
Λαέ της Καλαμάτας,

Λαέ της Μεσσηνίας,

Με μεγάλη χαρά είμαι σήμερα εδώ, μαζί σας, στην 

Καλαμάτα. Γιατί αυτή η πόλη είναι μια πόλη -σύμβολο. 

Μια πόλη που μετά από μια μεγάλη φυσική καταστροφή 

όχι μόνο κατάφερε να ανασυγκροτηθεί με επιτυχία αλλά 

έδωσε και λύσεις πρωτοποριακές στην οργάνωση των 

λειτουργιών της. Βρίσκεται σήμερα σε σταθερή τροχιά 

ανάπτυξης και σηματοδοτεί την Ελλάδα που ξέρει και 

μπορεί να πετυχαίνει.

Φίλες και φίλοι,

Αυτή την δύσκολη εποχή για τις χώρες της περιοχής μας, 

την ώρα του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, σας καλώ να 

σκεφθούμε τη θέση της Ελλάδας. Σας καλώ να δούμε μαζί 

ποια είναι σήμερα η θέση της χώρας μας, ποιος είναι ο 

ρόλος μας, ποιες είναι οι δυνατότητές και οι προοπτικές 

μας.

Όλοι σήμερα αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει έναν 

κεντρικό ρόλο στην περιοχή. Έχει διακριτή παρουσία και 

θέσεις. Είναι αξιόπιστος συνομιλητής όλων των πλευρών.



Είναι μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος των 

Βαλκανίων. Στα ταραγμένα Βαλκάνια η Ελλάδα είναι μια 

όαση σταθερότητας, είναι παράγοντας ασφάλειας και 

δύναμη ειρήνης.

Αυτή η θέση δεν μας χαρίστηκε από κανέναν. Την 

κερδίζουμε με την πολιτική μας. Την κατοχυρώνουμε 

καθημερινά με τις επιλογές μας. Με την πολιτική μας 

κρατήσαμε σταθερή την οικονομία. Κρατήσαμε σταθερή 

την πορεία της ανάπτυξης. Κρατήσαμε την χώρα έξω από 

την στρατιωτική σύγκρουση και προωθούμε σταθερά 

πρωτοβουλίες για την ειρήνη, για την σταθεροποίηση και 

την ανασυγκρότηση της περιοχής.

• Η Ελλάδα είναι δύναμη ειρήνης.

• Η Ελλάδα είναι δύναμη σταθερότητας.

• Η Ελλάδα είναι δύναμη δημοκρατίας, σημείο αναφοράς 

για όλους τους λαούς της περιοχής.

Η Ελλάδα έχει δύναμη, έχει φωνή, έχει κύρος. Γιατί 

αντιμετωπίσαμε αυτή την μεγάλη κρίση, ψύχραιμα και 

αποφασιστικά. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Με 

γνώμονά μας ένα και μόνο:



Πρώτα η Ελλάδα

Φίλες και φίλοι,

Ανταποκρινόμαστε ως χώρα στις διεθνείς μας 

υποχρεώσεις. Διαφυλάσσουμε όμως ταυτόχρονα τα 

εθνικά μας συμφέροντα. Προασπίζουμε τα συμφέροντα 

του Ελληνισμού. Εργαζόμαστε με επιμονή για την 

πολιτική λύση της κρίσης, για τον τερματισμό του 

πολέμου, για την ειρήνη.

Η Ελλάδα έχει σήμερα αυτή τη δυνατότητα, αυτόν τον 

ρόλο, γιατί πατάμε σε γερά θεμέλια. Γιατί η πολιτική μας, 

από το 1994 ως σήμερα, έχει δώσει καρπούς, έχει 

αποτελέσματα, έχει δυναμώσει την Ελλάδα.

Θωρακίσαμε όλα αυτά τα χρόνια:

• την οικονομία,

• τους θεσμούς,

• την Κοινωνική συνοχή,

• την Άμυνα,

ώστε σήμερα η Ελλάδα να έχει κύρος και παρουσία.



Σας καλώ να κρίνετε και να συγκρίνετε.

Το 1993 η Νέα Δημοκρατία είχε καταφέρει να έχει η 

Ελλάδα προβλήματα και τριβές με όλους σχεδόν τους 

γείτονές της.

Σήμερα, παρά τον πόλεμο, η Ελλάδα έχει αξιόπιστη θέση 

και ρόλο σε όλες τις χώρες της βαλκανικής.

Μας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία για δήθεν διγλωσσία. 

Μας κατηγορεί η παράταξη για την οποία εφευρέθηκε ο 

όρος διγλωσσία. Ήταν η Νέα Δημοκρατία που είχε δύο και 

τρεις πολιτικές σε κρίσιμα θέματα, ανάλογα με το ποιος, 

πότε, σε ποιον μιλούσε. Και ξέρουμε όλοι πόσο αυτό 

έβλαψε την χώρα.

Τώρα έρχονται οι ίδιοι άνθρωποι χωρίς θέσεις, χωρίς 

ευθύνη, χωρίς μέτρο, χωρίς γνώση και κραυγάζουν αντί 

να προτείνουν. Θορυβούν αντί να σκέπτονται. Ψάχνουν 

για ρητορικές κορώνες αντί για προτάσεις και θέσεις.

Ήταν δική της -της Νέας Δημοκρατίας- η διγλωσσία, τότε 

και τώρα. Ήταν και είναι πλήρης η αδυναμία της να 

διατυπώσει σοβαρές προτάσεις. Να έχει υπεύθυνο



πολιτικό λόγο. Να συμβάλλει θετικά στην διαμόρφωση της 

εθνικής θέσης. Διανύουν στην ουσία, μια παρατεταμένη 

περίοδο αδυναμίας διαμόρφωσης πολιτικής.

Δεν θα τους ακολουθήσουμε. Δεν θα τους 

παρακολουθήσουμε σ’ αυτόν τον κατήφορο της 

μικροκομματικής ιδιοτέλειας. Με όσα λένε, το μόνο που 

κάνουν, είναι να υποτιμούν την νοημοσύνη του ελληνικού 

λαού. Την απάντηση θα τους την δώσει ο λαός στις 13 

Ιουνίου.

Η Ελλάδα θέλει καθαρές και υπεύθυνες θέσεις. Θέλει 

ψυχραιμία και αποφασιστική στάση. Εμείς δεν θα 

παίξουμε, ούτε με τις τύχες, ούτε με τα συμφέροντα της 

χώρας. Θα μείνουμε σταθεροί στην γραμμή μας, γιατί αυτή 

είναι η σωστή γραμμή για την χώρα μας.

Φίλες και φίλοι,

Πετύχαμε αυτή τη θέση της Ελλάδας όλοι μαζί.

- Πετύχαμε πολλά.

- Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Αυτή η πορεία, που πρέπει να συνεχιστεί αδιατάρακτα και 

μετά τις Ευρωεκλογές, φέρνει με ασφάλεια την χώρα στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση «με το σπαθί της».



Με τις προσπάθειες ολόκληρου του ελληνικού λαού, με 

τους κόπους και τις θυσίες του, που, επιτέλους, «πιάνουν 

τόπο».

Πετύχαμε όλα αυτά γιατί θωρακίσαμε την χώρα. Και εδώ, 

από την Καλαμάτα, θέλω να τονίσω, ότι για μας, για το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς ασφαλείς 

Έλληνες μέσα σε ένα κράτος πρόνοιας μια κοινωνία 

αλληλεγγύης.

Λαέ της Καλαμάτας,

Λαέ της Μεσσηνίας,

Φίλες και φίλοι,

Η ψήφος σου στις 13 Ιουνίου στηρίζει το κράτος πρόνοιας. 

Στηρίζει μία Ελλάδα με κοινωνικό πρόσωπο σε μια 

Ευρώπη με κοινωνικό πρόσωπο.

Έρχεται, ποιος; - η Νέα Δημοκρατία να μας ασκήσει 

κριτική ότι είμαστε, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κοινωνικά 

ανάλγητοι.

Εμείς όμως ελληνικέ λαέ, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., είμαστε 

περήφανοι για την προσφορά μας στο κοινωνικό κράτος.



Εμείς, με τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Γ. Γεννήματα 

θεμελιώσαμε το σύγχρονο κράτος πρόνοιας στην Ελλάδα.

Για μας είναι η ουσία της πολιτικής μας και η 

πραγματικότητα του έργου μας. Η κοινωνική δικαιοσύνη 

και αλληλεγγύη ήταν, είναι και θα είναι, κεντρική 

στρατηγική επιλογή μας.

Λέει η Νέα Δημοκρατία ότι επιτύχαμε μόνον σε αριθμούς. 

Αλλά οι αριθμοί λένε αλήθειες. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν 

μία θετική πραγματικότητα για τον Έλληνα πολίτη.

Σας καλώ όλους να θυμηθούμε, να συγκρίνουμε και να 

κρίνουμε:

Το 1993 επί Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος πληθωρισμός 

ήταν 14%.

Από το 1994 με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συνεχώς μειώνεται και μέσα 

στο 1999 θα πέσει περίπου στο 2%.

Έχουμε σήμερα τον χαμηλότερο πληθωρισμό των 

τελευταίων 30 χρόνων.

Τι σημαίνει αυτό: Είναι μόνον αριθμοί; Οχι. Είναι μία 

καθημερινή πραγματικότητα που την ζει ο κάθε Έλληνας



πολίτης. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα όλων 

των Ελλήνων, και κυρίως των μισθωτών και των 

συνταξιούχων, προστατεύεται. Δεν εξανεμίζεται.

Σημαίνει η οικονομική πολιτική μας, μια μεγάλη πτώση 

των επιτοκίων στα δάνεια για τη στέγη, τις επιχειρήσεις, τα 

επαγγελματικά, τα αγροτικά, τα καταναλωτικά δάνεια. 

Όλοι ωφελούνται α π ' αυτό.

Φίλες και φίλοι,

Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ψεύδος της Νέας Δημοκρατίας 

όταν μιλάει για δήθεν ανάλγητη πολιτική. Η επιτυχία της 

πολιτικής μας απελευθερώνει εκατοντάδες 

δισεκατομμύρια για κοινωνικές δαπάνες.

Είναι η Νέα Δημοκρατία το ‘90-’93 που είχε μειώσει τις 

κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του προϋπολογισμού. 

Εμείς τις αυξήσαμε στο 26,3% το 1997 και τις αυξάνουμε 

σταθερά κάθε χρόνο.

Πετύχαμε κάτι πραγματικά δύσκολο. Σε μια δημοσιονομική 

περίοδο δύσκολη, να αυξάνουμε, μόνοι εμείς σε όλη την 

Ευρώπη, τις κοινωνικές δαπάνες. Αυτό είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών και του έργου του.



Φίλες και φίλοι,

Ζητώ σ’ αυτό το θέμα την προσοχή σου.

Γιατί η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί το έργο μας στο 

κοινωνικό κράτος; Γιατί αρνείται τις κατακτήσεις που 

ανήκουν σε όλους τους Έλληνες; Επειδή η Νέα 

Δημοκρατία δεν πιστεύει στο κοινωνικό κράτος. Το 

υπονομεύει και το συκοφαντεί σήμερα για να το 

καταργήσει αύριο. Αυτό είναι το όραμα της κοινωνίας της 

αγοράς που υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία.

Την περίοδο 1994-1998 το πραγματικό εισόδημα των 

μισθωτών αυξάνεται κατά μέσο όρο 3% τον χρόνο. Η μέση 

πραγματική σύνταξη Δημοσίου, ΙΚΑ και των άλλων 

ταμείων αυξάνεται 7,2% συνολικά. Του ΟΓΑ αυξάνεται 

κατά 31,5%.

Θυμηθείτε, συγκρίνετε και κρίνετε: το ‘90-Ό3, τα τέσσερα 

εκείνα χρόνια, τα πραγματικά εισοδήματα των 

εργαζομένων μειώθηκαν αθροιστικά κατά 13%.

Αυτή είναι η αλήθεια δύο ριζικά διαφορετικών πολιτικών.



Ο λαός κρίνει συγκρίνει και επιλέγει.

Ο λαός ψηφίζει και στερεώνει τις κατακτήσεις του.

Ο λαός ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δυναμώνει το κοινωνικό 

κράτος.

Φίλες και φίλοι,

Η πολιτική της κυβέρνησής μας αποσκοπεί στη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου «Κοινωνικού Ιστού 

Ασφάλειας» για κάθε έλληνα πολίτη.

Στον τομέα της Υγείας διαφυλάξαμε και επεκτείναμε την 

μεγάλη κοινωνική κατάκτηση του ΕΣΥ.

Υλοποιείται αυτή τη στιγμή, απ ’ άκρο σ’ άκρο σε όλη την 

χώρα ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα, νοσοκομειακών 

υποδομών ύψους 200 δις. Το έργο αυτό που 

ολοκληρώνεται το 2000, αλλάζει τον υγειονομικό χάρτη 

της χώρας: 8000 νέες νοσοκομειακές κλίνες προστίθενται 

στο σύστημα υγείας.

Πέρα από τα 15 καινούργια και σύγχρονα νοσοκομεία 

γίνονται σήμερα έργα βελτιώσεων σε άλλα 35 μεγάλα 

νομαρχιακά νοσοκομεία της χώρας.



Αγοράζονται νέα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα με 

προϋπολογισμό 80 δις. Επεκτείνουμε το πρόγραμμα 

σύνδεσης απομονωμένων περιοχών με το κέντρο, μέσω 

της τηλεϊατρικής.

Φίλες και Φίλοι,

Είναι αλήθεια ότι στο ΕΣΥ υπάρχουν και προβλήματα. Η 

Κυβέρνησή μας καταβάλλει έντονες και συστηματικές 

προσπάθειες για μια καλύτερη λειτουργία της περίθαλψης 

για όλους τους Έλληνες. Οι ελλείψεις καλύπτονται, τόσο 

σε υποδομή, όσο και σε ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό. Η κατάσταση βελτιώνεται και θα γίνει ακόμα 

καλύτερη, με την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου. 

Το ξέρει κάθε Έλληνας. Σε κάθε περιφέρεια σε κάθε 

νομαρχία, τα έργα είναι σε εξέλιξη.

Εμείς λέμε: θέλουμε όλο και καλύτερη περίθαλψη όλο και 

καλύτερη υγεία για κάθε έλληνα πολίτη. Και αυτόν τον 

στόχο θα τον ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ. Όπως πετύχαμε στην 

πολιτική μας για το φάρμακο.



Σας καλώ να θυμηθείτε την κριτική της αντιπολίτευσης. Και 

σας καλώ να συγκρίνετε: είναι ή όχι σήμερα φθηνότερα τα 

φάρμακα κατά 24%;

Δεν είναι αυτό ανακούφιση του πολίτη και μάλιστα του 

ασθενέστερου;

Έχουν σκεφτεί οι κενολόγοι ρήτορες της Νέας 

Δημοκρατίας πόσα δισεκατομμύρια κέρδισαν τα 

ασφαλιστικά ταμεία μόνον από την μείωση της τιμής των 

φαρμάκων;

Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς έχουμε πολιτική. Έχουμε 

έργο. Έχουμε αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή του 

πολίτη.

Εμείς εκπονήσαμε και εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα 

για την ψυχική υγεία.

Επεκτείναμε και ενισχύσαμε το ΕΚΑΒ με υποδομή και 

προσωπικό.



Με το πρόγραμμα Ιπποκράτης ενισχύσαμε την 

υγειονομική θωράκιση του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα 

περίθαλψης.

Έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για την μάστιγα των 

ναρκωτικών. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και 

ενισχύουμε αποφασιστικά όλες τις διωκτικές υπηρεσίες για 

τον εντοπισμό και την σύλληψη των εμπόρων του 

θανάτου. Επιδιώκουμε την ενεργοποίηση της κοινωνίας 

και την κινητοποίηση όλων των τοπικών φορέων. 

Δημιουργήσαμε 37 κέντρα πρόληψης σε 27 νομούς της 

χώρας. Στόχος μας είναι ως το τέλος του χρόνου να 

λειτουργήσουν άλλα 45.

Στο θέμα των ναρκωτικών δεν υπάρχουν κομματικές 

γραμμές. Πρέπει όλοι μας να δώσουμε νόημα και αξία 

στην ζωή, για να αποτρέψουμε τους νέους από τα 

ναρκωτικά. Θα είμαστε αμείλικτα σκληροί με τους 

εμπόρους του θανάτου. Θα δώσουμε κάθε αρωγή στα 

θύματα για να ξανακερδίσουν την ζωή τους.

Είμαστε περήφανοι για το έργο μας στην κοινωνική 

φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες και την κοινωνική 

φροντίδα των ηλικιωμένων.



Σας ζητώ να θυμηθείτε, να συγκρίνετε και να κρίνετε:

Ήταν ή δεν ήταν η Νέα Δημοκρατία που επιχείρησε να 

γελοιοποιήσει τα ΚΑΠΗ όταν εμείς τα σχεδιάσαμε;

Όπως πέσαν τότε έξω, έτσι πέφτουν έξω και σήμερα, στην 

κριτική τους.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάει μπροστά. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζει το 

κοινωνικό κράτος.

Δώσε με την ψήφο σου δύναμη στην κοινωνική 

αλληλεγγύη.

Δώσε δύναμη με την ψήφο σου στην πολιτική που 

διασφαλίζει τις κατακτήσεις σου.

Δώστε δύναμη με την ψήφο σας στην ασφάλεια και την 

ευημερία της Ελλάδας.

Λαέ της Μεσσηνίας,

Φίλες και Φίλοι,



Το κοινωνικό κράτος απευθύνεται σε όλους. Αλλά η 

κυβέρνησή μας έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε 

κατηγορίες συμπολιτών μας που είναι αδύναμες και έχουν 

ανάγκη στήριξης.

Στην Πάτρα θα αναφερθώ αναλυτικά στις πρωτοβουλίες 

και την πολιτική μας για την ανεργία και την απασχόληση.

Τονίζω όμως κάτι εδώ:

Η κυβέρνησή μας είναι η μόνη πολιτική δύναμη που 

κατέθεσε και εφαρμόζει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Απασχόληση.

Εμείς δεν υποσχόμαστε -αλλά υλοποιούμε.

Εμείς δίνουμε μάχες για μια Ελλάδα της ανάπτυξης και της 

πλήρους απασχόλησης.

Εμείς πολεμάμε την ανεργία στην Ελλάδα.

Αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οι σοσιαλιστικές 

κυβερνήσεις τους τελευταίους εννέα μήνες έβαλαν πρώτη 

προτεραιότητα την καταπολέμηση της ανεργίας.



Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε για το Κοινωνικό Κράτος στην 

Ελλάδα. Ψηφίζουμε για την Κοινωνική Ευρώπη. 

Ψηφίζουμε την Ελλάδα της αλληλεγγύης.

Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την κοινωνική 

δικαιοσύνη.

Φίλες και φίλοι,

Καθιερώσαμε για τους χαμηλοσυνταξιούχους το Επίδομα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΚΑΣ. Το επίδομα αυτό είναι 

σήμερα 18.000 το μήνα, ως μία πρόσθετη, αλλά 

σημαντική ενίσχυση για 360.000 ηλικιωμένους που έχουν 

μεγάλη ανάγκη οικονομικής στήριξης.

Καθιερώσαμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στα 

κατώτατα όρια συντάξεων του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και των 

λοιπών ασφαλιστικών ταμείων.

Για τους συνταξιούχους, μειώσαμε την συμμετοχή τους 

στην αγορά των φαρμάκων από 25 σε 10%.



Ιδρύουμε σε όλη την Ελλάδα πολλούς νέους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς για την διευκόλυνση της νέας 

Ελληνίδας εργαζόμενης που είναι και μητέρα.

Εντάξαμε στο σύστημα δωρεάν ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης όλους τους νέους άνεργους και τους 

μακροχρόνια άνεργους.

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Καλαμάτας,

Από την πόλη σας, αυτή την ζωντανή πόλη, που 

δημιουργεί και προοδεύει θέλω σήμερα να αναφερθώ 

στην μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια που γίνεται σε όλη 

την Πελοπόννησο.

1200 έργα, μικρά, -μεσαία- και μεγάλα- κατασκευάζονται 

στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Δίνουμε μια ουσιαστική 

ώθηση ανάπτυξης στην περιοχή.

Η μεγάλη αυτή αναπτυξιακή προσπάθεια χρηματοδοτείται 

από το Περιφερειακό Πρόγραμμα και από Εθνικά 

Προγράμματα με 450 δις δρχ. και δημιουργεί πάνω από 

10.000 νέες θέσεις εργασίας.



Στην Πελοπόννησο ολοκληρώνονται βασικά έργα 

υποδομής. Οι αυτοκινητόδρομοι Τρίπολης-Καλαμάτας, η 

Ιόνια οδός, ο άξονας Τρίπολη-Σπάρτη-Γύθειο, Τρίπολη- 

Ολυμπία. Μαζί με την βελτίωση του σιδηροδρομικού 

δικτύου και των άλλων υποδομών δημιουργούν μια νέα 

πραγματικότητα.

Ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτας-Τρίπολης αποτελεί για 

μας πρώτη προτεραιότητα. Έχουν δοθεί 45 δις δρχ. από 

το Β’ Κ.Π.Σ. για να προχωρήσουν σημαντικά και δύσκολα 

στην κατασκευή τμήματα του αυτοκινητόδρομου. 

Ορισμένα από αυτά τα τμήματα θα είναι έτοιμα τον 

επόμενο χρόνο.

Αλλά, επειδή, η αντιπολίτευση κάνει διαρκώς κακόπιστη 

κριτική, διαβεβαιώνω εδώ στην Καλαμάτα: για την 

ολοκλήρωση του οδικού άξονα εξασφαλίσαμε την 

συνέχιση της χρηματοδότησης από το Π Κοινοτικό 

πλαίσιο Στήριξης. Με την ολοκλήρωση του 

αυτοκινητοδρόμου, η απόσταση Αθήνας-Καλαμάτας θα 

γίνεται με άνεση και ασφάλεια, σε λιγότερο από 2,5 ώρες.



Και τονίζω πάλι, ότι η Ιόνια Οδός θα έχει καταληκτικό 

σημείο την Καλαμάτα και διασφαλίζεται η χρηματοδότησή 

της από το Γ Κ.Π.Σ.

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Καλαμάτας,

Η Νέα Δημοκρατία και η αντιπολίτευση 

καταστροφολογούσαν όλο το διάστημα των σκληρών 

διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη για τους κοινοτικούς 

πόρους, την Agenda 2000.

Εμείς δώσαμε μια σκληρή μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όπως δίνουμε σκληρές μάχες σε όλα τα μέτωπα. Γιατί 

ξέρουμε ότι στον σημερινό κόσμο, τίποτε δεν χαρίζεται.

Όταν λοιπόν η αντιπολίτευση έλεγε κούφια λόγια, εμείς 

πετυχαίναμε για την Ελλάδα 15 τρις δρχ. για την ανάπτυξη 

και 9,5 τρις δρχ. για τους αγρότες.

Οι αγρότες όλης της Ελλάδας και της Πελοποννήσου 

ωφελούνται άμεσα και πρακτικά από την διαπραγμάτευση 

της ΚΑΠ. Καταφέραμε να μην εθνικοποιηθούν οι 

κοινοτικές επιδοτήσεις.



Και επιτύχαμε την πλήρη προστασία των μεσογειακών 

προϊόντων. Υποβοηθούμε και ενισχύουμε κάθε 

προσπάθεια, κάθε πρωτοβουλία για το λάδι, την σταφίδα, 

τα οπωροκηπευτικά. Ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίες για 

ποιοτικές-βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα με 

ονομασία προέλευσης και ταυτότητα.

Φίλες και φίλοι,

Σήμερα, σε όλη την Πελοπόννησο εκτελούνται μεγάλα 

έργα υποδομής. Έτσι ώστε να αξιοποιήσει η περιφέρεια 

τον φυσικό πλούτο, τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά 

προϊόντα, τον ιστορικό της πλούτο, το ανθρώπινο 

δυναμικό της.

Στην Μεσσηνία δημιουργείται η πρώτη περιοχή 

ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης με 

προϋπολογισμό 125 δις. Αυτή η επένδυση ανοίγει άλλους 

ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο της κυβέρνησης είναι χειροπιαστό. Τα ΤΕΙ 

Καλαμάτας αναβαθμίζονται με νέα τμήματα και 

εγκαταστάσεις.



Την ίδια ώρα, με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 δις 

ολοκληρώνεται, στο τέλος του έτους το νέο νοσοκομείο 

Καλαμάτας. Από τον επόμενο χρόνο θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στον λαό της Μεσσηνίας.

Η Πελοπόννησος μαζί με όλη την χώρα κάνει καθημερινά 

βήματα μπροστά. Μια νέα πραγματικότητα θεμελιώνεται 

παντού. Μια νέα ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα 

δημιουργείται. Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια είναι 

ακόμα πιο θετικές.

Λαέ της Μεσσηνίας,

Η ψήφος σου στις 13 Ιουνίου είναι κρίσιμη. Η ψήφος σου 

εγγυάται την σταθερότητα και την συνέχιση της πορείας. 

Δεν είναι εποχή για πειραματισμούς. Δεν είναι εποχή για 

λόγια. Δεν είναι εποχή για κραυγές. Είναι η ώρα των 

μεγάλων αποφάσεων για την χώρα.

Υπάρχει ένα πραγματικό δίλημμα:

- Η χώρα θα πάει μπροστά ή θα οπισθοδρομήσει;

- Θα γκρεμίσουμε όσα όλοι μαζί κτίσαμε ή θα 

ολοκληρώσουμε την προσπάθεια;



Φίλες και φίλοι,

Η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο. Η Ευρώπη τώρα 

διαμορφώνεται. Κρίνεται σήμερα ποιά κατεύθυνση θα 

πάρει. Αν θα πάει από δω ή από εκεί.

Λίγους μήνες πριν, κυριαρχούσαν οι δεξιές κυβερνήσεις 

στην Ευρώπη. Η συζήτηση για τα κοινωνικά θέματα, για 

την απασχόληση, για την ανεργία, ήταν μια απαγορευμένη 

συζήτηση. Το μόνο που ενδιέφερε την Ευρωπαϊκή δεξιά 

ήταν η ασυδοσία των αγορών.

Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών. 

Ήδη εδώ και εννιά μήνες που πλειοψηφούν οι σοσιαλιστές 

στην Ευρώπη αλλάζουν οι προτεραιότητες. Μπήκε στην 

πρώτη γραμμή η αντιμετώπιση της ανεργίας, η 

απασχόληση, η κοινωνική συνοχή.

Αλλά και πάλι, θέλω να τονίσω, ότι κανείς δεν πρόκειται 

να μας χαρίσει την Ευρώπη που θέλουμε. Η Ευρώπη που 

ανέχεται την κερδοσκοπία και τον πόλεμο ασφαλώς δεν 

μας εκπροσωπεί.



Και θέλουμε να ενισχύσουμε εκείνες τις δυνάμεις στην 

Ευρώπη που εγγυώνται μια πολιτικά ισχυρή, οικονομικά 

δίκαιη Ένωση, μια Ένωση δύναμη διεθνούς ειρήνης και 

ισορροπίας.

Φίλες και φίλοι,

Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και αποφασιστικές για την 

πορεία της χώρας. Δεν είναι ούτε δημοψήφισμα, όπως 

λέει η Νέα Δημοκρατία, ούτε καταγραφή δυνάμεων, όπως 

το θέλουν άλλοι. Το δημοψήφισμα είναι οι εθνικές εκλογές 

το 2000. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι και τότε νικητής.

Σήμερα ζητούμε από τον Έλληνα πολίτη, κάθε Έλληνα και 

κάθε Ελληνίδα, να κρίνει κόμματα και πολιτικές. Να 

συγκρίνει την αλήθεια του έργου μας με το ψέμα των 

λόγων τους.

Ζητάω από κάθε έλληνα πολίτη να αποφασίσει και να 

ψηφίσει:

• Την ισχυρή Ελλάδα.

. Μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη.

. Την Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας.

. Της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.



Φίλες και φίλοι,

Η ψήφος στις 13 Ιουνίου είναι κρίσιμη και αποφασιστική 

για την Ελλάδα. Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε για το ποια 

θέλουμε να είναι η πορεία της Ελλάδας, για το ποια 

θέλουμε να είναι η πορεία της Ευρώπης.

. Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή.

. Μια Ελλάδα της ανάπτυξης και της ευημερίας.

. Της ασφάλειας και της σταθερότητας.

. Θέλουμε μια Ελλάδα με κοινωνική συνοχή και 

αλληλεγγύη.

. Θέλουμε την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης και 

της ανθρωπιάς.

. Θέλουμε την Ελλάδα της παιδείας και του πολιτισμού.

. Θέλουμε μια Ελλάδα περήφανη. Μια Ελλάδα ισότιμη 

στην Ευρώπη.

Θέλουμε την ισχυρή Ελλάδα, ώστε οι νέες γενιές να έχουν 

τις ίδιες ευκαιρίες με τους νέους της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Τις ίδιες ευκαιρίες για δημιουργία και προκοπή, για ένα 

μέλλον με προοπτική, με ασφάλεια, με ευημερία. Αυτό 

κτίζουμε σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό επιδιώκουν οι 

σοσιαλιστές στην Ευρώπη.



. Την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες. Την Ελλάδα με 

φωνή και κύρος. Την περήφανη Ελλάδα 

. Αυτή την Ελλάδα εγγυάται το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

. Δώστε σήμερα δύναμη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

. Δώστε δύναμη στο μέλλον.

. Πρώτα η Ελλάδα.

. Όλοι μαζί μπορούμε.

. Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά .

. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

. Στις Ευρωεκλογές θα νικήσουμε.

. Στις εκλογές του 2000 θα νικήσουμε.

. Εμείς θα γυρίσουμε την σελίδα του 21ου αιώνα.


