
Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Κομοτηνής,

Σήμερα, εδώ από την ακριτική Ελλάδα θέλω να στείλω ένα 

μήνυμα ειρήνης και σταθερότητας σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα, εδώ από την ακριτική Ελλάδα το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

εγκαινιάζει μια πορεία νίκης για τις Ευρωεκλογές του 

Ιούνη.

Σήμερα, εδώ, από την Θράκη, η Ελλάδα στέλνει ένα 

μήνυμα ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας σε όλους 

τους λαούς των Βαλκανίων.

Η μάχη για τις ευρωεκλογές γίνεται σε μία στιγμή που οι 

λαοί των Βαλκανίων δοκιμάζονται. Την ίδια ώρα, τα μάτια 

όλων μας, τα μάτια όλων των Ελλήνων είναι στραμμένα 

στους ανθρώπους που υποφέρουν και σε όσους 

πληρώνουν με την ζωή τους χωρίς να φταίνε. Κάθε μέρα 

όσο διαρκεί ο πόλεμος.

Σ’ αυτή την δύσκολη στιγμή, καταφέραμε πολλά. Αυτή τη 

στιγμή η Ελλάδα είναι μία όαση σταθερότητας και 

ασφάλειας στα Βαλκάνια. Αυτή την στιγμή χάρη στην



πολιτική μας είμαστε μια αξιόπιστη χώρα και για τους 

συμμάχους μας αλλά και για όλους τους βαλκάνιους 

γείτονές μας.

Κινηθήκαμε με γνώμονα την κατοχύρωση των εθνικών 

μας συμφερόντων.

Εμείς ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι τηρούμε τις διεθνείς 

υποχρεώσεις μας. Έτσι αποκτούμε αξιοπιστία.

Εμείς ξεκαθαρίσαμε επίσης από την αρχή ότι λύση δεν 

είναι οι τυφλοί βομβαρδισμοί. Εμείς τονίσαμε την ανάγκη 

να δοθεί μια πολιτική λύση. Αυτό ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα της περιοχής.

Εμείς προειδοποιήσαμε για τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα 

της στρατιωτικής εμπλοκής. Είπαμε ξεκάθαρα «όχι» όταν 

μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε στους βομβαρδισμούς.

Εμείς αναλάβαμε πρωτοβουλίες, μαζί με άλλες χώρες 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρήνευση. 

Παρουσιάσαμε ένα σχέδιο σταθεροποίησης και ανάπτυξης 

για τα Βαλκάνια. Πρώτοι. Έτσι αποκτούμε αξιοπιστία. Τα 

γεγονότα και οι εξελίξεις δικαιώνουν τις θέσεις μας.



Η ταυτόχρονη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 

ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερότητας για 

την Ελλάδα. Είναι στρατηγικό πλεονέκτημα για την θέση 

και τα συμφέροντα της χώρας μας στην περιοχή. Είμαστε 

γέφυρα και σύνδεσμος με τις χώρες της περιοχής.

Εμείς δεν «ανήκουμε» αλλά συμμετέχουμε, με φωνή και 

λόγο, όπου κρίνουμε αναγκαίο για να προασπίσουμε τα 

εθνικά συμφέροντα.

Η Ελλάδα έχει φωνή, η Ελλάδα έχει κύρος, η Ελλάδα έχει 

λόγο, η Ελλάδα έχει ρόλο.

Έρχονται τώρα κάποιοι και μας λένε να φύγουμε από το 

ΝΑΤΟ, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αλλά δεν μας λένε, που θα πάει η Ελλάδα; Με ποιούς 

σύμμαχους, σε ποιά κατεύθυνση; Στην απομόνωση; Στο 

περιθώριο; Σε μια θέση όπου δεν θα μπορούμε να 

συζητήσουμε ούτε με τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ούτε με τους γείτονές μας; 

Αυτό είναι το όραμα της αντιπολίτευσης; Η Ελλάδα στη 

γωνία;



Λαέ της Κομοτηνής,

Φίλες και φίλοι,

Οι στιγμές είναι δύσκολες. Δεν είναι εποχές για 

εξυπνακισμούς. Ό,τι λέει και ό,τι κάνει κάθε χώρα, το 

πληρώνει ή το κερδίζει.

Εμείς θέλουμε να κερδίζει η Ελλάδα. Πρώτα η Ελλάδα! 

Εμείς δεν θα βάλουμε την χώρα σε περιπέτειες. Εμείς δεν 

θα τινάξουμε στον αέρα την ειρήνη, την ασφάλεια την 

πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού.

Εμείς δεν θα παίξουμε τυχοδιωκτικά με τις τύχες της 

χώρας. Η Ελλάδα είναι σήμερα και πρέπει να παραμείνει 

μια όαση ασφάλειας και μια δύναμη ειρήνης.

Αλλά,

Λαέ της Θράκης,

Φίλες και φίλοι,

Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει, ότι σε τέτοιες 

στιγμές χρειάζεται ευθύνη και σοβαρότητα.



Η Ελλάδα είναι ισχυρή, μέσα στο ΝΑΤΟ μέσα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να είναι ισχυρή για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, να αποτρέψει την τουρκική 

επιθετικότητα. Τονίζω, εδώ, από την Θράκη. Η Ελλάδα 

θέλει την ειρήνη. Πιστεύουμε ότι το συμφέρον των δύο 

λαών είναι η καλή γειτονία και η συνεργασία.

Έχω τονίσει και το επαναλαμβάνω: αν η Τουρκία 

εναρμονίσει την πολιτική της με το Διεθνή Δίκαιο, αν 

προχωρήσει σε εκδημοκρατισμό, αν σεβαστεί και 

υιοθετήσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τότε η Τουρκία, θα 

βρει την Ελλάδα αρωγό στην Ευρωπαϊκή της προοπτική.

Αλλά, η Τουρκία πρέπει να ξέρει καλά, πως κάθε 

απόπειρα τυχοδιωκτικής έντασης δεν θα έχει καμιά τύχη. 

Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα από την Θράκη και το 

Αιγαίο ως την Κύπρο είναι αδιαπραγμάτευτα.

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Θράκης,

Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., πρωταρχικός στόχος είναι το 

συμφέρον της χώρας: Πρώτα η Ελλάδα. Η ισχυρή 

Ελλάδα. Η Ελλάδα που προχωρά, ξεπερνάει τις



δυσκολίες, υπερνικά τα εμπόδια. Η Ελλάδα με την δυνατή 

φωνή. Μέρα με την μέρα προσεγγίζουμε τους στόχους 

μας. Κάνουμε αποφασιστικά βήματα μπροστά.

Αν συνεχίσουμε αταλάντευτοι την πολιτική μας, το 2001 η 

Ελλάδα θα είναι ισότιμο μέλος, θα έχει επιτύχει τον στόχο 

της ΟΝΕ.

Η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί την πολιτική μας. Αλλά, 

τώρα είναι η στιγμή όλοι οι Έλληνες να θυμηθούμε, να 

θυμηθούμε και να συγκρίνουμε.

Ζητώ να συγκρίνετε δύο πολιτικές, δύο κυβερνήσεις, δύο 

εποχές: το 1990 με 1993 και το 1994 με 1999. Να 

συγκρίνετε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και την 

πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σήμερα έρχεται ο κ. Καραμανλής και ελαφρά τη καρδία 

λέει ότι η κυβέρνηση απέτυχε. Ό,τι επιτύχαμε όλοι μαζί ο 

κ. Καραμανλής λέει ότι έγινε μόνο του. Το ίδιο λέει και το 

Κ.Κ.Ε., ότι οι επιτυχίες της Ελλάδας έγιναν από τις 

«ντιρεκτίβες» των Βρυξελλών. Και ο αρχηγός της Νέας 

Δημοκρατίας και το Κ.Κ.Ε. κάνουν λάθος. Αφού όλα είναι 

τόσο εύκολα, γιατί δεν τα κατάφερε η κυβέρνηση της Νέας



Δημοκρατίας το 1990 με 1993; Ο λαός θυμάται, κρίνει, 

συγκρίνει και αξιολογεί: μέσα σε τρία χρόνια, από το 1990 

ως το 1993, η Νέα Δημοκρατία τίναξε στον αέρα δύο 

προγράμματα σύγκλισης, που μόνη της έφτιασε και μόνη 

της τα διέλυσε. Η Νέα Δημοκρατία αύξησε το δημόσιο 

χρέος, άφησε πληθωρισμό το 1993, 14,4% και μας 

απομάκρυνε σταθερά από την Ευρώπη.

Τί ζούμε όλοι σήμερα;

• Ο πληθωρισμός είναι κάτω από το 3%. Ο μικρότερος 

τα τελευταία 30 χρόνια. Η ακρίβεια δεν απασχολεί τον 

Έλληνα.

• Έπεσαν δραστικά τα επιτόκια. Οι επιχειρήσεις 

ανέπνευσαν.

• Το στεγαστικό δάνειο έγινε προσιτό σε κάθε Έλληνα.

• Μειώσαμε το δημόσιο χρέος και εξυγιάναμε την 

ελληνική οικονομία. Το κράτος έχει περισσότερα 

χρήματα για την παιδεία και την υγεία. Δεν πληρώνει 

συνεχώς περισσότερα στους δανειστές του.

• Η δραχμή έχει σταθερότητα. Η οικονομία έχει αντοχή 

και δύναμη.



Όλα αυτά δεν έγιναν μόνα τους. Έγιναν χάρη στις σωστές 

επιλογές μας. Έγιναν στο σχέδιο που ακολουθήσαμε με 

αποφασιστικότητα και συνέπεια. Αλλά έγιναν χάρη στις 

προσπάθειες, του κόπους και τις θυσίες του λαού μας, 

που «πιάνουν» επιτέλους τόπο.

Φίλες και φίλοι,

Σας ζητώ να συγκρίνετε και να κρίνετε:

Όταν τον Μάρτιο πέρυσι εντάξαμε την δραχμή στον 

μηχανισμό των Συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο 

κ. Καραμανλής μας κατήγγειλε. Μας κατήγγειλαν τότε με 

τα ίδια κούφια λόγια που χρησιμοποιούν και σήμερα. Μας 

είπαν ότι υποτιμήσαμε όχι μόνο το νόμισμα αλλά και τη 

χώρα. Και μας ζήτησαν να παραιτηθούμε. Αλλά τη χώρα 

και τους πολίτες υποτιμούν αυτοί που δεν έχουν πολιτική, 

που ενώ δεν έχουνε γνώση τους περισσεύει το θράσος. 

Τί αποδείχτηκε λοιπόν πέρυσι σε λίγους μήνες; Όταν 

ξέσπασε η νομισματική κρίση στην Ασία, η Ελλάδα άντεξε. 

Όπως άντεξε όταν μετά ήλθε η κρίση στη Ρωσία και σε 

άλλες χώρες. Η Ελλάδα είχε πολύ λίγες -συγκριτικά- 

απώλειες.



Η συμπεριφορά της οικονομίας μας ήταν η ίδια με εκείνη 

των οικονομιών των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Γιατί έγινε αυτό; Γιατί χάρη στην πολιτική μας η δραχμή 

προστατεύεται στον ευρωπαϊκό νομισματικό μηχανισμό.

Γιατί η κυβέρνησή μας εφάρμοσε τις σωστές πολιτικές.

Γιατί η Ελλάδα δεν είναι φτερό στον άνεμο τυχοδιωκτικών 

πολιτικών.

Λαέ της Κομοτηνής,

Η χώρα μας βρίσκεται στη φάση μιας γιγαντιαίας εθνικής 

προσπάθειας. Τώρα, ή θα αξιοποιήσουμε ό,τι κερδίσαμε 

και θα κάνουμε άλλα αποφασιστικά βήματα μπροστά ή θα 

τα πάμε όλα πίσω για να ξαναρχίσουμε πολύ πιο 

δύσκολα, όλα από την αρχή. Τώρα ή θα ενταχθούμε 

ισότιμα στην Ευρώπη ή θα διαλέξουμε να είμαστε σε μια 

δεύτερη κατηγορία, χώρα που μένει πάντα πίσω.

Αυτή τη στιγμή των αποφάσεων ζητώ από όλους σας 

καθαρή επιλογή:



• Να πάμε μπροστά, στην ισχυρή Ελλάδα.

• Να πάμε μπροστά, στην Ελλάδα της ευημερίας.

• Να πάμε μπροστά, στην Ελλάδα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης.

• Να πάμε μπροστά, όλοι μαζί, με την Ελλάδα 

πρωταγωνιστή στην ειρήνη.

• Να πάμε μπροστά σε μια Ελλάδα της παιδείας και του 

πολιτισμού.

• Να πάμε μπροστά σε μια Ελλάδα με ανοιχτούς 

ορίζοντες, για τα νέα παιδιά της.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ακουμπάμε με ασφάλεια σε όσα 

πετύχαμε. Και θα πάμε μπροστά ακόμη πιο γρήγορα, πιο 

αποφασιστικά. 20.000 έργα είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή 

στη χώρα. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχε ένα τόσο εκτεταμένο 

πρόγραμμα. Εξασφαλίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

χάρη σε μια σκληρή διαπραγμάτευση, τους πόρους για 

ένα ακόμη πιο μεγάλο πρόγραμμα. Το Ρ Κ.Π.Σ. θα 

διαθέτει 15τρις δρχ. ένα ποσό που ποτέ άλλοτε δεν 

διέθετε η Ελλάδα για επενδύσεις. Μαζί με τις αγροτικές 

χρηματοδοτήσεις και τους πόρους για μια νέα πολιτική



υπαίθρου θα έχουμε από το 2000 μέχρι το 2006 πόρους 

που φτάνουν τα 24,5 τρις δρχ. Ένα πρωτόγνωρο ποσό 

που θα μας εξασφαλίσει μια ακόμη πιο ισχυρή 

αναπτυξιακή βάση.

Η αντιπολίτευση είχε προαναγγείλει ότι θα αποτύχουμε 

στη διαπραγμάτευση. Διαψεύστηκαν. Για την περίοδο 

2000-2006 η χώρα μας θα ωφεληθεί με 25,5 δις Ευρώ 

έναντι 22 δις ECU την προηγούμενη επταετία.

Η αντιπολίτευση παραπαίει ανάμεσα σε συνθήματα χωρίς 

νόημα και σε κακοπιστία αντί για επιχειρήματα. Ζητώ να

^  · Στο ερώτημα «μετά την ΟΝΕ, τί;», απαντάμε. Ακόμη
0°° ιβ^ ^  περισσότερη ανάπτυξη, κοινωνική αλληλεγγύη, ευημερία. 

υ Α ν · Η Κυβέρνησή μας έχει όραμα και προοπτική για την Ελλάδα

Λ & Λ κρίνετε, να συγκρίνετε και να αποφασίσετε:

στον 21° αιώνα.



Πολίτες της Κομοτηνής,

Πολίτες της Θράκης,

Το Μάιο του 1996 από την Κομοτηνή είχαμε διακηρύξει την 

ανάγκη για ένα για ένα νέο πρότυπο Ανάπτυξης για τη Θράκη 

και την Ανατολική Μακεδονία, που θα αξιοποιεί τοπικά 

πλεονεκτήματα και κυρίως τη στρατηγική θέση της 

Περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν η προώθηση ενός συνεκτικού 

ολοκληρωμένου προγράμματος ταχύρυθμης ανάπτυξης.

Σήμερα τρία χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα αυτό είναι σε 

εξέλιξη και σε θετική πορεία. Ήδη η Ανατολική Μακεδονία - 

Θράκη κάνει σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Αναστρέψαμε 

την φθίνουσα πορεία.

Ήδη οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης προς την 

περιοχή κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 1994- 

2000 έχουν υπερβεί το 1,5 τρις δραχμές γεγονός που δεν έχει 

προηγούμενο σε άλλη εποχή ή σε άλλη Περιφέρεια της 

χώρας.



Έχει πλέον σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί η «άρση της 

απομόνωσης». Η σύγκλιση με τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες 

είναι ήδη ορατή και καταγράφεται σε συγκεκριμένους 

οικονομικούς δείκτες.

Καταγράφεται δηλαδή στη διάρκεια του Β’ Κ.Π.Σ μια αύξηση 

του Περιφερειακού Α.Ε.Π. κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και 

αντίστοιχη σύγκλιση με τις Περιφέρειες της Ε.Ε.

Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη δεν είναι πια η φτωχότερη 

Περιφέρεια της Ευρώπης.

- Η πολιτική της ισονομίας και ισοπολιτείας τηρείται χωρίς 

παρεκκλίσεις. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, 

έχουν ισότιμη συμμετοχή στο παρόν και το μέλλον της 

περιοχής, στην οικονομική ανάπτυξη και τις καλύτερες

^  μέρες του τόπου μας. Θα συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική.

- Η ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα προχωρεί με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς.

Φίλοι και φίλες,

Η Νέα Δημοκρατία δημοκοπεί για τα έργα. Αλλά σε κάθε νομό 

της Θράκης η αλήθεια των έργων μιλάει μόνη της.



Το μεγάλο έργο της Εγνατίας, προχώρησε. Όλα τα τμήματά 

του εντός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. είναι δημοπρατημένα ενώ 

ολοκληρωμένα τμήματα αρχίζουν να δίδονται σε κυκλοφορία 

μέσα στο 1999. Οι κάθετοι άξονες που συνδέουν την περιοχή 

με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών μέσω Βουλγαρίας 

κατασκευάζονται στη Δράμα, στη Ροδόπη, στον Έβρο, ενώ 

ολοκληρώνεται η μελέτη για τον άξονα της Ξάνθης.

Δεκάδες έργα του τομέα των μεταφορών κατασκευάζονται και 

σταδιακά ολοκληρώνονται. Το νέο λιμάνι της 

Αλεξανδρούπολης, τα αεροδρόμια Αλεξανδρούπολης και 

Καβάλας μετατρέπουν την περιοχή σε σημαντικό μεταφορικό 

κέντρο.

Στον Ενεργειακό Τομέα, η εικόνα άλλαξε. Τα μεγάλα 

υδροηλεκτρικά έργα του Νέστου σήμερα λειτουργούν και 

καλύπτουν μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της 

Περιφέρειας, ενώ προετοιμάζεται η αξιοποίηση του έργου για 

την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Ο ενεργειακός 

Σταθμός Κομοτηνής, όπως είχαμε δεσμευτεί, θεμελιώθηκε και 

κατασκευάζεται. Ο αγωγός Φυσικού Αερίου, έφτασε ήδη στην 

Κομοτηνή. Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 370 δις 

μετέτρεψε την Περιφέρεια από ενεργειακά προβληματική σε 

ενεργειακό κέντρο στη Βορειοανατολική Ελλάδα.



Πολίτες της Θράκης,

Στον τομέα της εκπαίδευσης ιδρύθηκαν 5 νέα τμήματα και 

προχωρούν οι κτιριακές υποδομές του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο γίνεται 

το τρίτο πανεπιστήμιο της χώρας, η έρευνα συνδέεται με την 

τοπική παραγωγή και συμβάλει στην αναβάθμισή της.

Η Δράμα και η Ξάνθη απέκτησαν σύγχρονα Νοσοκομεία που 

λειτουργούν ήδη, ενώ προχωρεί με ρυθμούς ταχύτερους του 

χρονοδιαγράμματος το Νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 

Αλεξανδρούπολης. Οι σχολές της Αστυνομίας στην 

Κομοτηνή, το Διδυμότειχο και την Ξάνθη κατασκευάστηκαν σε 

σύντομο χρόνο και λειτουργούν ήδη. Προβλέπεται η 

επέκτασή τους για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 

4.000 σπουδαστές.

Η ανοδική πορεία δε θα σταματήσει σ’ αυτά. Μετά την επιτυχή 

διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης, ένα νέο μεγαλύτερο 

αναπτυξιακό πρόγραμμα θα πάρει τη θέση του σημερινού: το 

Γ Κ.Π.Σ.



Πολίτες της Θράκης,

Αντιμετωπίζουμε με προσοχή και ευαισθησία το δημογραφικό 

πρόβλημα της περιοχής. Νοιαζόμαστε. Η 

πολυπολιτισμικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής 

που πρέπει να αξιοποιηθεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Η 

Θράκη θα συνεχίσει να αποτελεί υπόδειγμα ισονομίας, 

πολύμορφης πολιτισμικής δραστηριότητας, θρησκευτικής 

ελευθερίας, συμμετοχής χωρίς διακρίσεις στην κοινή 

ευημερία.

Η Κυβέρνησή μας προχώρησε αποφασιστικά στη μεγάλη 

τομή της αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του 

Σχεδίου I. Καποδίστριας, ένα σχέδιο που στην Περιφέρεια 

αυτή προχωρεί με ιδιαίτερη επιτυχία. Ένα σχέδιο που η Νέα 

Δημοκρατία καταψήφισε, αρνήθηκε, πολέμησε.

Πολίτες της Θράκης,
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Μακεδονίας και Θράκης. Είναι εθνική επιταγή η ασφάλεια, η 

ανάπτυξη, η ευημερία της Θράκης. Γι αυτό δεσμευτήκαμε, 

αυτό κάνουμε. Γνωρίζετε καλά ότι πετύχαμε πολλά. Θα 

πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Πολίτες της Θράκης,

Σε 29 ημέρες ψηφίζουμε.

Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε για το παρόν και το μέλλον 

της Ευρώπης, για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας 

μας στην Ευρώπη.

Οι εκλογές αυτές δεν είναι δημοψήφισμα όπως λέει η Νέα 

Δημοκρατία. Το δημοψήφισμα είναι οι εθνικές εκλογές το 

2000 που και αυτές θα κερδίσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ούτε είναι οι Ευρωεκλογές μια διαδικασία καταγραφής 

δυνάμεων, όπως άλλοι νομίζουν. Οι Ευρωεκλογές είναι 

κρίσιμες και σημαντικές για να αποφασίσουμε για την 

δυναμική και την πορεία της χώρας μας μέσα στην 

Ευρώπη.



Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θέλουμε μια Ευρώπη πολιτικά ισχυρή, 

κοινωνικά δίκαιη, με πρωταρχικές αξίες τον άνθρωπο, τον 

πολιτισμό και τα δικαιώματά του.

Θέλουμε μια Ευρώπη που εξασφαλίζει σε όλους τους 

Ευρωπαίους πολίτες τα μεγάλα αγαθά της κοινωνικής 

πρόνοιας, της ασφάλειας, της υγείας και της παιδείας. 

Θέλουμε μια Ευρώπη των λαών και όχι των αγορών.

Μια Ευρώπη χωρίς ανεργία, μια Ευρώπη που μάχεται την 

φτώχια και την περιθωριοποίηση.

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό 

Κόμμα αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη της δημοκρατίας και 

του πολιτισμού.

Αυτές είναι οι θέσεις μας. Αυτό είναι το σταθερό όραμά 

μας για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Γι’ αυτήν την Ελλάδα και γι’ αυτήν Ευρώπη δώσαμε και 

δίνουμε μάχες.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει πως δεν γνωρίζει και ξεχνά ότι οι 

συντηρητικές δυνάμεις πήγαν πίσω την Ευρώπη. Την



ανεργία δεν την έφεραν οι σοσιαλιστές αλλά η λατρεία της 

αγοράς των δεξιών κυβερνήσεων στην Ευρώπη.

Μόλις εδώ και εννέα μήνες υπάρχει πλειοψηφία 

προοδευτικών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Και μέσα σ’ 

αυτούς τους λίγους μήνες πρώτος κοινός στόχος της 

Ένωσης ετέθη η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της 

ανεργίας.

Τώρα η Ευρώπη πρέπει να κερδίσει το κοινωνικό της 

πρόσωπο. Και αυτό θα το κάνουν οι σοσιαλιστές και όχι η 

ευρωπαϊκή και ελληνική δεξιά.

Φίλες και φίλοι,

Τώρα με την κρίση στην Γιουγκοσλαβία, φάνηκαν καθαρά 

οι αδυναμίες στην πολιτική ένωση της Ευρώπης. 

Αποδείχτηκε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να 

αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μηχανισμούς που θα της 

επιτρέψουν να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις.



Αποδείχτηκε στην γιουγκοσλαβική κρίση ότι είναι μεγάλος 

ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί για να υπάρχει μια κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Φίλες και φίλοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπό διαμόρφωση χώρος. 

Ένας χώρος που μπορεί να πάει προς την μια ή την άλλη 

κατεύθυνση.

Είναι ένα πεδίο μάχης που η ψήφος παίζει ρόλο. Η ψήφος 

του καθενός γίνεται δύναμη για την μία ή την άλλη 

κατεύθυνση, για την μία ή την άλλη Ευρώπη.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Σας καλώ, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σας καλεί, να δώσετε δύναμη με 

την ψήφος σας στην κοινωνική Ευρώπη. Στην Ευρώπη 

των λαών και όχι των αγορών.

Η ψήφος σου είναι κρίσιμη.

Η απόφασή σου δυναμώνει την Ελλάδα.



Στις 13 Ιουνίου λες με την ψήφος σου:

• ΝΑΙ στην σταθερότητα

• ΝΑΙ στην ασφάλεια

• ΝΑΙ στην ανάπτυξη

• ΝΑΙ στην προοπτική

• ΝΑΙ στην ευημερία

• ΝΑΙ σε μια κοινωνία με συνοχή, με αλληλεγγύη και 

ανθρώπινο πρόσωπο

Λες:

•ΟΧΙ στην προχειρότητα 

•ΟΧΙ στους πειραματισμούς 

•ΟΧΙ σε κραυγές

•ΟΧΙ σε πολιτικές χωρίς προτάσεις και επιχειρήματα 

Ελληνίδες και Έλληνες,

Η πολιτική μας, η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελεί την 

μόνη εγγύηση για μια δημιουργική κοινωνία, με συνοχή, με 

αλληλεγγύη, με δικαιοσύνη.



Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το 1993 ότι εμείς οι 

Έλληνες έχουμε μία μόνο δυνατότητα, να πετύχουμε. 

Πετυχαίνουμε.

Ολοκληρώνουμε με σταθερότητα και συνέπεια την πορεία 

μας στην ΟΝΕ.

Πραγματοποιήσαμε μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές 

αλλαγές στην οικονομία που αποδίδουν καρπούς.

Χτίζουμε ένα κοινωνικό κράτος. Δίνουμε ιδιαίτερη μέριμνα 

στους ασθενέστερους. Ανοίγουμε νέους δρόμους 

ανάπτυξης και ευημερίας για όλους τους Έλληνες. Έχουμε 

εκτεταμένες πολιτικές ανάπτυξης για την ύπαιθρο και τους 

αγρότες μας.

Η Ελλάδα πάει μπροστά!

Με σταθερότητα και ασφάλεια.

Με σχέδιο και όραμα.

Φίλες και φίλοι,

Ζητάμε να μας κρίνετε από αυτό το έργο. Ζητάμε τη 

δύναμη της ψήφου σου για να το ολοκληρώσουμε με τα
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μεγαλύτερα οφέλη για τη χώρα. Η Ελλάδα είναι κοντά στο 

πηγάδι για να πιει νερό.

Δεν θα αφήσεις με την ψήφο σου να ζήσουμε την 

περιπέτεια του Σίσυφου. Να γκρεμίσουμε όσα όλοι μαζί 

πετύχαμε και να γυρίσει η Ελλάδα πίσω. Και να 

δοκιμάζουμε συνεχώς χωρίς επιτυχία, χωρίς τελειωμό. Όχι 

στα πισωγυρίσματα.

• Ναι, σε μια Ελλάδα που δημιουργεί.

• Όλοι μαζί για την ισχυρή Ελλάδα.

• Πετύχαμε πολλά - όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Πρώτα η Ελλάδα!

• Για την ειρήνη.

• Για τη σταθερότητα.

• Για την ασφάλεια.

• Για την ευημερία.

• Με τη νίκη στις 13 Ιουνίου.

• Με τη νίκη το 2000 για τον 21° αιώνα!


