
Σχέδιο δήλωσης Πρωθυπουργού 

Σενάριο Α (νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Ελληνίδες και Έλληνες,

Ο Ελληνικός λαός επικύρωσε σήμερα με την ψήφο του τις 

μεγάλες πολιτικές, τις μεγάλες επιλογές για την χώρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες που τίμησαν το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την ψήφο τους.

Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και 

στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. που έδωσαν μια καθαρή πολιτική 

μάχη απέναντι σε ένα πρωτοφανές μέτωπο άρνησης.

Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατομμύρια Έλληνες και 

Ελληνίδες που έδωσαν δύναμη στην πολιτική της ισχυρής 

Ελλάδας.

Η ανάπτυξη, η ευημερία, η κοινωνική δικαιοσύνη, η 

ανθρωπιά δεν έχει διαχωρισμούς και στεγανά. Σήμερα 

αυτή η πορεία βγαίνει ενισχυμένη.



Σήμερα υπήρξε ένα μεγάλο ΝΑΙ στην στρατηγική νίκης της 

Ελλάδας και του Ελληνισμού. Υπήρξε ένα μεγάλο ΝΑΙ 

στην Ελλάδα που ξέρει να δίνει και να κερδίζει μάχες. 

Σήμερα υπήρξε ένα μεγάλο ΝΑΙ στην ισχυρή Ελλάδα σε 

μία πολιτικά ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.

Όπως τόνισα επανειλημμένα στην διάρκεια αυτού του 

αγώνα, οι εκλογές αυτές δεν ήταν δημοψήφισμα. Ήταν 

όμως κρίσιμες για τις μεγάλες αποφάσεις για την χώρα.

Ο λαός επικύρωσε την σταθερή πορεία της χώρας. 

Επικύρωσε τις μεγάλες αποφάσεις.

Ο λαός σ’ αυτή την αναμέτρηση καταδίκασε τις επιλογές 

της ηγεσίας της Νέα Δημοκρατίας. Ο λαός καταδίκασε την 

έλλειψη θέσεων και προτάσεων, την άγνοια και την 

προχειρότητα. Καταδίκασε τις παλαιοκομματικές τακτικές 

και τεχνάσματα. Ο λαός καταδίκασε τις ύβρεις και την 

γκρίζα διαφήμιση.

Εύχομαι για το μέλλον, στην όποια ηγεσία της Νέας 

Δημοκρατίας να υπάρξει μεγαλύτερη ευθύνη. Γιατί αυτό 

είναι χρήσιμο για τον τόπο και την αξιοπιστία των 

κομμάτων και του πολιτικού συστήματος.



Ανάλογα συμπεράσματα οφείλουν να εξάγουν τα 

υπόλοιπα κόμματα. Η άρνηση, οι παρά φύσιν πολιτικές 

συμμαχίες δεν παράγουν θετικό πολιτικό αποτέλεσμα.

Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρές και υπεύθυνες θέσεις 

καθαρές και υπεύθυνες συμπεριφορές, από όλες τις 

πολιτικές ηγεσίες.

Ελληνίδες και Έλληνες,

Απευθύνομαι ιδιαίτερα σε εκείνους τους πολίτες που 

σήμερα δεν προσήλθαν στις κάλπες, που επέλεξαν την 

αποχή, είτε το άκυρο και το λευκό. Αυτό το θεωρώ ένα 

μήνυμα προς όλα τα κόμματα. Εμείς δεν αισθανόμαστε 

ικανοποιημένοι που τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν 

έπεισαν αυτούς τους πολίτες στο ΟΧΙ.

Θα προτιμούσαμε να είχαν υπεύθυνες θέσεις, ώστε να 

δώσουν την δυνατότητα θετικής έκφρασης στους πολίτες.

Όσον αφορά εμάς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., το σημερινό 

αποτέλεσμα σηματοδοτεί μια νέα εκκίνηση. Μία νέα 

εκκίνηση για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μία νέα εκκίνηση για την

χωρά.



Έχουμε σταθερή πολιτική, σχέδιο και όραμα για την 

ισχυρή Ελλάδα. Θα εφαρμόσουμε αταλάντευτα τις 

μεγάλες πολιτικές μας.

Αλλά έχουμε και επίγνωση των προβλημάτων, των κενών 

και των ελλείψεων.

Δεσμεύομαι σήμερα, ότι με ακόμα πιο έντονους ρυθμούς, 

ακόμα πιο αποφασιστικά θα αντιμετωπίσουμε τα 

προβλήματα στην καθημερινή ζωή του πολίτη, στο 

αίσθημα ασφάλειας στην πόλη και την ύπαιθρο.

Για μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ξεκινά σήμερα μια νέα περίοδος 

δημιουργίας.

Καλώ όλους τους Έλληνες, χωρίς διαχωρισμούς, σε μια 

στρατηγική νίκης για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί.

Αποδείξαμε ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες και να τις 

κερδίζουμε.

Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά.

Όλοι μαζί μπορούμε ακόμα περισσότερα.



Θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισότιμα με το σπαθί 

μας.

Χαράζουμε ήδη την στρατηγική της νίκης ώστε το 2000 με 

2004 να αλλάξει ριζικά η χώρα.

Με ανάπτυξη και ευημερία.

Με ειρήνη και ασφάλεια.

Με σταθερότητα και σιγουριά.

Με ισχύ και κύρος.

Με αξιοπρέπεια και περηφάνια.

Καλώ όλους τους Έλληνες, όλες τις Ελληνίδες, καλώ 

ιδιαίτερα τους νέους και τις νέες της πατρίδας να μπουν 

μπροστά σ’ αυτή την μάχη.

Για την ισχυρή Ελλάδα, σε μία Ευρώπη αντάξια των 

προσδοκιών μας.

Σας ευχαριστώ.


