχάριστες, 
αλλά σίγουρα είναι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
εθνικά ωφέλιμες. Αντιλαμβάνονται ότι^τα περιθώρια 
ριζτκών-σΛΛαγών “επΗΌ-λα^ότΐρον^τίνάι ιδιαίτερα στενά.
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Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την ανοδική και 
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας με 
εντατικότερους ρυθμούς. Σταθμό σ’ αυτή την πορεία θα 
αποτελέσει η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Η ένταξη είναι 
το γεγονός που θα σφραγίσει την πολιτική μας.

Η ένταξη για μας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως ορισμένοι 
ισχυρίζονται. Αποτελεί το μέσο για να συνεχίσουμε την 
ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί την 
ασφαλή βάση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 
21ου αιώνα και να επιτύχουμε τη σταθερή βελτίωση των 
συνθηκών ζωής. Αυτός ο στόχος, δηλαδή η περισσότερη 
ευημερία για όλους, αποτελεί πάγια επιδίωξή μας.



Γι’ αυτό και η κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ δεν πρέπει να 
υποτιμάται. Γι’ αυτό και δεν πρέπει να αποσιωπάται, ότι 
σε σχέση με όλες τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη, εμείς 
στην Ελλάδα, όχι μόνο δεν περικόπτουμε τις κοινωνικές 
δαπάνες, αλλά αυξάνουμε σταθερά τα κονδύλια 
κοινωνικής πρόνοιας.

Δεν αναφέρομαι μόνο στο ΕΚΑΣ ή στα εκτεταμένα και 
εξειδικευμένα προγράμματα για την ανεργία. Αναφέρομαι 
συνολικά στο όλο πλέγμα ασφάλισης - κοινωνικής 
πρόνοιας - υγείας, επαναλαμβάνοντας, ότι αποτελούμε 
θετική εξαίρεση ως προς τις κυρίαρχες τάσεις στην 
υπόλοιπη Ευρώπη.

Για ποιότητα ζωής

Σ’ αυτή την προσπάθεια, έχουμε ως βασικό στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αντιμετώπιση των 
καθημερινών προβλημάτων του πολίτη, τη δημιουργία 
συνθηκών ασφάλειας και ευημερίας.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων, 
η κατάσταση των υπηρεσιών υγείας και των 
συγκοινωνιών, η εγκληματικότητα αποτελούν “βραχνάδες” 
που δυσκολεύουν σημαντικά τη ζωή των πολιτών.

Οι πολίτες είναι ιδιαίτερα αυστηροί απέναντι στη 
διατήρηση νοσηρών καταστάσεων και στη μεγάλη 
καθυστέρηση επίλυσης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν στην καθημερινή ζωή τους. Και καλώς 
πράττουν. Το αποτέλεσμα της πολιτικής μας κρίνεται 
ακριβώς στις απτές, συγκεκριμένες αλλαγές στην 
καθημερινότητα, στην ποιότητα ζωής. Όταν ο πολίτης 
ταλαιπωρείται στις ουρές, όταν δεν εξυπηρετείται, όταν 
πρέπει να δώσει “φακελάκι”, τότε χάνουμε τη μάχη της 
αξιοπιστίας. Όταν αισθάνεται ανασφαλής, όταν αισθάνεται



ότι το κράτος δεν τον σέβεται δυσαρεστείται, 
δυσανασχετεί, δυστροπεί. Και καλώς πράττει.

Γι’ αυτό, η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η 
ταχύτητα στην εξυπηρέτηση, η καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας, μια σύγχρονη και ευέλικτη διοίκηση, 
σύγχρονες και βιώσιμες δομές υγείας και πρόνοιας 
τίθενται σε πρώτη προτεραιότητα. Γι’ αυτό, ο σεβασμός 
στον πολίτη, η συνεχής και καθημερινή μέριμνα για τα 
προβλήματά του, η γενικότερη ασφάλεια και προστασία 
του από τα φαινόμενα εγκληματικότητας, η θωράκισή του 
στις φυσικές καταστροφές συνιστούν για μας ύψιστο 
καθήκον.

Για την ποιότητα ζωής επιστρατεύουμε το υπάρχον 
δυναμικό στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Δεν φειδόμεθα 
πόρων. Δεν ολιγωρούμε και δεν υπαναχωρούμε. Τα 
θέματα ποιότητας ζωής δεν επαφίενται στη διακριτική 
ευχέρεια ή τη μεγαλοθυμία των υπευθύνων. Επιβάλλουν 
και επιζητούν συγκεκριμένα, απτά μέτρα, σαφείς 
στοχεύσεις, δεσμευτικά πλαίσια, θεσμικές παρεμβάσεις, 
“αδιάλλακτη” επαγρύπνηση. Συνοπτικά, ένα ήθος 
ποιότητας ζωής το οποίο θα διαπερνά και θα εμπνέει την 
πολιτική μας σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους 
χώρους.

Το γενικό και μακροπρόθεσμο δεν εκτοπίζει το καθημερινό 
και τα προβλήματά του. Γνωρίζουμε, ότι η κυβέρνησή μας 
δεν θα κριθεί μόνο από την επίτευξη των
μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων που έχει θέσει. Θα 
κριθεί και από την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τα 
πολλαπλά και οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας. 
Και είμαστε αποφασισμένοι να περιορίσουμε τις 
παραλείψεις και τα λάθη μας, όπου υπάρχουν.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καταπολεμούμε τη
γραφειοκρατία, πατάσσουμε την αδιαφορία και την



ανικανότητα. Στα θέματα ποιότητας ζωής δεν χωρούν 
ελαστικές συνειδήσεις ή ελαστικές εφαρμογές. Στα θέματα 
ποιότητας ζωής δεν επιτρέπονται ημίμετρα ή
εμβαλωματικές λύσεις.

Γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι η ποιότητα ζωής δεν 
εναρμονίζεται με το συγκεντρωτικό, πατερναλιστικό και 
ασφυκτικό κράτος ούτε με πρακτικές πελατειακής λογικής, 
που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια του πολίτη και 
πλήττουν κάθε έννοια αξιοκρατίας. Συναρτάται αντιθέτως 
με αξιόπιστες τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις με 
επάρκεια πόρων, ουσιαστικές αρμοδιότητες και ικανότητες 
σχεδιασμού και εκτέλεσης. Σ’ αυτές τις κατευθύνσεις θα 
προχωρήσουμε αποφασιστικά.

Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα, ότι τα προβλήματα στα οποία 
αναφέρθηκα φαίνονται απλά, αλλά είναι σύνθετα. Διότι, 
όπου επιχειρείς τομές, δημιουργούνται πρόσκαιρα μέτωπα 
κοινωνικής αναταραχής. Το ζήσαμε αυτό στο παρελθόν. 
Θα το ξαναζήσουμε και στο μέλλον. Δηλώνουμε όμως 
ανυποχώρητοι. Θα προχωρήσουμε αποφασιστικά, σε 
όποιες ρήξεις χρειασθούν, σε όποιες τομές κριθούν 
αναγκαίες.

Αυτή είναι η βασική δέσμευσή μας προς τους πολίτες. Για 
μας τα θέματα ποιότητας ζωής δεν επαφίενται στη 
διακριτική ευχέρεια ή τη μεγαλοθυμία των υπευθύνων. 
Επιβάλλουν και επιζητούν συγκεκριμένα μέτρα, σαφείς 
στοχεύσεις, δεσμευτικά πλαίσια, θεσμικές παρεμβάσεις, 
“αδιάλλακτη” επαγρύπνηση. Έτσι πρέπει να γίνει και έτσι 
θα γίνει.

Η επιτυχία μας στον ευαίσθητο αυτό τομέα θα κρίνει την 
επιτυχία του όλου κυβερνητικού έργου, θα διασφαλίσει 
συνθήκες κοινωνικής συναίνεσης και συνοχής.



Προγραμματισμός κυβερνητικού έργου μέχρι το 2000

Η διετία κυβερνητικού έργου που υπολείπεται, εκ των 
πραγμάτων αποδεικνύεται κρίσιμη και σοβαρή. Σε αυτή τη 
διετία καλούμεθα να ολοκληρώσουμε την κυβερνητική 
προσπάθεια, να μεταφράσουμε τις προτάσεις μας σε έργο 
πλήρες και αποδοτικό.

Σχηματικά, η κυβερνητική προσπάθεια θα επιδιώξει στη 
διετία που υπολείπεται:
α. Να καταστήσει την αναπτυξιακή διαδικασία
αποτελεσματικότερη.
β. Την κοινωνική πολιτική περισσότερο φιλόδοξη και 
ευστοχότερη.
γ. Την πολιτική μας σε θέματα ποιότητας ζωής 
παραγωγικότερη.

Στο χώρο της οικονομικής πολιτικής θα επιταχύνουμε τους 
ρυθμούς μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη 
συμμετοχή μας στην ΟΝΕ, η οποία έχει τεράστια 
αναπτυξιακή και κοινωνική προστιθέμενη αξία για την 
ελληνική οικονομία, τους εργαζόμενους, τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, την οικονομική συνέχεια και συνέπεια.

Ιδιαίτερα η κοινωνική πολιτική μας με τα προγράμματα 
που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη (καταπολέμηση της 
ανεργίας και προστασία ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού) αναδεικνύει τη δεδομένη κοινωνική 
ευαισθησία της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Πάντα 
μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των οικονομικών στόχων και 
δυνατοτήτων μας, θα προσεγγίσουμε και τους κοινωνικούς 
στόχους μας με μέτρα και παρεμβάσεις εύστοχες, 
αποδοτικές και σύγχρονες. Η πελατειακή λογική, ο 
κρατισμός, οι αναδιανομές του παλαιού καθολικού τύπου 
δεν ισοδυναμούν με βιώσιμη κοινωνική πολιτική. Δεν 
“πωλούμε” κοινωνική ευαισθησία και ποιότητα ζωής, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουμε κομματικές
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Οι μεγάλοι στόχοι μας δεν αλλάζουν κατ’ εξοχήν στο χώρο 
της οικονομικής πολιτικής. Δεν θυσιάζουμε τους 
θεμελιώδεις στόχους μας στο βωμό του πολιτικού 
κόστους, ούτε στις επιταγές της βραχυπρόθεσμης 
ψηφοθηριακής απόδοσης. Είμαστε η μεγάλη δημοκρατική 
παράταξη των υψηλών στόχων, των οραμάτων της 
συστηματικής προσπάθειας και της κοινωνίας της 
εργασίας. Άλλες πολιτικές παρατάξεις χρησιμοποιούν το 
λαϊκισμό ως “χαρτί” υψηλής απόδοσης στο εγχώριο 
πολιτικό χρηματιστήριο.

Δυο χρόνια ακριβώς πριν τις εκλογές του 2000, 
δηλώνουμε αποφασισμένοι ότι θα προσέλθουμε στις 
εκλογές έχοντας εκπληρώσει τις προγραμματικές μας 
δεσμεύσεις. Το 2000 θα είναι χρονιά μιας μεγάλης εθνικής 
επιτυχίας: Της ένταξης της χώρας μας στην ΟΝΕ. Το 2000 
θα είναι και η χρονιά, που θα κριθούμε όλοι στην κάλπη. 
Εμείς με το έργο μας και η αντιπολίτευση με το δικό της. 
Θα είναι η χρονιά μιας μεγάλης νίκης του ΠΑΣΟΚ.

Και αυτό γιατί είναι το κόμμα που παράγει έργο, που 
σέβεται και τιμά τον κόπο, το μόχθο, την προσφορά του 
κάθε πολίτη. Και αυτό γιατί ο λαός θα επιβραβεύσει τη 
συνέπεια, την καθαρότητα, την ευθύνη, την ανιδιοτέλεια 
που χαρακτηρίζει τον κορμό της πολιτικής μας.

Για την Ελλάδα της προόδου, της ευημερίας, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, μόνο το 
ΠΑΣΟΚ αποτελεί εγγύηση . Μόνο η παράταξη που 
στηρίζεται στους ανθρώπους του μόχθου, στους 
εργαζομένους μπορεί να πετύχει και θα πετύχει.


