
Φίλες και Φίλοι,

Λαέ της Πάτρας,

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Αχάία, στην πόλη 

σας, στην Πάτρα.

Σας χαιρετίζω όλες και όλους.

Εδώ από την ιστορική πόλη της Πάτρας, την Πάτρα που στήριξε 

με αγώνες τις μεγάλες στιγμές της ιστορίας μας στέλνουμε σήμερα 

σε όλη την Ελλάδα μήνυμα ελπίδας.

Εδώ, από την Πάτρα, την πόλη του Γεωργίου και του Ανδρέα 

Παπανδρέου, την Αχάία που έδωσε πνοή στην μεγάλη αλλαγή της 

πατρίδας μας, στέλνουμε μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα.

Στις 13 Ιουνίου η νίκη είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. .

Στις 13 Ιουνίου, ο λαός απαντά στην Δεξιά: 

η Ελλάδα πάει μπροστά, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Η Ελλάδα πάει μπροστά με το ΠΑ.ΣΟ.Κ..

Ψηφίζουμε στις 13 Ιουνίου την ισχυρή Ελλάδα.

Την Ελλάδα της ασφάλειας, της σταθερότητας, της ευημερίας, της 

ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής συνοχής.



Σήμερα η Ελλάδα έχει προοπτική.

Η Ελλάδα έχει κύρος, έχει δύναμη, έχει φωνή.

Η Ελλάδα ξέρει τί θέλει και πού πάει.

Ξέρει να προσπαθεί και να πετυχαίνει.

Αυτή την Ελλάδα ψηφίζουμε στις 13 Ιουνίου.

Πρώτα η Ελλάδα.

Η ισχυρή Ελλάδα της ανάπτυξης, της ανθρωπιάς και της 

αλληλεγγύης.

Φίλες και Φίλοι,

Λαέ της Πάτρας,

Στις 13 Ιουνίου ο λαός ψηφίζει σταθερότητα. Ψηφίζει ασφάλεια.

Οι εξελίξεις στην γειτονιά μας είναι σε όλους γνωστές.

Η δίνη και η καταστροφή του πολέμου στα Βαλκάνια είναι μια 

εξέλιξη αρνητική για όλη την περιοχή.



Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει τώρα.

Πρέπει να νικήσει η λογική, να νικήσει η ειρήνη, να υπάρξει 

γρήγορα πολιτική λύση.

Η Ελλάδα, μέσα σ’ αυτή την δίνη κράτησε από την πρώτη στιγμή 

μια καθαρή στάση.

Κρατήσαμε την χώρα έξω από την σύγκρουση.

Είπαμε ένα καθαρό “όχι” όταν μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε 

στους βομβαρδισμούς.

Δράσαμε με σύνεση και ψυχραιμία. Τηρήσαμε μια αξιόπιστη σχέση 

με τις συμμαχίες μας. Διασφαλίσαμε, μέσα στην συμμαχία, τα δικά 

μας συμφέροντα. Τις δικές μας θέσεις.

Η Ελλάδα σήμερα δεν είναι μέρος του προβλήματος στα Βαλκάνια. 

Είναι μέρος της λύσης. Είμαστε αξιόπιστος συνομιλητής με όλες τις 

χώρες των Βαλκανίων, με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Αυτή την στιγμή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Παπανδρέου 

βρίσκεται στην Κίνα, προωθώντας τις ειρηνευτικές προτάσεις μας.

Η Ελλάδα έχει κύρος. Η Ελλάδα έχει φωνή. Η Ελλάδα είναι 

σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους.

Λαέ της Πάτρας,

Επιτύχαμε, όλες αυτές τις ημέρες του πολέμου, η Ελλάδα να είναι 

μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας, σε όλα τα Βαλκάνια.



Η ανάπτυξη της Ελλάδας συνεχίζεται. Καταφέραμε να 

περιορίσουμε στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις. 

Δυναμώσαμε τον πολιτικό μας ρόλο. Κατοχυρώσαμε την διακριτή 

θέση της χώρας. Διασφαλίζουμε καθημερινά τα εθνικά 

συμφέροντα, τα συμφέροντα του πολίτη.

Στις 13 Ιουνίου ο λαός θα δώσει δύναμη σ’ αυτή την πολιτική.

Ο λαός θα φράξει τον δρόμο στις περιπέτειες και τους 

τυχοδιωκτισμούς της αντιπολίτευσης.

Τί μας λέει η Αντιπολίτευση;

Μας λέει να καταγγείλουμε την συμμαχία. Να τα σπάσουμε με το 

ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δεν μας λέει όμως. Να πάυε πού; και υε ποιους;

Δεν είναι εποχή για κούφια λόγια.

Δεν είναι εποχή για εξυπνακισμούς.

Χρειάζεται ευθύνη και σωφροσύνη.

Χρειάζεται ασφάλεια και σταθερότητα.

Φίλοι και Φίλες,



Λαέ της Πάτρας,

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η θέση της αντιπολίτευσης, είναι 

ανεύθυνη και επικίνδυνη.

Αν ακούγαμε τις κραυγές τους, η Ελλάδα θα έμπαινε σε μεγάλες 

περιπέτειες. Θα ήταν απομονωμένη στη γωνιά. Χωρίς 

δυνατότητες επαφής με καμιά πλευρά. Αποξενωμένη από όλους. 

Αυτό θέλουμε; Θέλουμε τη χώρα έρμαιο των εξελίξεων;

Στις 13 Ιουνίου με την ψήφο του ο λαός ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ., ψηφίζει 

ασφάλεια, ψηφίζει σταθερότητα, ψηφίζει ειρήνη.

Πετύχαμε, σήμερα, η Ελλάδα να είναι δύναμη ειρήνης και 

σταθερότητας. Δεν θα διακινδυνεύσουμε αυτή τη θέση μας στους 

μικροκομματικούς υπολογισμούς μιας ανεύθυνης αντιπολίτευσης.

Η Ελλάδα είναι δύναμη δημοκρατίας. Είναι σημείο αναφοράς για 

τους λαούς της περιοχής.

Μετατρέψαμε σε πλεονέκτημα διαλόγου το γεγονός ότι η Ελλάδα 

είναι η μόνη χώρα των Βαλκανίων που μετέχει ταυτόχρονα στο 

ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση.



Πήραμε πρωτοβουλίες για πολιτική λύση. Περισσότερο από 

πολλές άλλες κυβερνήσεις προσφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια. 

Προσφέραμε σε όλες τις πλευρές, χωρίς αποκλεισμούς.

Πήραμε πρωτοβουλίες να σταματήσει ο πόλεμος. Να επιστρέφουν 

όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους. Για να υπάρξει ειρήνη στην 

περιοχή.

Εμείς λέμε ειρήνη τώρα.

Εμείς εγγυώμαστε, ασφάλεια τώρα.

Εμείς εγγυώμαστε, σταθερότητα τώρα.

Στις 13 Ιουνίου η Ελλάδα ψηφίζει ναι στην Ειρήνη 

Ψηφίζει όχι στην περιπέτεια.

Η Ελλάδα ψηφίζει ναι στην σταθερότητα.

Όχι στις κραυγές .

Η Ελλάδα ψηφίζει ναι στην ασφάλεια.

Όχι στους τυχοδιωκτισμούς.



ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Πολίτες της Πάτρας,

Λαέ της Πάτρας,

Η Ελλάδα σήμερα πατάει σε γερό έδαφος.

Χτίζουμε το μέλλον μας σε γερά θεμέλια.

Θωρακίζουμε την χώρα στην οικονομία, στην κοινωνία, στους 

θεσμούς.

Η πολιτική μας από το 1994 έχει αποδώσει καρπούς.

Έχει φέρει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Αν δεν ανακοπεί αυτή η πορεία, η Ελλάδα το 2001 θα είναι ισότιμο 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν συνεχίσουμε αταλάντευτα την πορεία μας, η Ελλάδα θα 

διασφαλίσει οριστικά τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις του 

κράτους πρόνοιας, της αλληλεγγύης της κοινωνικής συνοχής.

Η μάχη της Ελλάδας είναι σκληρή. Αλλά βρίσκεται σε σίγουρο 

δρόμο.

Ο Ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει στη Νέα Δημοκρατία να 

υπονομεύσει αυτή την πορεία.

Η χώρα δεν θα πάει πίσω, επειδή η Νέα Δημοκρατία έμεινε πίσω.

Η κυβέρνηση δίνει παντού, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη τις 

μάχες της με ευθύνη και αποφασιστικότητα.



Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία περιφέρει την πολιτική της 

ένδεια.

Τόσο καιρό δεν ακούσαμε μια συγκεκριμένη θέση.

Ένα επιχείρημα.

Δεν ακούσαμε μια πρόταση.

Ακούμε πότε κραυγές, πότε ύβρεις.

Χωρίς ιδέες, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόγραμμα, ο σημερινός 

αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας περιφέρεται με μικροκομματικές 

κορώνες σε όλη την Ελλάδα. Συκοφαντεί το έργο μας και “τάζει” 

παντού τα πάντα.

Απέναντι στα λόγια της Νέας Δημοκρατίας το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αντιτάσσει 

το έργο του.

Ο λαός στις 13 Ιουνίου δίνει δύναμη στο έργο.

Λέει “ναι” στις κατακτήσεις του.

Εμείς έχουμε έργο. Εμείς έχουμε σχέδιο και πρόγραμμα για τα 

επόμενα βήματά μας.

Έχουμε σχεδίασμά της ανάπτυξης από το 2000 ως το 2006.

Και εμείς επιτύχαμε για το σχέδιό μας 15 τρις δρχ. στο Βερολίνο. 

Και πετύχαμε άλλα 9,5 τρις δρχ. για τους αγρότες.

Η Ελλάδα στις 13 Ιουνίου θα πει ναι στην ανάπτυξη.



Θα φράξει τον δρόμο στην προχειρότητα και τον τυχοδιωκτισμό 

της αντιπολίτευσης.

Δεν υπάρχει άλλη πολιτική για την Ελλάδα από κείνη που 

σχεδιάσαμε.

Υπάρχει μόνο ο βερμπαλισμός, η σύγχυση και η άγνοια της Νέας 

Δημοκρατίας, οι κραυγές της αντιπολίτευσης.

Ο λαός κρίνει συγκρίνει και αποφασίζει. Αποφασίζει:

• με ποιο κόμμα

• με ποιο πρόγραμμα

θα προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα.

Με τη νίκη μας, την νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στις 13 Ιουνίου θα 

προχωρήσουμε στον 21ο αιώνα, με το ΠΑΣΟΚ, με ένα κράτος 

σύγχρονο, μια κοινωνία ανθρώπινη, μια Ελλάδα δυνατή, με κύρος, 

με προοπτική.

Φίλες και Φίλοι,

Πολίτες της Πάτρας.



Θέλω από δω, από την Πάτρα, να μιλήσω για τον υπεύθυνο 

τρόπο με τον οποίο η Κυβέρνησή μας αντιμετωπίζει τις μεγάλες 

προκλήσεις.

Θέλω να μιλήσω εδώ από την Πάτρα, για ένα από τα μεγάλα 

προβλήματα της χώρας μας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 

της Ευρώπης. Την απασχόληση και την ανεργία.

Ακούσατε, πριν λίγες ημέρες, να σας μιλάει εδώ. ο αρχηγός της 

Νέας Δημοκρατίας. Ήρθε στην Αχάία και φόρεσε ένα φιλολαϊκό 

προσωπείο.

Ήρθε εδώ, με την διγλωσσία της Νέας Δημοκρατίας. Αλλού λέει ότι 

πρώτος στόχος του είναι να λειτουργήσει ελεύθερα και χωρίς 

εμπόδια η αγορά, άρα και να καταργηθούν οι προστατευτικές 

ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους. Αλλού αλλάζει γλώσσα, και 

υπόσχεται ότι θα λύσει το πρόβλημα της ανεργίας, επειδή 

νοιάζεται, τάχα, η Νέα Δημοκρατία τον λαό.

Δεν μας εξηγεί πως θα λύσει το πρόβλημα.

Δεν μας αποκαλύπτει τη δήθεν συνταγή του.

Την κρατά στο συρτάρι του.

Στην πραγματικότητα συνταγή δεν υπάρχει.

Ο Ιανός είχε δύο πρόσωπα.

Η Νέα Δημοκρατία έχει δύο γλώσσες και δύο πολιτικές. Άλλη για 

τις επιχειρήσεις και άλλη για τους εργαζόμενους.



Η Νέα Δημοκρατία ψαρεύει στα θολά νερά.

Υποτιμά τη νοημοσύνη του λαού.

Θα πάρει σκληρή απάντηση στις 13 Ιουνίου.

Μια τριετία κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία και αποδιοργάνωσε την 

οικονομία.

Αποδιοργάνωσε την κοινωνική συνοχή.

Σε όλη την Ελλάδα είναι γνωστά τα αποτελέσματα της 

νεοφιλελεύθερης πολιτικής.

Τα γνωρίζετε καλά, και εσείς, εδώ, στην Αχαΐα.

Τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, και τι θα ξανακάνει, αν το μπορούσε; 

Έκανε κερδοσκοπικές ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς σχέδιο και 

προοπτική. Εκτίναξε την ανεργία στα ύψη.

Καθιέρωσε την “μαύρη εργασία”, με την αθρόα είσοδο φτηνού 

εργατικού δυναμικού, οικονομικών μεταναστών, χωρίς καμιά 

πρόβλεψη.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής της πολιτικής ήταν και 

είναι πρώτη προτεραιότητα για εμάς.

Το εθνικό σχέδιο για την Απασχόληση, η καθιέρωση της πράσινης 

κάρτας, η ίδρυση συνοριακού σώματος φύλαξης των συνόρων, 

είναι μερικά από τα μέτρα που πήραμε, για να αντιμετωπίσουμε 

την κατάσταση που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία.



Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., λέμε:

Ως εδώ. Δεν ανεχόμαστε πια το καθεστώς της μαύρης εργασίας. Η 

πράσινη κάρτα είναι η απάντησή μας.

Η φύλαξη των συνόρων είναι η απάντησή μας.

Όσοι βρίσκονται σήμερα στην χώρα πρέπει να έχουν ίσα 

δικαιώματα αλλά και ίδιες υποχρεώσεις.

Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις: 

η Ελλάδα θα παραμείνει χώρα ανοιχτή, χώρα φιλόξενη, χώρα των 

μεγάλων οριζόντων.

Αλλά θα πάψει να είναι ξέφραγο αμπέλι.

Φίλες και Φίλοι,

Για μας η απασχόληση είναι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής 

μας. Αντιμετωπίζουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα με 

συγκεκριμένους τρόπους. Με χειροπιαστούς τρόπους.

Φίλες και Φίλοι, 

Πολίτες της Πάτρας,



Για μένα, πολίτες της Πάτρας, η ανεργία είναι πριν απ’ όλα ένα 

πλήγμα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Δεν δέχομαι λοιπόν από κανέναν να δημοκοπεί στο μεγάλο αυτό 

πρόβλημα. Δεν επιτρέπεται η διγλωσσία και ο φαρισαϊσμός.

Εμείς λέμε καθαρά την αλήθεια στον λαό.

Σεβόμαστε την θέση, κατανοούμε την δυσκολία του ανέργου. 

Είμαστε δίπλα του με τις πολιτικές μας. Έχουμε πολιτική και 

σχέδιο.

Τα προβλήματα λύνονται με κόπο και προσπάθεια. 

Αντιμετωπίζονται με μεθοδικότητα, με γνώση, ευθύνη και 

ευαισθησία. Ποτέ, πουθενά, κανένα πρόβλημα δεν βρήκε την λύση 

του χωρίς αγώνα.

Και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξέρει να δίνει αγώνες, ξέρει να μάχεται για τα 

κοινωνικά αγαθά , για τα κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων.

Η οικονομική πολιτική μας, που οδήγησε σε θεαματική αύξηση των 

επενδύσεων είναι στρατηγική μας. Αλλά όχι μόνο.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση είναι στρατηγική 

μας. Ανάπτυξη και απασχόληση με την συμμετοχή των κοινωνικών 

εταίρων.

Μαζί με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές, στους εννιά μήνες που 

έγιναν πλειοψηφία στην Ευρώπη, αλλάξαμε τις προτεραιότητες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης: Προωθούμε ένα Ευρωπαϊκό σύμφωνο για



την απασχόληση, που θα υιοθετηθεί στη Σύνοδο Κορυφής στην 

Κολωνία. Επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε έτσι, το ταχύτερο τα 

θετικά αποτελέσματα στον αγώνα κατά της ανεργίας.

Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν μπορεί να υπάρξει η Ευρώπη χωρίς 

κοινωνική αλληλεγγύη και κοινωνικά δικαιώματα.

• Ταυτόχρονα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

Απασχόληση δίνουμε βάρος στην επένδυση για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας.

• Συνδέουμε την επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση με τις 

νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

• Περιλαμβάνουμε ειδικά μέτρα για τους μακροχρόνια ανέργους, 

τους νέους και τις γυναίκες.

• Παρέχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις σε όσους δημιουργούν 

πρόσθετη απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας.

• Παίρνουμε καινοτόμα μέτρα για τις θέσεις Κοινωνικής Εργασίας, 

την Απασχόληση στους τομείς της προστασίας του 

περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής.



Αποκαθιστούμε ίσες ευκαιρίες για ένταξη στην παραγωγή για 

όσους κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό.

Και πάνω απ’ όλα να μη ξεχνάμε ότι εμείς θέσαμε τέρμα στις 

πελατειακές πρακτικές και στους κομματικούς διορισμούς. Εμείς 

καθιερώσαμε αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής. Ίσες ευκαιρίες και 

ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι ο γνώμονας της 

πολιτικής μας.

Φίλοι και Φίλες,

Πολίτες της Πάτρας,

Μιλάμε με έργα και όχι λόγια. Στην τριετία 1997 - 1999, 532.000 

άτομα σε όλη τη χώρα θα κάνουν χρήση των νέων προγραμμάτων 

μας. Τα προγράμματα αυτά έχουν ύψος 460 δις δρχ.

Έρχεται ο Ιανός Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και μας λέει με 

την φιλολαϊκή γλώσσα του, ότι εμείς μιλάμε με αριθμούς.

Φαίνεται ότι οι αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν 

χρειάστηκε ποτέ να μετρήσουν μια δραχμή στην ζωή τους, 

βγαλμένη από τον κόπο τους, για να ξέρουν την αξία των αριθμών. 

Για να ξέρουν ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν ανθρώπινες 

ζωές.



Για μας δεν υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν άνθρωποι.

Ξέρετε κύριοι της αντιπολίτευσης τι σημαίνει ότι εντάξαμε τους 

νέους άνεργους και τους μακροχρόνια άνεργους στην περίθαλψη;

Σημαίνει ότι ο νέος άνεργος έχει βιβλιάριο για την ιατρική και 

φαρμακευτική κάλυψη όλων των αναγκών του.

Αυτό έχει κόστος. Κάποια δις.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχει η ασφάλεια και η περίθαλψη του 

νέου. Υπάρχει η αξιοπρέπεια και η μέριμνα της πολιτείας.

Αυτό είναι αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Αυτό υποδηλώνουν οι αριθμοί.

Αλλά για αυτό τρέμει τους αριθμούς ο κ. Καραμανλής.

Γιατί οι αριθμοί είναι ανθρώπινο έργο, οι αριθμοί είναι κοινωνικές 

κατακτήσεις.

Τρέμει η αντιπολίτευση τους αριθμούς γιατί στη ζυγαριά τα λόγια 

τους έχουν το βάρος του αέρα.

Αλλά ξέρει επιπλέον γιατί φοβάται τους αριθμούς η αντιπολίτευση. 

Γιατί η Νέα Δημοκρατία απέτυχε το 1993 παντού.

Και η σύγκριση “πονάει”.

Επειδή λοιπόν δεν χωράει σύγκριση πουθενά, η Νέα Δημοκρατία 

δυσφημεί το δικό μας έργο.

Όμως στις 13 Ιουνίου ο λαός ψηφίζει “ναι” στο έργο.



Δυναμώνει τις κοινωνικές του κατακτήσεις.

Ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ., ψηφίζει την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της 

ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Στις 13 Ιουνίου θα τιμωρηθεί η διγλωσσία και η υποκρισία της 

Νέας Δημοκρατίας.

Θα πέσουν οι μάσκες και τα προσωπεία και η χωρίς θέσεις και 

χωρίς πρόγραμμα Δεξιά θα ψάχνει για άλλη μια φορά τι της φταίει.

Φίλοι και Φίλες,

Λαέ της Πάτρας,

Ξέρουμε όλες τις δυσκολίες.

Εδώ στην Πάτρα, ο νομός Αχάίας, έχει ζήσει με τον πιο δυσμενή 

τρόπο τις συνέπειες της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας.

Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν.

Επενδύσεις δεν υπήρχαν.

Εκδηλώθηκαν οξύτατα κοινωνικά προβλήματα.

Η Αχάία κατεγράφη ως θύλακας ανεργίας.

Η Κυβέρνηση μας έκανε ό,τι ήταν δυνατό να αντιμετωπίσει και να 

αντιστρέφει την κατάσταση.



Θυμίζω, για παράδειγμα, το μέτρο της ειδικής επιδότησης 

ανεργίας, με το οποίο προστατεύσαμε και παράλληλα οδηγήσαμε 

σε ασφαλή συνταξιοδότηση εκατοντάδες ανέργους της Πειραϊκής -  

Πατραϊκής. Να θυμίσω ότι από το 1994 επιδοτήσαμε, μέσω του 

ΟΑΕΔ, την δημιουργία 8.500 θέσεων εργασίας στην Πάτρα.

Όμως, η δική μας απάντηση στοχεύει στην οικονομική 

ανασυγκρότηση της περιοχής και στη δημιουργία κινήτρων για 

επενδύσεις και σταθερές θέσεις εργασίας.

Με την ένταξη ευρύτατων περιοχών της Αχάίας στις φθίνουσες 

βιομηχανικά περιοχές, με τις τροποποιήσεις του αναπτυξιακού 

νόμου 2892/90, καθιερώσαμε ισχυρά οικονομικά κίνητρα.

Απτό αποτέλεσμα της πολιτικής μας ήταν, ώστε στην περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας να πραγματοποιηθούν την τριετία 95 - 97 438 

επενδύσεις, ύψους 82 δις δρχ.

Δημιουργήθηκαν 2.302 θέσεις εργασίας.

Αυτές οι επενδύσεις υπερβαίνουν κατά 337,5% εκείνες της τριετίας 

1991 - 1994.

Να γιατί οι αριθμοί φοβίζουν τόσο τον κ. Καραμανλή.

Να γιατί οι αριθμοί απωθούν “σαν το διάολο το λιβάνι” τη Νέα 

Δημοκρατία.

Γιατί οι αριθμοί λένε αλήθειες. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν 

έργα, πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι.

Πίσω από τα λόγια του κ. Καραμανλή υπάρχει το κενό.



Φίλοι και Φίλες

Διαθέσαμε στην περιφέρεια προσθέτως, άλλα 6,8 δις δρχ. για την 

δημιουργία θέσεων εργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εξέλιξη των μεγάλων και των μικρών έργων που εκτελούνται 

στην περιφέρεια θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την 

απασχόληση.

Εμείς λέμε καθαρά: υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα.

Αλλά δεσμεύομαι προσωπικά, ότι η πολιτική μας για την 

απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας θα διευρύνεται 

σταθερά.

Για μας, το ΠΑΣΟΚ, είναι δέσμευση ευθύνης.

Για μένα, είναι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας.

Το έργο που έχουμε παράγει δείχνει ότι για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα υπήρχε τόσο εκτεταμένη προσπάθεια για να 

καταπολεμήσουμε την ανεργία. Για πρώτη φορά εφαρμόσθηκαν 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης σε τέτοια έκταση.



Στην περίοδο 1997 - 1998 επιδοτήσαμε τη δημιουργία 104.000 

θέσεων εργασίας για νέους, γυναίκες και μακροχρόνια άνεργους. 

Για το 1999 επιδοτούμε 76.000 νέες θέσεις εργασίας.

Καταρτίσαμε 82.000 ανέργους, παρέχοντας νέες γνώσεις και 

δυνατότητες για ένταξη στην παραγωγή. Για το 1999 καταρτίζονται 

άλλοι 65.000 άνεργοι.

Καταρτίσαμε 112.000 εργαζόμενους, διασφαλίζοντας την 

παραμονή τους στην εργασία και την αναβάθμιση της θέσης τους. 

Για το 1999 καταρτίζονται άλλοι 93.000 εργαζόμενοι.

Δώσαμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αυξήσουν και να 

καταρτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.

Δημιουργήσαμε νέες υποδομές προϋπολογισμού 22 δις για την 

υποστήριξη και κοινωνική προστασία κάθε ανέργου.

Από το σύνολο των προγραμμάτων μας στην τριετία 1997-1999, 

ωφελούνται 532.000 συμπολίτες μας, εκ των οποίων 327.000 

άνεργοι και 205.000 εργαζόμενοι με συνολική δαπάνη 460 δις. 

Αυτοί είναι άνθρωποι και όχι αριθμοί.



Είναι έργα και όχι λόγια.

Φίλοι και Φίλες,

Ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας για την απασχόληση αποτελεί 

η Νέα Γενιά. Με το πρόγραμμα «Νέοι στην Ενεργό Ζωή» θέλουμε 

να ανοίξουμε νέες δυνατότητες σε κάθε νέο και νέα με υποστήριξη 

για να βρει απασχόληση για επαγγελματικό προσανατολισμό, για 

να ανοίξει δική του δουλειά.

Στόχος μας είναι ως το 2000 να καλύψουμε 200.000 νέους 

άνεργους σε όλη τη χώρα με συνολικό προϋπολογισμό 350 δις. 

Σήμερα δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες για την εργαζόμενη 

γυναίκα, που έχασε τη δουλειά της.

• Δίνουμε ειδικά αυξημένα κίνητρα για την ένταξη της νέας 

άνεργης γυναίκας στην παραγωγή.

• Ενισχύουμε την ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην 

παραγωγή.

• Δημιουργήσαμε επίσης ένα δίκτυο προστασίας για τους 

εργαζόμενους που υφίστανται ομαδικές απολύσεις, μέσα από 

παρεμβάσεις του ΟΑΕΔ.



Είμαστε περήφανοι για αυτό το έργο, έργο ανθρωπιάς και 

ευαισθησίας.

Φίλοι και Φίλες,

Λαέ της Πάτρα,

Από το 1981 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεμελίωσε το κοινωνικό κράτος στην 

Ελλάδα.

Το 90 - 93 η Νέα Δημοκρατία επιχείρησε να το διαλύσει.

Από το 1994 επιτύχομε να διασφαλίσουμε και να διευρύνουμε τις 

κοινωνικές κατακτήσεις του Ελληνικού λαού.

Την ίδια ώρα που σε όλη την Ευρώπη γίνονταν περικοπές στο 

κοινωνικό κράτος, εμείς, μόνο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Ελλάδα, 

αυξάναμε τις κοινωνικές δαπάνες.

Είμαστε περήφανοι για αυτό.

Εμείς είμαστε περήφανοι που νικήσαμε τον μεγαλύτερο εχθρό του 

λαϊκού εισοδήματος, τον πληθωρισμό.

Εδώ η δίγλωσση Νέα Δημοκρατία καταπίνει και τις δύο γλώσσες 

της.

Τι να πεί;

14% ροκάνιζε το λαϊκό εισόδημα ο πληθωρισμός το 1993.

Προς το 2% θα τον πάμε εμείς στο τέλος του 99.



Η Νέα Δημοκρατία με την τυχοδιωκτική της πολιτική επιδιώκει 

σήμερα να ανακόψει αυτή την πορεία.

Ο λαός στις 13 Ιουνίου καλείται να αποφασίσει:

=> Η Ελλάδα θα πάει μπροστά ή θα οπισθοδρομήσει;

=> Θα έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα ή τυχοδιωκτικές 

πολιτικές;

=> Θα ολοκληρώσουμε τις κοινωνικές κατακτήσεις ή θα γυρίσουμε 

στην ασυδοσία της αγοράς;

Ο λαός στις 13 Ιουνίου ψηφίζει αποφασιστικά ΠΑΣΟΚ.

• Η Ελλάδα πάει μπροστά.

• Η Ελλάδα πετυχαίνει τους στόχους της.

• Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

• Ο λαός ψηφίζει ισχυρή Ελλάδα.



• Ο λαός ψηφίζει: ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 

Φίλες και φίλοι,

Αυτή τη στιγμή, 20.000 μεγάλα, μικρά και μεσαία έργα αλλάζουν 

την φυσιογνωμία της χώρας.

Το ξέρετε από την δική σας πείρα.

Εδώ, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιούμε ένα 

πρωτόγνωρο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Οι χρηματοδοτήσεις για την εξαετία 94-99 φτάνουν τα 900 δις.

Είναι οκτώ φορές μεγαλύτερες από την προηγούμενη εξαετία.

Αναφέρω επιγραμματικά μόνο τους τίτλους των έργων:

• Ο Δυτικός Άξονας, η Ιόνια Οδός.

• Η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, ένα όραμα γενιών με προϋπολογισμό 

230 δις.

• Η παράκαμψη του Αγρίνιου και της Άρτας.



• Η μετατροπή της Εθνικής οδού Πατρών - Πύργου σε κλειστό 

αυτοκινητόδρομο.

• Οι δυσκολίες για το έργο της Ευρείας Παράκαμψης Πατρών 

ξεπεράστηκαν. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με 

προϋπολογισμό 73 δις.

• Αναβαθμίζουμε πλήρως την σιδηροδρομική γραμμή Πατρών - 

Κορίνθου, με επέκτασή της μέχρι τον νέο Λιμένα Πατρών.

• Στο νέο Λιμένα Πατρών, στον λιμένα του Αιγίου, του Κατάκωλου 

και της Κυλλήνης, εκτελούνται έργα εθνικής κλίμακας και 

σημασίας.

• Είναι δέσμευση της κυβέρνησης μου η ανακατασκευή της 

εθνικής οδού Πατρών - Κορίνθου. Το θεωρούμε έργο απόλυτης 

ανάγκης. Ήδη αποτελεί δέσμευσή μας και έργο πρώτης 

προτεραιότητας στο Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Φίλες και φίλοι,

Δίνουμε ώθηση εδώ στη Δυτική Ελλάδα με 50 δις δρχ. στον

πρωτογενή τομέα, στη γεωργία. Οι αγρότες της Δυτικής Ελλάδας



πρέπει να γνωρίζουν ότι πετύχαμε πολλά στην διαπραγμάτευσή 

μας στην Ένωση.

Η Νέα Δημοκρατία θρηνολογούσε.

Έπαιζε την Κασσάνδρα.

Προεξοφλούσε αποτυχίες.

Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Πετύχαμε, με σκληρή διαπραγμάτευση, την ενίσχυση της 

ελληνικής γεωργίας τα επόμενα εφτά χρόνια, με 9,5 δις δρχ. 

Καταφέραμε να μην εθνικοποιηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

Προστατεύσαμε τα μεσογειακά προϊόντα.

Εμείς δώσαμε μια σκληρή μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δίνουμε σκληρές μάχες σε όλα τα μέτωπα.

Γιατί εμείς ξέρουμε ότι στον σημερινό κόσμο τίποτα δεν χαρίζεται. 

Όλα κερδίζονται με μάχες. Με γνώση. Με σχέδιο. Με θέσεις.

Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία έλεγε κούφια λόγια, εμείς 

πετυχαίναμε για την Ελλάδα 15 τρις δρχ. για την ανάπτυξη και 9,5 

τρις για τους αγρότες.

Νέοι και νέες,



Το μέλλον της χώρας, άρα και το μέλλον το δικό σας εξαρτάται 

από ανοιχτούς ορίζοντες. Ό,τι οδηγεί σε μια κλειστή, σε νέες ιδέες 

στο γύρω μας κόσμο χώρα καθηλώνει.

Εμείς τα χρόνια που πέρασαν δημιουργήσαμε νέες δυνατότητες, 

διευρύναμε τις ευκαιρίες. Σταθερή οικονομία, ταχύρυθμη 

ανάπτυξη σημαίνουν περισσότερες δουλειές, συνεργασίες και 

διασυνδέσεις με άλλες χώρες, μια κοινωνία που προσφέρει 

περισσότερα.

Η Ελλάδα καλύπτει όλο και πιο γρήγορα την απόστασή της από 

τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χειροπιαστά με 

δημιουργικό έργο.

Η Ελλάδα του ρουσφετιού, των παλαιοκομματικών πρακτικών, των 

διαχωριστικών γραμμών είναι η παλιά Ελλάδα της Νέας 

Δημοκρατίας.

Ο Ελληνικός λαός γι’ αυτό την αποστράτευσε για χρόνια πολλά.

Η Ελλάδα πρόβλημα στην περιοχή, είναι η Ελλάδα των 

τυχοδιωκτικών λύσεων. Η νεολαία θα είναι το μεγάλο θύμα των 

τυχοδιωκτικών λύσεων. Γι’ αυτό η νεολαία είναι κήρυκας ειρήνης 

και αντιπολεμικής στάσης.

Η πολιτική μας είναι πολιτική ελπίδας.

Εμείς το ΠΑΣΟΚ δίνουμε προοπτικές.

Εμείς κτίζουμε μια Ελλάδα δημιουργίας και ειρήνης.



Γι’ αυτό σας καλούμε μαζί μας να χαράξουμε την ισχυρή Ελλάδα, 

την Ελλάδα της ευημερίας, της απασχόλησης, της παιδείας και του 

πολιτισμού, την Ελλάδα που μάχεται τον πόλεμο, την Ελλάδα της 

ειρήνης.

Φίλοι και Φίλες,

Λαέ της Πάτρας,

Σήμερα οι Έλληνες κρίνουν, συγκρίνουν αποφασίζουν:

Από τη μια μεριά υπάρχει το βάρος του έργου μας.

Η ολοκλήρωση του έργου σημαίνει την ισχυρή και ασφαλή 

Ελλάδα.

Από την άλλη μεριά υπάρχει η διγλωσσία, η υποκρισία, η άγνοια 

της Νέας Δημοκρατίας.

Υπάρχουν κούφια λόγια, μπαλόνια γεμάτα αέρα υποσχέσεων.

Οι στιγμές είναι δύσκολες.

Δεν είναι ώρα για κούφια λόγια.

Δεν είναι εποχή για κραυγές.

Δεν είναι εποχή για τυχοδιωκτισμούς.

Δεν είναι εποχή για περιπέτειες.

Είναι ώρα ευθύνης.



Ώρα κρίσιμων αποφάσεων.

Η χώρα θα πάει μπροστά ή θα γυρίσει πίσω;

Θα ολοκληρώσουμε την προσπάθεια ή θα αφήσουμε να 

γκρεμιστούν όσα μαζί κτίσαμε;

Θα πιει η Ελλάδα νερό από το πηγάδι, ή θα έχουμε τη μοίρα του 

Σίσυφου; να ξαναρχίσουμε πάλι από την αρχή;

Φίλες και Φίλοι,

Η χώρα θα πάει μπροστά.

Με την ψήφο σας στις 13 Ιουνίου αποφασίζετε για το ποια Ελλάδα 

θέλουμε.

Εμείς θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη, πολιτικά ισχυρή, 

δύναμη ειρήνης και πολιτισμού.

Θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς πόλεμο, την Ευρώπη της ειρήνης, της 

κοινωνικής αλληλεγγύης του πολιτισμού.

Φίλοι και Φίλες,

Λαέ της Πάτρας,

Στις 13 Ιουνίου δίνετε δύναμη στην ισχυρή Ελλάδα σε μια 

κοινωνικά δίκαιη Ευρώπη.



Ψηφίζοντας ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 13 Ιουνίου ενισχύονται οι δυνάμεις 

εκείνες στην Ευρώπη που αποτελούν την εγγύηση για μια 

οικονομικά δίκαιη και δημοκρατική Ένωση.

Μια Ευρώπη δύναμη διεθνούς σταθερότητας, ειρήνης και 

ισορροπίας.

Στις 13 Ιουνίου η νίκη είναι στην ισχυρή Ελλάδα, η νίκη είναι του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Φίλες και Φίλοι,

Λαέ της Πάτρας,

Θεμελιώνουμε μια Ελλάδα περήφανη, την Ελλάδα που αξίζει 

στους Έλληνες.

Για αυτή την Ελλάδα ψηφίζουμε.

Αυτή την Ελλάδα θέλει το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αυτή την Ελλάδα εγγυάται το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά.

Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.



Με τη νίκη στις 13 Ιουνίου.

Με τη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2000.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα γυρίσουμε την σελίδα του 21ου αιώνα.

Για την Ελλάδα που πετυχαίνει, την Ελλάδα της προοπτικής.

Για την ισχυρή Ελλάδα.


