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Αύριο πραγματοποιούνται οι πιο κρίσιμες μέχρι σήμερα Ευρωεκλογές. Σ’ 
αυτές καλούνται οι πολίτες να επιλέξουν με την ψήφο τους πολιτικές 
προτάσεις και δυνάμεις, οι οποίες μπορούν να εγγυηθούν μια ισχυρή 
Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη. Να διαλέξουν τους αντιπροσώπους τους 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να στηρίξουν τη δυναμική πορεία της 
Ευρώπης στο μέλλον.

Η κυβέρνησή μας προσέρχεται σ’ αυτή τη μάχη με την αισιοδοξία που 
απορρέει από τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Με αποφασιστικότητα, 
όραμα και σχέδιο επιταχύναμε την ανάπτυξη της χώρας. Θωρακίσαμε τη 
χώρα στην οικονομία, στην κοινωνία και στους θεσμούς, επιτυγχάνοντας 
να την φέρουμε πολύ κοντά στην ισότιμη ένταξη στην ΟΝΕ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καταφέραμε να έχουμε απτά αποτελέσματα στην εξυγίανση της 
οικονομίας, προσδίδοντας σ’ αυτή αντοχή και δυναμισμό. Οικοδομούμε πια 
μια νέα Ελλάδα με φωνή και κύρος, με σημαντικό ρόλο στα Βαλκάνια και με 
ικανότητα συμβολής στους ίδιους τους προσανατολισμούς και τις 
προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα αλλάζει όψη. Αποτελεί πια μια όαση ειρήνης, ασφάλειας, 
σταθερότητας και ανάπτυξης σε μια ταραγμένη περιοχή, σε μια δύσκολη 
εποχή. Αυτό οφείλεται στην προσπάθεια και τις θυσίες όλων των ελλήνων. 
Οφείλεται στο σταθερό προσανατολισμό, τις καθαρές επιλογές, τη σκληρή 
δουλειά. Αλίμονο, αν μέναμε σε γενικές διαπιστώσεις και αποφεύγαμε τη 
λήψη κρίσιμων αποφάσεων που καθόρισαν αυτή την πορεία. Αλίμονο αν 
κυριαρχούσε ο λαϊκισμός, η διγλωσσία, η υποσχεσιολογία και η ανέξοδη 
ρητορεία της αντιπολίτευσης. Αλίμονο αν μέναμε σε πρότυπα και τρόπους 
σκέψης προηγουμένων δεκαετιών.

Αύριο η ψήφος σου κρίνει ακριβώς, αν αυτή η προσπάθεια θα έχει 
συνέχεια ή θα ανατραπεί. Αν η χώρα θα προχωρήσει δυναμικά μπροστά ή 
θα οπισθοχωρήσει. Αν θα μπούμε με το σπαθί μας στην Ευρώπη ή θα 
τινάξουμε στον αέρα όσα πετύχαμε μέχρι σήμερα.

Είμαι αισιόδοξος, ότι οι πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογικών προσεγγίσεων 
και πολιτικών εντάξεων, θα στηρίξουν την προσπάθειά μας. Είμαι 
σίγουρος, ότι ο λαός θα επικυρώσει αύριο το όραμα της ισχυρής Ελλάδας. 
Ότι θα στηρίξει με την ψήφο του τις δυνάμεις της Μεταρρύθμισης και της 
Ευρωπαϊκής Προοπτικής, ότι θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.


