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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2003

Υπό την προεδρία χου Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργού 
Κώστα Σημίτη συνήλθε σήμερα στις 19.00, στην 1η συνεδρίασή 
της στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή 
Εκλογικού Αγώνα.

Ο Πρόεδρος, απευθυνόμενος προς τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα, είπε τα ε§ής:

«Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το Κίνημα προετοιμάζεται για την εκλογική αναμέτρηση του 2004. Κάθε 
εκλογική αναμέτρηση, όπως ξέρουμε, είναι ένας μεγάλος, δύσκολος, 
αλλά επίσης πολύ ωραίος αγώνας. Ουσιαστικά, παρά τα όσα λέγονται, 
δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση που 
είναι μπροστά μας με τις προηγούμενες.

Ως τις εκλογές θα έχουμε κυβερνήσει περισσότερα χρόνια και 
παράλληλα θα έχουμε δημιουργήσει περισσότερο έργο, από κάθε άλλη 
φορά. Είμαστε η παράταξη που αλλάζει την Ελλάδα και ανοίγει νέους 
ορίζοντες για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για τη νέα γενιά.

Γι’ αυτό με σκληρή και συστηματική εργασία σε όλα τα επίπεδα έχουμε 
μπροστά μας μια μεγάλη πολιτική επιλογή: την επιλογή της 
νίκης. Αυτή η Εκλογική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχετε όλοι εσείς, 
που είστε τα πιο ικανά και τα πιο έμπειρα στελέχη του Κινήματος, αυτή 
η Εκλογική Επιτροπή είναι η Επιτροπή της νίκης του 2004. 
Μπορούμε και θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στην 
Ελλάδα και απέναντι στη χώρα.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η Κυβέρνηση και το Κίνημα προχωρούν τους 6 επόμενους μήνες με 
σύνεση, με σταθερά βήματα, με πίστη στο έργο και το όραμά μας για την 
Ελλάδα και τους Ελληνες. Περιφρουρούμε και κατοχυρώνουμε ένα 
υψηλό επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Εμείς, από τον περασμένο 
Σεπτέμβρη από την παρουσίαση του κοινωνικού πακέτου, από την 
ανακοίνωση της Χάρτας Σύγκλισης, από την παρουσίαση που κάναμε 
των στόχων μας για τα επόμενα χρόνια, των διλημμάτων που έχει ν’ 
αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός, μιλάμε με θέσεις και προγράμματα. 
Και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη γραμμή.



Θα συνεχίσουμε, ταυτόχρονα, να αναφέρουμε στον ελληνικό λαό 
γεγονότα, πράξεις, θ’ αναφέρουμε συμπεριφορές. Γιατί σε αυτή την 
κρίσιμη περίοδο, ο ελληνικός λαός οφείλει να γνωρίζει και να κρίνει. Να 
κρίνει, πράγματα και πρόσωπα.

Υψηλό επίπεδο στην πολιτική αντιπαράθεση δεν σημαίνει 
πολιτική δημοσίων σχέσεων. Σημαίνει τεκμηριωμένες αλήθειες.
Έχουμε σύγχρονες και ξεκάθαρες απόψεις για τη διακυβέρνηση της 
χώρας, για τις αποσιωπούμενες προθέσεις της Δεξιάς, την 
ακαταλληλότητα της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας 
της. Δεν θα διστάσουμε να τις εκφράσουμε τεκμηριωμένα και με 
παρρησία.

Η πολιτική των εντυπώσεων, η πολιτική των πυροτεχνημάτων 
ανήκει αποκλειστικά στη Νέα Δημοκρατία. Και είναι αυτή η 
πολιτική που θα την οδηγήσει πάλι στην Αντιπολίτευση.

Η δική μας πολιτική είναι η πολιτική του έργου, των 
επιχειρημάτων, της αλήθειας, της αξιοπιστίας και προπαντός του 
ρεαλιστικού οράματος για τον ελληνικό λαό, για την Ελλάδα, για 
τον Ελληνισμό.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Υπάρχει ένα πρόβλημα στην ερμηνεία των δημοσκοπήσεων που
βασανίζει πολλούς από εμάς για το τι συμβαίνει. Πιστεύω πως μπορούμε 
να ξεκαθαρίσουμε οριστικά, τώρα, σε αυτή την αίθουσα και να έχουμε 
σταθερή στάση και επιθετική στάση σε όλη αυτή την περίοδο. Στην 
Ελλάδα οι δημοσκοπήσεις αντιμετωπίζονται σχεδόν ως θέσφατα μέσα 
παραγωγής αλάθητων προγνωστικών.

Υπάρχει, όμως, διεθνώς ένας έντονος προβληματισμός γύρω από αυτή 
την αντιμετώπιση, ότι δήθεν όλα τα προγνωστικά αυτά είναι αλάθητα. 
Γιατί η αντιμετώπιση αυτή, ο τρόπος μιας αντίληψης παρόμοιας 
επηρεάζει την κοινωνία και την πολιτική μ’ ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να 
υποβαθμίζεται η πολιτική προσπάθεια, να αμφισβητείται η ίδια η 
αναγκαιότητα ανάληψης πολιτικής πρωτοβουλίας. Αυτός που προηγείται, 
αλλά κι αυτός που δεν προηγείται υιοθετούν μια όμοια αρνητική, 
αντιπαραγωγική στάση, η οποία είναι και βαθιά οπισθοδρομική. Δηλαδή, 
υιοθετούν την αντίληψη ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει, ότι υπάρχει 
προδιαγεγραμμένη έκβαση των γεγονότων στην κοινωνία και άρα δεν 
χρειάζεται πρωτοβουλία.

Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα. Όλες οι δημοσκοπήσεις, σε κάθε 
εκλογική αναμέτρηση και το 1996 και το 2000 και τώρα προς την 
πορεία του 2004, υπογραμμίζουν με απόλυτη σαφήνεια πως η 
βεβαιότητα πρόθεσης ψήφου είναι σε πολιτικά συστήματα, όπως 
το δικό μας, αλλά και τα περισσότερα ευρωπαϊκά, ιδιαίτερα 
χαμηλή. Και μάλιστα κινείται διαχρονικά στα ίδια επίπεδα.



Συγκεκριμένα: Ολες οι δημοσκοπήσεις ίων τελευταίων δέκα ετών 
υπογραμμίζουν πως η βεβαιότητα πρόθεσης ψήφου αγγίζει μόλις 
περίπου το 65% του εκλογικού σώματος και αυτό την ημέρα που 
προκηρύσσονται οι εκλογές, την ημέρα που ξεκινά επίσημα η 
προεκλογική περίοδος. Πριν από την ημέρα αυτή, η βεβαιότητα 
πρόθεσης ψήφου είναι ακόμη χαμηλότερη. Σύμφωνα με όλα τα στοιχεία 
που έχουμε στη διάθεσή μας, μόνο μέσα στις 5 εβδομάδες της 
επίσημης προεκλογικής περιόδου του 2004 οριστικά θα 
αποφασίσουν ποιο κόμμα θα ψηφίσουν εκατομμύρια ψηφοφόροι. 
Και το τονίζω: εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το 2000 η διαφορά μας 
από τη Νέα Δημοκρατία ήταν 72.000 ψήφοι και το 1996 η διαφορά μας 
ήταν 230.000 ψήφοι. Από αυτή την απλή σύγκριση, τη σύγκριση μεταξύ 
της διαφοράς που υπήρξε και των αριθμών εκείνων που είναι οι αβέβαιοι 
ψηφοφόροι, προκύπτει μία αδιαμφισβήτητη αλήθεια: Οι εκλογές στην 
Ελλάδα κρίνονται οριστικά μόνο με τη Δύση του ήλιου, την 
Κυριακή των εκλογών. Αυτή είναι μια απλή, επιστημονική, 
τεκμηριωμένη πολιτική αλήθεια και με επίγνωση της ευθύνης 
μας προχωρούμε και πράττουμε.

Δεν αναλώνουμε τις προσπάθειές μας σε προβλέψεις, σε πιθανότητες για 
το εκλογικό αποτέλεσμα. Ξεχνάμε κάθε τέτοια συζήτηση που πιστεύω 
πως είναι παντελώς άχρηστη για την προσπάθειά μας. Και 
αναλαμβάνουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα μας 
οδηγήσουν σε μια νικηφόρα αναμέτρηση. Στα χέρια μας είναι, λοιπόν, 
αν η αναμέτρηση αυτή θα είναι νικηφόρα.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Θα αναφερθώ και σε ένα άλλο σοβαρό θέμα, στο οποίο ελάχιστα 
αποδίδουμε σημασία. Το θέμα αυτό είναι η αποχή. Η αποχή στη χώρα 
μας δεν είναι καθόλου αμελητέα. Το 1996 και το 2000 δεν άσκησαν το 
δικαίωμα ψήφου περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες. Αυτοί οι 
πολίτες δεν είναι εχθρικοί σε μας, είναι κατά κανόνα πολίτες που δεν 
έχουν συνειδητοποιήσει τη σημασία της εκλογικής αναμέτρησης. Δεν 
ενδιαφέρονται, είναι αδιάφοροι. Δεν είναι πληροφορημένοι και γι’ αυτό 
δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην κάλπη. Είναι όμως όλοι 
ψηφοφόροι που μπορούμε να κερδίσουμε. Γι’ αυτό οφείλουμε να 
αναπτύξουμε έντονη πολιτική δράση, τη μέγιστη κινητοποίηση 
των πολιτών για να στηρίξουν την πολιτική μας. Για μας, 
μεγαλύτερη συμμετοχή στην ψηφοφορία σημαίνει και μεγέθυνση 
της πολιτικής και κοινωνικής βάσης της προοδευτικής 
παράταξης. Να μην λείψει κανείς και αν δεν λείψει κανείς, τότε και οι 
ψήφοι για τη δική μας παράταξη θα είναι περισσότεροι. Η εκλογική 
αναμέτρηση είναι ένας αγώνας για τη μεγιστοποίηση του ποσοστού 
συμμετοχής όλων των πολιτών με κεντροαριστερές αντιλήψεις στην 
εκλογική διαδικασία.



Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η προσπάθειά μας έχει μια κεντρική επιδίωξη: την ενημέρωση 
όσο το δυνατό περισσότερων πολιτών για το έργο μας, για τους 
στόχους μας. Σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών, όπως υπάρχει αυτή τη 
στιγμή στη χώρα μας, πάρα πολλά μοιάζουν στον πολίτη αυτονόητα. 
Πολλοί πολίτες δεν έχουν μνήμες για τη δεξιά διακυβέρνηση. Ο 
περιορισμός των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων γεννά την αυταπάτη ότι 
ανάμεσα στα κόμματα δεν υπάρχουν ιδεολογικές και πολιτικές 
αντιπαραθέσεις.

Η Δεξιά ιδίως καλλιεργεί την άποψη ότι την πολιτική την καθορίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή. Άρα και τώρα και αύριο, όποιος να 
είναι στην εξουσία, θα είναι πάντα η ίδια. Αυτό, όμως, δεν είναι αλήθεια. 
Η Ελλάδα, εμείς και όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζουμε την 
πολιτική. Για παράδειγμα, πώς γίνονται οι προσλήψεις και για ποιους, 
πώς γίνονται οι απολύσεις και υπό ποιες συνθήκες, ποιους όρους, αν θα 
είναι κοινωνικά δίκαιες. Αν αυξάνονται ή όχι οι αμυντικές δαπάνες, αν οι 
φοροαπαλλαγές πηγαίνουν στα υψηλά εισοδήματα ή στα χαμηλά 
εισοδήματα. Αυτή η άποψη ότι η κυβέρνηση, λόγω της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κοινωνικά ουδέτερη, είναι και 
ανιστόρητη και μη πραγματική.
Χρειάζεται, λοιπόν, ενημέρωση, συνεχώς ενημέρωση, παντού 
ενημέρωση, στον καθένα ενημέρωση.

Η κεντροαριστερή πλειοψηφία στη χώρα μας είναι συντριπτική, 
είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή που συνήθως εκφράζεται στις κάλπες. 
Μια μεγάλη και πανεθνική κινητοποίηση όλων των προοδευτικών 
και δημοκρατικών πολιτών μας ανοίγει το δρόμο, μας δίνει την 
ασφάλεια για την πρόοδο του τόπου. Και μας δίνει την ασφάλεια 
για τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, για τη νίκη της μεγάλης Προοδευτικής 
και Δημοκρατικής Παράταξης.

Και θέλω πάλι να τονίσω: Το κλειδί, αυτή τη στιγμή, είναι η 
ενημέρωση. Ενημέρωση ζωντανή, ενημέρωση με συζήτηση με τον 
πολίτη, ενημέρωση με επιχειρήματα και όχι συνθήματα, ενημέρωση 
πειστική για τον καθένα, ενημέρωση με συγκροτημένο πρόγραμμα, με 
σχέδιο. Σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά της 
Ελλάδος πρέπει να είμαστε παρόντες. Και αυτό να γίνει καλύτερα, πιο 
αποτελεσματικά από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Και είναι σαφές πως εδώ σ’ αυτόν τον τομέα είναι το πεδίο 
δράσης της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Είναι το δικό σας πεδίο 
δράσης. Να κάνετε αυτή την ενημέρωση, να την οργανώσετε και 
να πλησιάσετε κάθε πολίτη. Και όλους τους μήνες, τις μέρες και τις 
ώρες που έρχονται πρέπει να είμαστε παρόντες, όσο το δυνατόν γίνεται 
σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, σε μεγαλύτερο τμήμα της 
επικράτειας και να μεταφέρουμε τις απόψεις και τους λόγους μας. Γιατί 
η Δεξιά βασίζεται στο ότι εμείς θα έχουμε μία αβεβαιότητα ή μία



αδιαφορία ή δεν θα θεωρήσουμε όχι είναι μία στράτευση αναγκαία. Θα 
ανατρέψουμε τη σημερινή κατάσταση και πιστεύω χωρίς δυσκολία, αν 
έχουμε αυτή τη συνεχή παρουσία.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Ενας αριθμός πολιτών που μας εμπιστεύτηκε το 2000 εκφράζει σήμερα 
αισθήματα δυσαρέσκειας. Είναι σημαντική η γνώμη τους. Πιστεύω πώς 
μας ενισχύει, γιατί συμβάλλει ώστε να έχουμε πάντοτε πλήρη και 
ψύχραιμη επίγνωση λαθών και παραλείψεων.

Η αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας του 
Κινήματος μας. Χάρη στη σωστή αυτοκριτική, δεν εφησυχάζουμε ποτέ 
και παραμένουμε σταθερά στο δρόμο της βελτίωσης και ανανέωσης των 
πολιτικών και των πρακτικών μας.

Από την άλλη, έχουμε ένα σημαντικό έργο το οποίο συγκρούεται 
στο επίπεδο της εικόνας με υπερβολικές και ατεκμηρίωτες 
κριτικές, αλλά και με την αρνητική προπαγάνδα που προδίδει 
μάλιστα και τις διαθέσεις ρεβανσισμού, τις οποίες καλλιεργεί η 
δεξιά παράταξη. Την ξέρουμε όλοι, την ακούμε: Είναι η ισοπεδωτική 
κριτική για το κράτος, ότι δεν υπάρχει κράτος. Είναι οι προκλητικές 
διακηρύξεις για την επανίδρυση του κράτους. Ποιου κράτους; Του 
κράτους που οδήγησε την Ελλάδα στην ΟΝΕ; Του κράτους που 
δημιουργεί χιλιάδες μεγάλα και μικρά έργα; Του κράτους που οργανώνει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες; Τι σημαίνουν όλα αυτά;

Εμείς σ’ όλα αυτά εντοπίζουμε ένα βαθύ αρνητισμό, εντοπίζουμε 
έναν ανησυχητικό ρεβανσισμό. Χαρακτηρίζουν ο αρνητισμός και ο 
ρεβανσισμός τη σημερινή Νέα Δημοκρατία και είναι εμφανής η 
πρόθεσή της: η διάλυση αξιοκρατικών και αντικειμενικών 
διαδικασιών.

Η επανίδρυση του κράτους είναι ένας μανδύας για να προχωρήσει στην 
εξυπηρέτηση «των δικών τους παιδιών» -η δική τους έκφραση- στην 
εξυπηρέτηση των φίλων τους επιχειρηματιών είτε στην παιδεία είτε στην 
υγεία, στην εξυπηρέτηση των εργοδοτικών συμφερόντων με καταργήσεις 
ρυθμίσεων που προστατεύουν τώρα τους εργαζόμενους.

Η πολιτική που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία θα δυναμιτίσει 
την κοινωνική ειρήνη, θα δυναμιτίσει την κοινωνική συνοχή και 
την ομαλότητα στην κοινωνία. Πιστεύω ότι είναι χαρακτηριστική η 
ηθελημένη ασάφεια και η αρνητική στάση που υιοθετεί για τη διαφάνεια 
στις προσλήψεις. Θα καταργήσει το ΑΣΕΠ, αλλά τι θα έρθει 
συγκεκριμένα στη θέση του ΑΣΕΠ, δεν το λέει. Μιλάει για κατάργηση 
των ελεγκτικών μηχανισμών στο ΣΔΟΕ. Ναι, πως όμως; Και αυτό δεν το 
λέει και αυτό είναι ασαφές. Μιλάει για αλλαγές στο χώρο της παιδείας. 
Αλλά κι αυτές οι αλλαγές παραμένουν ασαφείς. Και τη στάση της 
συνοδεύει από εκφράσεις αυταρχισμού, από ύβρεις και



συκοφαντίες. Και όλα αυτά είναι χαρακτηριστικό ότι προέρχονται 
από τους ίδιους πολιτικούς που ευθύνονται για τα αδιέξοδα της 
περιόδου ’89 με ’93.

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Έχουμε δύσκολους στόχους μπροστά μας και έχουμε αποδείξει 
πως είμαστε η πολιτική παράταξη που διαθέτει αστείρευτες 
λαϊκές δυνάμεις, ώστε να ξεπερνά κάθε εμπόδιο και να 
επιτυγχάνει δύσκολους στόχους για το λαό και την πατρίδα. 
Είμαστε παράταξη Αλλαγής και Δημιουργίας. Και πρέπει να το 
λέμε αυτό απέναντι στον καταιγισμό εκείνων των χαρακτηρισμών 
που θέλουν να προσδώσουν έναν άλλο χαρακτήρα στο Κίνημά μας.

• Εμείς ανοίξαμε το δρόμο για την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό στην 
Ελλάδα.

• Εμείς τα τελευταία χρόνια οδηγήσαμε την Ελλάδα στην ΟΝΕ.
• Εργαστήκαμε, ώστε η δημοκρατία να νικήσει την τρομοκρατία. 

Λύσαμε ένα πρόβλημα που για δεκάδες χρόνια ήταν άλυτο.
• Η Κύπρος έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χάρη σε εμάς, που 

δεν το φανταζόταν κανείς πριν από μερικά χρόνια.
• Εμείς αλλάξαμε και αλλάζουμε το πρόσωπο σε ολόκληρη την Ελλάδα.
• Θωρακίζουμε την άμυνα της χώρας.
• Εκσυγχρονίζουμε τη δημόσια διοίκηση. Βεβαίως έχει και πολλά 

προβλήματα η δημόσια διοίκηση, αλλά τώρα έχει και τα ΚΕΠ παντού 
στην Ελλάδα.

• Μειώνουμε την ανεργία.
• Οικοδομούμε νέα νοσοκομεία και νέα σχολεία.
• Ανεβάζουμε τις κοινωνικές δαπάνες πάνω από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λίγο αυτό;
• Ολοκληρώνουμε την πιο παραγωγική τετραετία της μεταπολίτευσης.

Ρωτώ: Είναι αυτό έργο κόπωσης;(!) Το διακρίνει η κόπωση;(!) Είναι οι 
αλλαγές στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, είναι οι αλλαγές στην 
οικονομική πορεία και στην οικονομική ανάπτυξη με ρυθμούς 
ανάπτυξης 4%, η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, η γέφυρα Ρίου 
Αντιρρίου; Ολα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας κουρασμένης παράταξης, 
μιας ράθυμης παράταξης, η οποία δεν θέλει ν’ αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα; Πότε άλλοτε είχαμε αντιμετωπίσει με επιτυχία τόσα πολλά 
προβλήματα; Ποτέ άλλοτε. Είμαστε κουρασμένοι; Είναι αστείο να λέγεται 
αυτό.

Η παράταξή μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ και τώρα μπορεί να 
πετυχαίνει πολλά και αύριο μπορεί να πετύχει πολλά 
περισσότερα.



Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Θα έπρεπε, ίσως, να είχαμε κάνει περισσότερα, όχι ίσως, θα 
έπρεπε να είχαμε κάνει περισσότερα. Θα έπρεπε πολλές φορές να 
είχαμε αποφύγει στάσεις που ενοχλούν τους πολίτες και 
δημιουργούν αντιδράσεις. Όμως, χαρακτηρίζουν αυτά το έργο 
μας; Δεν το χαρακτηρίζουν αυτά! Το έργο μας είναι δημιουργικό. 
Το έργο μας είναι ένα έργο που έδωσε άλλες δυνατότητες στη 
χώρα. Είμαστε σε θέση να κάνουμε πολλά περισσότερα και 
σήμερα και αύριο.

Η επόμενη περίοδος, τα 4 χρόνια που βρίσκονται μπροστά μας, 
είναι μια περίοδος μεγάλων στόχων, αλλά είναι και μια περίοδος, 
μια εποχή υψηλού ρίσκου. Στην χαραγμένη εποχή της 
παγκοσμιοποίησης θέλουμε να κατοχυρώσουμε την ασφάλεια του 
πολίτη, οικονομική και κοινωνική, για την οικογένειά του, για τα παιδιά 
του, για τους νέους.

Υλοποιούμε τη Χάρτα Σύγκλισης. Οδηγούμε την Ελλάδα σε μια 
νέα αναπτυξιακή τροχιά. Δεν συμβιβαζόμαστε με την ανεργία. Η
Χάρτα Σύγκλισης είναι ένα σύνολο πολιτικών πρωτοβουλιών που έρχεται 
ως συνέχεια του έργου μας και αφορά τα θεμέλια και τις υποδομές της 
πατρίδας, πολιτικές που οδηγούν σε ανάπτυξη για όλους, σε μείωση της 
ανεργίας, σε αύξηση των εισοδημάτων, σε άνοιγμα νέων ευκαιριών, σε 
εκσυγχρονισμό του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων και την 
ολοκλήρωση ενός νέου κοινωνικού κράτους.

Όποιος έχει δει το κείμενο της Χάρτας Σύγκλισης, όποιος έχει ακούσει 
τα όσα έχουμε πει σε σχέση με το κείμενο αυτό και πριν, βλέπει όχι 
έχουμε ένα όραμα κι ένα σχέδιο για τον τόπο. Το όραμα είναι η 
πιο ισχυρή Ελλάδα. Μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που 
γνώρισαν όλες οι γενιές στο παρελθόν στους δυο προηγούμενους 
αιώνες.

Το σύγχρονο όραμα της μεγάλης δημοκρατικής και προοδευτικής 
παράταξης, είναι η Ελλάδα που αποτινάσσει από πάνω της όλα 
όσα κληροδότησε το σκοτεινό και ταραγμένο παρελθόν που 
έκλεισε το ’74. Θέλουμε να διώξουμε για πάντα την υστέρηση, την 
οπισθοδρόμηση, την εθνική ήττα, το πληγωμένο εθνικό φρόνημα. 
Θέλουμε μια πιο ισχυρή Ελλάδα στο δρόμο που χαράξαμε και 
ανοίγουμε με την πολιτική μας.

Όμως, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει υλικό όφελος για όλους τους 
Έλληνες. Αλλά δεν ενδιαφέρει μόνο αυτό. Δεν ενδιαφέρει το υλικό 
όφελος των πολιτών, ενδιαφέρει και κάτι άλλο για το σύνολο της 
χώρας, για την πατρίδα μας, ότι προχωράμε με νέα εθνική 
αυτοπεποίθηση. Γιατί πιστεύω ότι ο αγώνας μας γι’ αυτή τη 
διαφορετική Ελλάδα είναι χρέος προς την πατρίδα, απέναντι στις 
γενιές που πάλεψαν και μάτωσαν για τον τόπο και τη



δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής 
σκηνής και καθίσταται η παράταξη που αλλάζει οριστικά την 
Ελλάδα.

Σήμερα, σε αυτή τη συνάντηση εδώ, στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογικού 
Αγώνα του ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε ότι δεν είμαστε εδώ, απλώς για να κάνουμε 
μια γενική θεώρηση της πολιτικής κατάστασης. Αλλά είμαστε εδώ 
γιατί είναι θέληση όλων μας να κερδίσουμε τις εκλογές του 2004. 
Να κερδίσουμε τις εκλογές, όχι για χάρη των εκλογών, ούτε επειδή είναι 
η τέταρτη φορά, ούτε επειδή αφορά εμάς. Να κερδίσουμε τις εκλογές 
γι’ αυτό που πιστεύουμε και επειδή είναι χρέος απέναντι στην 
Ελλάδα και στους Έλληνες.

Σας ευχαριστώ πολύ».


