
Φίλες και Φίλοι,

Πολίτες της Αθήνας,

Λαέ της Ελλάδας.

Η Αθήνα σήμερα αποφάσισε.

Η Ελλάδα σήμερα αποφάσισε.

Σήμερα ο λαός απαντά.

Η Ελλάδα πάει μπροστά.

Η Ελλάδα πάει μπροστά με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Από εδώ χθες η Δεξιά αμφισβήτησε για άλλη 

μια φορά το έργο μας και την προοπτική μας. 

Σήμερα ο λαός απαντά στη Νέα Δημοκρατία: 

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Την Κυριακή οι Έλληνες πολίτες αποφασίζουν 

για την Ελλάδα.

Αποφασίζουν για την Ελλάδα στην Ευρώπη. 
Αποφασίζουν ναι στο μέλλον.

Την Κυριακή η Ελλάδα δίνει τη νίκη στο 

ΠΑΣΟΚ.



Όλοι εμείς εδώ, ενώνουμε τις φωνές μας, 

ενώνουμε τις καρδιές μας, με όλους τους 

Έλληνες, που θέλουν την Ελλάδα ισχυρή.

Με όλους τους Έλληνες που θέλουν να 

συνεχίσουμε την πορεία για μια Ελλάδα 

ασφαλή, για μια Ελλάδα με σταθερότητα και 

σιγουριά.

Για μια Ελλάδα με προοπτική.

Ένα μήνυμα στέλνουμε την Κυριακή:

Πρώτα η Ελλάδα.

Η Ελλάδα της ανάπτυξης, η Ελλάδα της 

κοινωνικής αλληλεγγύης ι&Τ της ανθρωπιάς»!^ 

ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη είναι κατάκτηση 

του ελληνικού λαού.

Αυτή την κατάκτηση επικυρώνει ο λαός στις 13 

Ιουνίου.



Πολίτες της Αθήνας,

Λαέ της Ελλάδας.

Αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες.

Αποφασίζουμε για ποια Ελλάδα θέλουμε. 

Αποφασίζουμε για ποια Ευρώπη θέλουμε. 

Αποφασίζουμε για την Ελλάδα μέσα στην 

Ευρώπη.

Η αντιπολίτευση απέφυγε ως την τελευταία 

ημέρα να παρουσιάσει θέσεις.

Δεν ακούσαμε όλο αυτόν τον καιρό ούτε μια 

πρόταση.

Ακούσαμε μόνον κραυγές.

Μόνον καταγγελίες.

Ακούσαμε υποσχέσεις.

Μοιράστηκαν σε όλη την Ελλάδα από τα 

μπαλκόνια συνεχώς επιταγές χωρίς 

αντίκρυσμα.

Δεν είναι όμως εποχή για κούφια λόγια.



Δεν είναι εποχή για ανευθυνότητα, για 

μικροκομματισμό και υποκρισία. Είναι ώρα 
αποφάσεων, ώρα ευθύνης.

Πολίτες της Αθήνας,

Καλώ σήμερα, όλους τους Έλληνες, να 

αναλογιστούμε μαζί ένα - ένα τα μεγάλα 

θέματα της χώρας.

Καλώ σήμερα όλους τους Έλληνες να 

αναλογιστούμε μαζί τις μεγάλες επιλογές της 

πατρίδας.

Επί τρεις σχεδόν μήνες, η χώρα μςις έζησε 

στην κόψη του ξυραφιού, δίπλα από την δίνη 

του πολέμου.

Τώρα που η ειρήνη χαμογελά και πάλι στα 

Βαλκάνια, χαμογελά και χάρη σε μας, καλώ 

κάθε καλόπιστο Έλληνα πολίτη να 

αναλογιστεί, να κρίνει και να συγκρίνει.



Εμείς είπαμε από την αρχή “ΝΑΙ” στην 
πολιτική λύση.

Εμείς σε όλη την διάρκεια της κρίσης πήραμε 

πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα για την 

ειρήνη.

Συμβάλαμε στην συνεννόηση.

Συμβάλαμε στον διάλογο.

Συμβάλαμε στις πολιτικές ανασυγκρότησης και 

στην λογική του Συμφώνου Σταθερότητας. 

Εμείς είπαμε ένα καθαρό “ΟΧΙ” στην εμπλοκή 
της χώρας στους βομβαρδισμούς.

Επιτύχομε να είμαστε αξιόπιστοι στις

συμμαχίες μας.

Και αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες τις 

βαλκανικές χώρες.

Η Ελλάδα κέρδισε τη διακριτή θέση της. 

Κέρδισε σε ισχύ, και κύρος.

Προστατεύσαμε τα καίρια εθνικά μας
συμφέροντα.



Η Ελλάδα παρέμεινε μέσα στην κρίση μια 

όαση ασφάλειας και σταθερότητας στα 
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ειρήνης και της ανασυγκρότησης.

Μιλάμε όμως για μια δύσκολη ειρήνη.

Όλοι γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί μακρύς 

χρόνος για την σταθεροποίηση της περιοχής.

Για τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες, 

μπορεί και ημέρες, ζητώ από κάθε καλόπιστο 

Έλληνα πολίτη να αναλογιστεί:

Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό τιμόνι.

Υπεύθυνες θέσεις.

Χρειάζεται αποφασιστικότητα και σωφροσύνη.

• Πού θα ήταν σήμερα η Ελλάδα αν είχαμε 

ακούσει τις κραυγές της αντιπολίτευσης;

• Ποιά θα ήταν σήμερα η θέση της χώρας, αν 

ακολουθούσαμε τις καταγγελίες τους;



• Θα είμαστε ναι ή όχι σήμερα μέρος του 

προβλήματος των Βαλκανίων;

Την Κυριακή αποφασίζουμε:

• Θα μείνει η Ελλάδα σταθερή και ασφαλής;

• Ή θα έχουμε πειραματισμούς στα ζωτικά 

εθνικά μας συμφέροντα.

• Η Ελλάδα στις 13 Ιουνίου απαντά.

• Στις 13 Ιουνίου οι Έλληνες ψηφίζουμε 

ειρήνη. Ψηφίζουμε σταθερότητα.

Την Κυριακή ο λαός δίνει δύναμη στο 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για την ισχυρή Ελλάδα.

Για μια Ελλάδα ειρηνική και ασφαλή. Για μια 

Ελλάδα με κύρος, με δύναμη, με ρόλο και 

αξιοπιστία.

Πολίτες της Αθήνας,

Λαέ της Ελλάδας,

Την Κυριακή αποφασίζουμε για την Ευρώπη.



Η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο.

Η Ευρώπη σήμερα διαμορφώνεται.

Την Κυριακή αποφασίζουμε σε ποια 

κατεύθυνση θέλουμε την Ευρώπη.

Η Ευρώπη που θέλουμε διαμορφώνεται με 

προσπάθεια, με γνώση και αγώνα.

Εμείς έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να 

δίνουμε μάχες και να κερδίζουμε νίκες,' Με το 

Μνημόνιο. Με τα Μεσογειακά Προγράμματα. 

Με το πρώτο και το δεύτερο Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης. Με τα 24,5 τρις που 

αποσπάσαμε στη διαπραγμάτευση του 

Βερολίνου. (

Σ’ αυτή τη μάχη για την Ευρώπη,

Σ’ αυτή τη μάχη για την Ελλάδα στην 

Ευρώπη,

είμαι βέβαιος ότι στις 13 Ιουνίου ο Ελληνικός 

λαός θα πει ένα καθαρό ΝΑΙ στην Ευρώπη 

των λαών, της απασχόλησης και της 
αλληλεγγύης.



Ένα καθαρό ΝΑΙ στην ισχυρή Ελλάδα στην 

Ευρώπη που επιδιώκουμε.

Ένα καθαρό ΝΑΙ στη σταθερή πορεία της 

ισχυρής Ελλάδας που εμείς το ΠΑΣΟΚ 

χαράξαμε από το 1994.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Για πρώτη φορά οι κόποι και οι θυσίες του 

λαού μας επιτέλους, “πιάνουν τόπο”.

Η Ελλάδα βρίσκεται ένα βήμα πριν την πηγή 

να πιει νερό.

Αν συνεχίσουμε αταλάντευτα την πολιτική 

μας.

Αν δεν επιτρέψουμε υστερήσεις και 

οπισθοδρομήσεις, η Ελλάδα, την 1-1-2001 

θα μπει στην Ενωμένη Ευρώπη με το σπαθί 
της.



Η Ελλάδα θα θωρακίσει τα συμφέροντα της 

στην οικονομία, στην κοινωνία, στους 

θεσμούς, στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας/ 

Για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο δεν 

μπορεί να πάει χαμένος ούτε ένας μήνας,

Στις 13 Ιουνίου ο ελληνικός λαός καλείται να 

αποφασίσει.

• θα εγκαταλείψουμε όσα με τόσο κόπο 

χτίσαμε;

• θα αφήσουμε τις μικροκομματικές τακτικές 

της αντιπολίτευσης να πάνε πίσω τη χώρα;

Μέσα στο επόμενο διάστημα, από τώρα 

μέχρι τις εθνικές εκλογές, συμπυκνώνονται τα 

αποτελέσματα της πορείας πολλών ετών. 

Τώρα θα κριθεί αν θα κόψουμε όλοι μαζί το 
νήμα αποφασιστικά, αποτελεσματικά, με 

δυναμική που μας ανοίγει νέους ορίζοντες. 

Θα ανατρέψουμε αυτή την πολιτική όπως



θέλει η αντιπολίτευση; Θα διακινδυνεύσουμε 

αυτή την εξέλιξη σ’ ένα κομματικό παιχνίδι;

Η Ελλάδα την Κυριακή αποφασίζει:

• Όχι στην οπισθοδρόμηση

• Όχι στους τυχοδιωκτικούς πειραματισμούς 

Την Κυριακή οι Έλληνες αποφασίζουμε και 

ψηφίζουμε:

• Ναι στην ανάπτυξη

• Ναι στη σταθερότητα

• Ναι στην κοινωνική δικαιοσύνη

• Ναι στην ισχυρή Ελλάδα

• Ναι στην ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Πολίτες της Αθήνας,

Λαέ της Ελλάδας,

Σε αυτό τον εκλογικό αγώνα περίσσεψε η 

υποκρισία.



Η αντιπολίτευση δεν μίλησε καθαρά, ούτε για 

μία στιγμή.

Η αντιπολίτευση ψάρεψε στα θολά νερά και 
στην σύγχυση.

Μόνος στόχος της αντιπολίτευσης να 

ανατρέψει τη κυβέρνηση. Για να πετύχει αυτό 

το στόχο δεν διστάζει να γυρίσει την Ελλάδα 

στο παρελθόν με τις ασάφειες και τις 

αντιφατικότητές της.

Αλλά η Ελλάδα πάει μπροστά.

Η Ελλάδα αλλάζει.

Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός έχουμε 

στρατηγική νίκης.

Στρατηγική ελπίδας.

Η Ελλάδα [Βλέπει μπροστά.

Εξασφαλίσαμε ένα στέρεο παρόν και 

χαράζουμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία 
το μέλλον.



Πολίτες της Αθήνας,

Ελληνίδες και Έλληνες,

Πατάμε σήμερα σε γερά θεμέλια και έχουμε 

μπροστά μας μεγάλους ορίζοντες.

Επιτύχαμε αυτά τα χρόνια δύο μεγάλους 

στόχους:

• Πρώτον: θωρακίσαμε οικονομικά, κοινωνικά 

και αμυντικά την Ελλάδα. Την φέραμε με το 

σπαθί της στο κατώφλι της Ενωμένης 

Ευρώπης.

• Δεύτερον: Επιτύχαμε ένα γιγάντιο έργο με 

επίκεντρο τον άνθρωπο, τον Έλληνα πολίτη, 

τον Έλληνα εργαζόμενο στην πόλη και την 

ύπαιθρο. Επιτύχαμε ένα γιγάντιο έργο για τις 

ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού.

Για μας κεντρικός στόχος της πολιτικής μας 

ήταν είναι και θα είναι η διασφάλιση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.



Και θέλω εδώ να τονίσω ότι ^κανείς δεν 

γεννιέται από το πουθενά.

Ούτε μπορεί να παριστάνει ότι έρχεται από το 
πουθενά.

Ακούσαμε ότι όλοι χθες τον κ. Καραμανλή να 

επιτίθεται στον δημόσιο τομέα.

Να επιτίθεται σε όλα!

Στην Δημόσια Υγεία, στις Δημόσιες 

Συγκοινωνίες, στην Δημόσια Παιδεία.

Ο κ. Καραμανλής θέλει μια πολιτική 

στηριγμένη στην ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία 

του ιδιωτικού τομέα.

Θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετύχει τώρα όσα 

δεν μπόρεσε το ’90 -’93.

Εμείς λοιπόν λέμε καθαρά.

Από το 1981 εμείς, με τον Ανδρέα 

Παπανδρέου, θεμελιώσαμε το κοινωνικό 

κράτος στην Ελλάδα.

Εμείς με τον Γιώργο Γεννηματά θεμελιώσαμε 
το ΕΣΥ.



• Σήμερα εκτυλίσσεται σε όλη την Ελλάδα ένα 

γιγάντιο πρόγραμμα νέων νοσοκομείων 200 
δις δρχ.

Βελτιώνουμε άλλα 35 νομαρχιακά 

νοσοκομεία με πρόσθετα 50 δις.

Γίνονται προσλήψεις ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού.

Εκσυγχρονίζονται οι μονάδες. Ενισχύεται το 

ΕΚΑΒ.

Υπάρχει μια κοσμογονία έργων για την Υγεία 

σε όλη την Ελλάδα.

Υπάρχουν ελλείψεις; Ναι.

Υπάρχουν κενά; Ναι.

Γίνανε λάθη; Ναι.

Αλλά, η δημόσια υγεία προχωρεί. Το 

ισοζύγιο είναι θετικό.

Λάθη νδεν κάνουν μόνον όσοι δεν/ έχουν 

έργο. Όσοι δεν τολμούν. Όσοι δεν αλλάζουν 
τα κακώς κείμενα.

Εμείς τολμάμε.



Δίνουμε μάχη να γίνει η Δημόσια Υγεία πολύ 

καλύτερη. Και θα το πετύχουμε.

Φίλες και φίλοι,

Επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο 

άνθρωπος. Ο Έλληνας πολίτης.

Οι ασθενέστερες ομάδες της κοινωνίας.

Εμείς θεμελιώσαμε το κράτος πρόνοιας. Και 

εμείς τώρα το επεκ

• Πριν από όλα προστατεύσαμε και

αυξήσαμε το εισόδημα του εργαζομένου

κάθε χρόνο.

Μόνον τα δύο τελευταία χρόνια ο
πραγματικός μισθός αυξήθηκε κατά 6,5%. 

Χτυπήσαμε την ακρίβεια και τον

πληθωρισμό.

τελευταία χρόνια.

Τί πετύχαμε από το 1993; ορο



Ο πληθωρισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός 

του λαϊκού εισοδήματος. Τον εργαζόμενο 

χτυπά.

14% πληθωρισμός με τη Νέα Δημοκρατία το 

1993.

2% σήμερα με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών. Αυτή είναι 

η αλήθεια που τόσο πονά τον κ. Καραμανλή. 

Καταφέραμε μια μεγάλη εξυγίανση της 

οικονομίας.

Μειώσαμε το δημόσιο χρέος, μειώσαμε τα 

επιτόκια.

Η δραχμή είναι σταθερή. Η αποταμίευση 
ασφαλής. Ας θυμίσω ότι το Μάρτη του ’98 η 

αντιπολίτευση μας είχε κατηγορήσει ότι 

«υποτιμήσαμε τη χώρα» όταν εντάξαμε τη 

δραχμή στο μηχανισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αποδείχτηκε 

περίτρανα ότι είχαν άδικο.

Η οικονομία έγινε ακόμη πιο σταθερή.



Αποδείχθηκε περίτρανα, ότι η αντιπολίτευση 

έχει άγνοια, δεν ξέρει, είναι επιπόλαια. Γι’ 

αυτό λέμε το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Φίλες και φίλοι,

Προχωρήσαμε σε μεγαλύτερη φορολογική 
δικαιοσύνη.

Οι φόροι που θέλει ο κ. Καραμανλής να 

καταργήσει είναι εκείνοι που επιβλήθηκαν 

στο κεφάλαιο και στα κέρδη των τραπεζών 

και των επιχειρήσεων.. Στην μεγάλη ακίνητη 

περιουσία και σε εκτεταμένες κατηγορίες 

φοροδιαφυγής. I

Ήδη προχωρήσαμε σε μείωση των έμμεσων 

φόρων το 1999.

Έχουμε τονίσει ότι χάρη στα όσα πετύχαμε 

μπαίνουμε στην θετική φάση του νέου 

κύκλου. Όλο και νέες δυνατότητες 
ανοίγονται. Ολο και περισσότερα μέσα



έχουμε στη διάθεσή μας για να βελτιώνουμε 

τη θέση, το εισόδημα του εργαζόμενου, του 

συνταξιούχου, του κάθε Έλληνα πολίτη. Και 

θα το βελτιώσουμε. Η φορολογική 

μεταρρύθμιση, θα γίνει αυτόν το χρόνο 

πραγματικότητα. Η σημαντική αύξηση των 

αφορολογήτων ορίων ιδιαίτερα για τους 

εργαζόμενους θα είναι ένα από τα σημαντικά 

βήματα που θα κάνουμε.

Θα διακινδυνεύσουμε αυτή την εξέλιξη με τον 

να ακολουθήσουμε στις 13 Ιουνίου τους 

μαθητευόμενους μάγους της αντιπολίτευσης; 

Εμείς λέμε όχι σε ατεκμηρίωτους 

πειραματισμούς.

Φίλες και Φίλοι,

Τους μήνες που έρχονται θα υπάρξει και νέα 
μείωση των επιτοκίων. Κάθε μονάδα 

χαμηλότερο επιτόκιο στο έντοκα γραμμάτια



και τα ομόλογα του Δημοσίου, εξοικονομεί 
150 δις δρχ.

Άρα, θα έχουμε πρόσθετα κονδύλια για την 

πολιτική μας εκατοντάδων δις. δρχ. Αυτά θα 

διατεθούν για την κοινωνική πολιτική.

Το νέο κοινωνικό κράτος θα οικοδομηθεί με 

αυτούς τους πόρους, πόρους που 

προέρχονται από την επιτυχία της 

οικονομικής μας πολιτικής. μας οι

συνταξιούχοι. Και τώρα και μελλοντικά. 

Θυμίζω, ότι διασφαλίσαμε τις συντάξεις και 

τους συνταξιούχους. Το επίδομα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, το ΕΚΑΣ, στηρίζει πρόσθετα

360.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Μειώσαμε την συμμετοχή του συνταξιούχου 

στα φάρμακα και εξυγιάναμε συνολικά το 

κύκλωμα των φαρμάκων.
/\ο\ο' ί ΐναι υύοίΐτηΛΛΛ <χοι ν ωυ βουο^ο}
ι



Η πολιτική του κοινωνικού κράτους.

Η πολιτική της αλληλεγγύης και της 

ανθρωπιάς είναι η πολιτική μας.

Έχουμε βάλει προτεραιότητα της πολιτικής 

μας το χτύπημα της ανεργίας, τις πολιτικές 

απασχόλησης.

Παλέψαμε και εμείς ώστε η καταπολέμηση 

της ανεργίας να μπει πρώτη προτεραιότητα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και το πετύχαμε. Τα αποτελέσματα αυτής 

της πολιτικής στην Ευρώπη θα φανούν.

Στην τριετία 1997 - 1999 διαθέσαμε

εκατοντάδες δις για προγράμματα 

κατάρτισης και απασχόλησης.

325.000 άνεργοι - κυρίως νέοι - και 200.000 

εργαζόμενοι, σύνολο 525.000 συμπολίτες 

μας μετείχαν στα προγράμματα.

Είναι αρκετό; όχι για μας.



Είναι όμως έργο και όχι λόγια.

Είναι πραγματική ευαισθησία και όχι 

καπηλεία.

Εμείς σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και το 

δικαίωμα στη δουλειά του άνεργου πολίτη.

Γι’ αυτό δεσμευόμαστε για ακόμα 

μεγαλύτερες προσπάθειες. Για πιο 

ολοκληρωμένες πολιτικές.

Και θα το πετύχουμε.

Ελληνίδες και Έλληνες,

. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μία 

κοσμογονία έργων για την βελτίωση των 

υποδομών και την ποιότητα ζωής του 

πολίτη.

20.000 μεγάλα και μικρά έργα αλλάζουν την 

Ελλάδα από την Θράκη, την Μακεδονία και 

την Ήπειρο, ως την Πελοπόννησο, τη Κρήτη 
και το τελευταίο νησί του Αιγαίου.



Έργα υποδομής, δρόμοι, αρδευτικά και 

υδρευτικά έργα, βιολογικοί καθαρισμοί,

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, σιδηροδρομικά
δίκτυα. ^  ίοΨ[ υ*-0  ̂ ¿( (¿>0^0 ύύΐο

Χαρ (Γ) ιλπ ψο~ιταΐ£ΐα ·
Η χώρα δεν είχε αυτοκινητόδρομο. Χάρη σε 

μας αποκτά τον ΠΑΘΕ και την Εγνατία. Το 

Φυσικό Αέριο, το Μετρά της Αθήνας, το 

Εθνικό Κτηματολόγιο, το Αεροδρόμιο των 

Σπάτων είναι μικρό μόνο τμήμα αυτού του 

γιγάντιου έργου. Τα έργα της ΔΕΗ φτάνουν 

στο 1 τρις δρχ. από το 1994.

Η χώρα βρίσκεται συνολικά σε μια δυναμική 

τροχιά.

Έχουμε από του ψηλότερους αναπτυξιακούς 

ρυθμούς στην Ευρώπη. Ποτέ άλλοτε τα 

τελευταία 25 χρόνια η χώρα δεν γνώρισε 

τέτοιους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Έργα και 

όχι λόγια. Ευθύνη και όχι δημαγωγία. 

Σχέδιο και δράση. Όχι κούφια λόγια.



Στηρίξαμε τον Έλληνα αγρότη, τους νέους 

αγρότες σε μία εποχή που σε όλες τις άλλες

χώρες της

κορυφώνονταν

Διαμορφώσαμε

Ευρωπαϊκής
οι

πολιτικές

Ένωσης, 
δυσκολίες, 

για το

ξαναζωντάνεμα και την ανάπτυξη της
ι

υπαίθρου ί με τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας, 

με την προώθηση υγιών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, με βασικό προσανατολισμό 

τους νέους αγρότες. Εμείς εμπιστευόμαστε 

γι’ αυτό τα ελληνικά προϊόντα.

Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε ταμείο κύριας 
ασφάλισης.

780.000 Έλληνες αγρότες έχουν απογραφεί.

Ο αγρότης αποκτά ασφάλεια και σιγουριά.
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Προχωρήσαμε στην μεγάλη μεταρρύθμιση 

της αποκέντρωσης εξουσιών στους νέους 
Δήμους και τις Νομαρχίες., το οχτ'Λο 

Κάθε περιφέρεια, κάθε Δήμος έχει πόρους. 

Έχει σχέδιο και προοπτική.

Το κράτος κοντά στον πολίτη. Το κάνουμε 

πράξη. Η βελτίωση της δημόσιας διοίκησης 

είναι επίσης από τους μεγάλους μας 

στόχους.

Η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, είναι 

προϋπόθεση ανάπτυξης και ποιότητας ζωής 

για τον πολίτη. Υπάρχουν πολλά να γίνουν. 

Θα πετύχουμε.



Πολίτες της Αθήνας,

Ελληνίδες και Έλληνες.

Προχωρήσαμε με αποφασιστικότητα και 

ευθύνη σε κάθε τομέα της ζωής. Σε κάθε τομέα 

προβλημάτων.

Την ώρα τούτη της μεγάλης εθνικής 

προσπάθειας, η αντιπολίτευση δημαγωγεί 

προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η δημαγωγία δεν βοηθά τον τόπο.

. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά πότε και ποιοι 

άνοιξαν την πόρτα της λαθρομετανάστευσης 

στην Ελλάδα.

Ερωτώ:

• Πότε άνοιξαν τα σύνορα χωρίς έλεγχο για 

όλους τους λαθρομετανάστες;

• Ήταν ναί ή όχι η Νέα Δημοκρατία που νόμιζε 

τότε ότι κάνει ρουσφέτι, στον κ. Σαλί 

Μπερίσα;



Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνηση μου, είναι η 

κυβέρνηση των αποφάσεων στο θέμα της 

λαθρομετανάστευσης και της
εγκληματικότητας.

• Ποιος έβαλε φραγμό στην 

λαθρομετανάστευση;

Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

δημιουργήσαμε το Σώμα των Συνοριακών 

Φρουρών.

Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία και την 

Ήπειρο ελέγχονται καθημερινά οι προσβάσεις 

και τα σύνορα γίνονται καθημερινά όλο και 

πιο ασφαλή.

• Ποιος έβαλε μηχανισμούς ελέγχου στην 

παραμονή των λαθρομεταναστών;

Εμείς, η κυβέρνησή μας θέσπισε την πράσινη 

και την λευκή κάρτα.



Όποιος αλλοδαπός δεν καλύπτει τα νόμιμα 

κριτήρια, επαναπροωθείται στην χώρα 
προέλευσής του.

Ήδη, στο α’ τετράμηνο του 1999 έχουν 

επαναπροωθηθεί 45.000 παράνομοι 
λαθρομετανάστες.

Δίνουμε τέλος στο καθεστώς της μαύρης 

εργασίας.

Δίνουμε τέλος στην παράνομη είσοδο και 

παραμονή στην χώρα μας.

Εμείς, πολύ πριν αρχίσει η αντιπολίτευση να 

δημοκοπεί, δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στην 

πρόληψη και ιι\ν καταστολή της 

εγκληματικότητας. Με ¡ώ πρόσληψη

αστυνομικών, πεζή περιπολίες, αγορά μέσων 

για την αστυνομία, εκπαίδευση, νέα 
οργάνωση/ Έχουμε δεσμευτεί στην μεθοδική, 

συστηματική, αμείλικτη και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και θα το 
πετύχουμε.



Εμείς δεν παίζουμε, ούτε δημοκοπούμε με την 

ασφάλεια του πολίτη. Και θεωρώ απαράδεκτο 

τραγικά περιστατικά να γίνονται αντικείμενο 

μικροκομματικής εκμετάλλευσης.

Φίλες και φίλοι,

• Τολμήσαμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 

Σπάμε τον φραγμό της εισαγωγής στα 

Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα.

Θέλουμε μια Παιδεία ανοιχτή σε όλους. Μια 

Παιδεία συναγωνιστική και ανταγωνιστική 

στις νέες παγκόσμιες συνθήκες.

Έχουμε δεσμευτεί πως καθώς προχωρά η 

μεταρρύθμιση, θα υπάρχουν σταθερές 

βελτιώσεις μέσα από την πείρα της 
εφαρμογής.

Αλλά τολμήσαμε. Με έργα και όχι λόγια.



Πολίτες της Αθήνας,

Η σημερινή νέα γενιά, οι νέοι της Ελλάδας 

είναι παιδιά του σύγχρονου κόσμου. Είναι 

παιδιά με ανοιχτό και κοφτερό μυαλό, Με 

προσδοκίες και ελπίδες.

Η πολιτική μας, η πολιτική της ισχυρής 

Ελλάδας είναι η πολιτική της νέας γενιάς.

Οι Έλληνες νέοι, ήδη από τώραώιλλά όλο και 

περισσότερο ιδίως από το 2001, θα έχουν και 

περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερες 

δυνατότητες.

Δεν θα είναι στο περιθώριο.

Θα είναι πολίτες μιας ισχυρής και

ανταγωνιστικής χώρας σε ένα μεγάλο σύνολο 

ευκαιριών και δυνατοτήτων.

Οι νέοι στηρίζουν την ισχυρή Ελλάδα.

Οι νέοι αρνούνται την γκρίνια και την μιζέρια. 

Μαζί ανοίγουμε τον δρόμο στην ελπίδα.



Πολίτες της Αθήνας,

Ελληνίδες και Έλληνες.

Υπάρχει σήμερα μια ολοκάθαρη πολιτική 
σύγκρουση.

Από τη μια μεριά βρίσκεται ο 

νεοφιλελευθερισμός και το κόμμα του η Νέα 

Δημοκρατία. Όποιους μανδύες λαϊκισμού και 

αν φορέσει ο κ. Καραμανλής, κάτω από το 

μανδύα υπάρχει η αλήθεια της Νέας 

Δημοκρατίας.

Η αλήθεια ενός κόμματος που πολεμά το 

Κοινωνικό Κράτος.

Που πολεμά τις κατακτήσεις του εργαζόμενου 

λαού.

Υπάρχει επίσης το ετερόκλητο μέτωπο της 
άρνησης. Οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων 

της αντιπολίτευσης ζητούν το μήνυμα των 

εκλογών να είναι η ανατροπή της 

κυβερνητικής πολιτικής.



Η άρνηση δεν αποτελεί πρόταση για το αύριο 
της χώρας.

Η στρατηγική της άρνησης δεν έχει ορίζοντες.

Η στρατηγική της άρνησης είναι στρατηγική 

ήττας για την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

Είναι στρατηγική ήττας για τα κοινωνικά 

δικαιώματα, για το συμφέρον και το μέλλον 

κάθε Έλληνα πολίτη.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει το 1994 ότι οι 

Έλληνες έχουμε μία μόνο δυνατότητα: Να 

πετύχουμε. Σήμερα όλοι μαζί πετύχαμε 

πολλά. Μπορούμε περισσότερα.

Απευθύνομαι σε όλους τους Έλληνες.

Καλώ τους Έλληνες σε μια στρατηγική νίκης 

για την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

Η άρνηση είναι μιζέρια. Η άρνηση είναι 

φόβος. Η άρνηση σήμερα είναι

στρουθοκαμηλισμός. Οι Έλληνες δεν 

φοβούνται. Παλεύουν. Πετυχαίνουν. 
Δημιουργούν.



Πολίτες της Αθήνας,

Λαέ της Ελλάδας,

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης δεν κατανοούν 

ότι η Ελλάδα αλλάζει.

Δεν θέλουν να δεχθούν τη νέα 

πραγματικότητα. Γιατί τους ξεπερνά. Γιατί δεν 

ικανοποιεί τους μικροκομματικούς τους 

στόχους.

Η αλήθεια όμως είναι ότι η Ελλάδα, μέσα σε 

λίγα χρόνια έγινε πρωτοπόρος σε 

αναπτυξιακή επίδοση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών 

οργανισμών, η ανταγωνιστική θέση της χώρας 

μας βελτιώθηκε. Ανήκουμε στις πιο 

αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη.

Αυτά τα πετύχαμε όλοι μαζί. Και τα επιβάλαμε 

στον διεθνή ανταγωνισμό. Μπορούμε ακόμα 

περισσότερα, ακόμα καλύτερα.



Με πολλούς που σήμερα στέκονται κριτικά 

απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στη κυβέρνηση 

αγωνιστήκαμε στο παρελθόν μαζί, παλέψαμε 

για κοινούς στόχους, έχουμε κοινές επιδιώξεις. 

Χρειαζόμαστε όλους τους Έλληνες στην 

προσπάθειά μας.

Καλώ όλους τους Έλληνες, χωρίς κομματικά 

στεγανά να προχωρήσουμε στην στρατηγική 

της νίκης.

Στην Ελλάδα που πάει μπροστά.

Στην Ελλάδα που ξέρει να δίνει μάχες και ξέρει 

να τις κερδίζει.

Δώσαμε μάχες στην Ευρώπη και κερδίσαμε

για το 2000 - 2006

15 τρις δρχ. για τη ανάπτυξη.

Δώσαμε μάχες στην Ευρώπη και κερδίσαμε 

για το 2000 - 2006,

9,5 τρις για την αγροτιά και την ύπαιθρο. 

Έχουμε τους πόρους, έχουμε την γνώση, 

έχουμε το σχέδιο να αλλάξουμε την Ελλάδα.



Η Ελλάδα μπορεί.

Στην Ελλάδα της νίκης δεν υπάρχουν κόκκινοι, 

γαλάζιοι και πράσινοι πολίτες.
Στην Ελλάδα της ειρήνης και της ανάπτυξης 

δεν υπάρχουν κομματικοί διαχωρισμοί.

Στην Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης δεν 

υπάρχουν κομματικά στεγανά.

Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν, να 

συμβάλλουν.

Καλώ όλες τις γενιές να δώσουν την δύναμή 

τους στην πολιτική της ισχυρής Ελλάδας.

Μαζί μας είναι η περηφάνια της Εθνικής 

Αντίστασης. Μαζί μας είναι οι γενιές των 

δημοκρατικών αγώνων, του 1-1-4.

Μαζί μας είναι οι γενιές του Πολυτεχνείου και 
της Αλλαγής.

Μαζί μας είναι οι γενιές της αμφισβήτησης και 

της δημιουργίας.



Καλώ όλους του Έλληνες με εμπιστοσύνη, με 
αισιοδοξία, με σιγουριά να κερδίσουμε τη μάχη 
της Ελλάδας του έργου και της δημιουργίας.
Η Ελλάδα μπορεί.
Οι Έλληνες μπορούμε.
Με καθαρές γραμμές.
Με καθαρές αποφάσεις.
Χαράζουμε δυναμικά το μέλλον.
Καλώ τους νέους και τις νέες να μπουν 
μπροστά.
Αυτό το μέλλον είναι δικό τους.
Για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
• Για την Ελλάδα της ανάπτυξης.
• Για την Ελλάδα της ειρήνης.
• Για την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης.
• Για την ισχυρή Ελλάδα σε μια δίκαιη και 

αλληλέγγυη Ευρώπη.
Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε ΠΡΩΤΑ Η 
ΕΛΛΑΔΑ.
• Μια νίκη για την Ελλάδα.
• Μια νίκη για όλους τους Έλληνες.


