ΚΟΛΩΝΙΑ

Φίλες και Φίλοι,
Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου γιατί βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας.
Σας μεταφέρω από την πατρίδα ένα θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό.
Ευρισκόμενος εδώ για τη σύνοδο κορυφής, που θα ασχοληθεί με πολύ
σοβαρά θέματα, θέλησα να μην χάσω αυτή την ευκαιρία επικοινωνίας
μαζί σας.
Είναι σπάνιες αυτές οι ευκαιρίες να επικοινωνήσουμε, να σας ακούσουμε
και να μας ακούσετε.
Όπως σε όλη την Ευρώπη έτσι και στην Ελλάδα εκλέγουμε στις 13
Ιουνίου τους Ευρωβουλευτές μας.
Η εκλογική μάχη έχει μπεί στην τελική ευθεία.
Όπως ξέρετε φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε εσείς πολύ καλά ως στελέχη
του ΠΑ.ΣΟ.Κ μέλη και φίλοι του, στην Ελλάδα δώσαμε και δίνουμε μια
δύσκολη μάχη, μια μάχη για την Ελλάδα και τους πολίτες της μια μάχη
για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Με την πολιτική μας θεμελιώσαμε μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.
Μια Ελλάδα που μπορεί να σταθεί στέρεα στα πόδια της, μια Ελλάδα
ισότιμη με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.

ι

Εσείς που ζείτε εδώ σε μια μεγάλη δυτική χώρα με διαφορετικό επίπεδο
ανάπτυξης που αντιμετωπίζει τα σύγχρονα προβλήματα με το δικό της
τρόπο μπορείτε να καταλάβετε καλύτερα και τα εμπόδια και τους
στόχους.
Τα τελευταία χρόνια - είναι μια αλήθεια που τη λέω κοιτάζοντάς σας στα
μάτια - πετύχαμε πολλά.
Όλοι μαζί οι Έλληνες πέτυχαν πολλά.
• Στηρίξαμε την Ελληνική οικονομία
• Δυναμώσαμε τη φωνή και το ρόλο της Ελλάδας στον κόσμο
• Στηρίξαμε το κοινωνικό κράτος
• και

εφαρμόσαμε

μια

πολιτική

που

δυναμώνει

την

κοινωνική

αλληλεγγύη και διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.
Μέσα στη δίνη που προκάλεσε ο πόλεμος στη γειτονιά μας, η Ελλάδα
είναι και παραμένει σημείο αναφοράς για τις χώρες της περιοχής.
Είναι δύναμη ειρήνης και παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας.
Δεν θα απαριθμήσω τα επιτεύγματα της πολιτικής μας.
Είναι σε όλους σας γνωστά.
Είναι γνωστά σε όλο τον ελληνικό λαό. Εμείς μιλάμε με το έργο μας.
Και όχι μόνο μιλάμε με το έργο μας αλλά είμαστε περήφανοι γι’ αυτό.
Δώσαμε μάχες και κερδίσαμε νίκες.
Σ’ ένα κόσμο δύσκολο, σε μια εποχή που νέα προβλήματα κάνουν την
εμφάνισή τους και νέες λύσεις απαιτούνται, η κυβέρνησή μας, το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τα στελέχη του, όλοι μαζί δώσαμε μάχες, μάχες δύσκολες,
αλλά τις δώσαμε με γνώση και σχέδιο με επιμονή και αποφασιστικότητα
γι’ αυτό και τις κερδίσαμε.
Σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, έχει πιο δυνατή φωνή, ο ρόλος της
αναγνωρίζεται, ο λόγος της γίνεται σεβαστός.

Φίλες και Φίλοι,

οι εκλογές της 13ης Ιουνίου γίνονται σε μια στιγμή που οι λαοί των
Βαλκανίων δοκιμάζονται. Ανθρωποι πληρώνουν με την ζωή τους.
Ο πόλεμος προκαλεί δεινά και ανοίγει πληγές.
Εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ο πόλεμος δεν δίνει λύσεις.
Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι χρειάζεται άμεση λύση.
Λύση πολιτική.
Ειρήνη τώρα.
Αυτή ήταν και είναι η θέση μας.
Στην κρίση της Γιουγκοσλαβίας είπαμε από την αρχή καθαρά την θέση
μας. Μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσαμε
καθαρά.
Εξηγήσαμε ότι πρέπει να επιδιωχθεί μία πολιτική λύση.
Οι σύμμαχοί μας δεν μας άκουσαν.

Όμως τώρα, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι, κατανοούν τις
θέσεις μας.
Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε πρωτοβουλίες ειρήνης, διαλόγου και
συνεννόησης.
Ενισχύσαμε σταθερά κάθε πρόταση, η οποία οδηγεί σε μια πολιτική
λύση.
Η πολιτική μας έκανε την πατρίδα μας αξιόπιστο συνομιλητή όλων των
Βαλκανικών χωρών. Πετύχαμε μέσα στον πόλεμο και την κρίση η
Ελλάδα να παραμείνει σταθερή και ασφαλής.
Πορευθήκαμε και πορευόμαστε πάντοτε μ’ ένα και μόνο κριτήριο, ένας
και μόνος οδηγός καθορίζει τις πράξεις μας.
Η Ελλάδα και τα συμφέροντά της.
Πρώτα η Ελλάδα.
Πρώτα η Ελλάδα της ειρήνης, της σταθερότητας, της ασφάλειας, της
κοινωνικής αλληλεγγύης και του κοινωνικού κράτους.

Φίλες και Φίλοι,

θα ήθελα σ’ εσάς Έλληνες που ζείτε, εργάζεστε και δημιουργείτε σε μια
μεγάλη ευρωπαϊκή

χώρα να σας διαβεβαιώσω ότι η πατρίδα μας

βγαίνει σήμερα στον κόσμο με περηφάνια και αξιοπρέπεια.
Σήμερα η Ελλάδα μιλάει πιο δυνατά και πιο καθαρά.
Στις 13 Ιουνίου η ψήφος των Ελλήνων πολιτών δεν στηρίζει μόνο την
πολιτική μας, ανοίγει και ένα δρόμο προοπτικής και ελπίδας για την
Ευρώπη που θέλουμε.
Εμείς δεν συμμετέχουμε στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης
σαν απαθείς θεατές που τους παρασύρει το ρεύμα της ιστορίας.
Θέλουμε να είμαστε δημιουργοί, διαμορφωτές της νέας Ευρώπης.
Συνδημιουργοί και συνδιαμορφωτές μαζί με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που συμμερίζονται, συμμεριζόμαστε
τα ίδια οράματα.
Θέλουμε μια Ευρώπη πολιτικά ισχυρή.
Αν η Ευρώπη ήταν πολιτικά ισχυρή δεν θα φθάναμε εκεί που φθάσαμε
στο Κόσσοβο.
Θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη. Μια Ευρώπη με θεμελιώδεις
αξίες τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και τα δικαιώματά του.
θέλουμε μια Ευρώπη με κοινωνική αλληλεγγύη που να στηρίζει το
κράτος πρόνοιας, που να μάχεται την ανεργία που να δημιουργεί
ευκαιρίες και απασχόληση για όλους.

Φίλες και Φίλοι

σε λίγες μέρες αποφασίζουμε για το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη.
Εσείς ευρισκόμενοι στην καρδιά της Ευρώπης και συμμετέχοντας
πολλές φορές με τον τρόπο σας στις πλέον πρωτοπόρες διαδικασίες
εξέλιξης που συντελούνται στους κόλπους της, ως Έλληνες στην
Ευρώπη δίνετε την δική σας μάχη για την Ελλάδα και τα συμφέροντά
της.
Θα ήθελα να σας πω ότι στις 13 Ιουνίου η νίκη που θα μας δώσει η
ψήφος του Ελληνικού λαού θα μας δυναμώσει και θα μας στηρίξει για
να συνεχίσουμε το έργο μας.
Να θεμελιώσουμε με τρόπο περισσότερο στέρεο την προοπτική της
πατρίδας μας, να ανοίξουμε νέους ορίζοντες και να τάξουμε νέους
στόχους. Στη μάχη για την νίκη η δική σας συμβολή, η συμβολή όλων
είναι σημαντική.
Σας καλώ όλους ο καθένας με τον τρόπο του, όλοι μαζί να δουλέψουμε
για να πετύχουμε του στόχους μας.
Στις 13 Ιουνίου η νίκη είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Εύχομαι σε όλους σας το καλύτερο.

