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είχαμε δεσμευθεί έναντι του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση ζ^οη σω« 

)ίνεται στις εθνικές εκλογές.

Οι μεγάλες πολιτικές επιλογές, οι επιλογές στην διεθνή 

θέση και τους χειρισμούς της χώρας. Οι επιλογές για την 

ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, οι μεγάλες επιλογές για την 

οικονομία και τους θεσμούς, δεν πρόκειται να 

μεταβληθούν. Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτα το 

έργο της, ώστε να ολοκληρώσει τους μεγάλους στόχους.



Η λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου του 1996 θα εκπληρωθεί 

στο ακέραιο. Και η κυβερνητική επιλογή θα τεθεί υπό την 

κρίση του λαού στις εθνικές εκλογές του 2000.

Αυτός ο εκλογικός αγώνας διακρίθηκε από ορισμένα πολύ 

αρνητικά χαρακτηριστικά. Η αντιπολίτευση στο σύνολό 

της επέλεξε μια μονομέτωπη σύγκρουση με την 

κυβέρνηση οικοδομώντας στην πράξη ένα «μήνυμα 

άρνησης».

Η Νέα Δημοκρατία απέφυγε επιμελώς να παρουσιάσει 

οποιαδήποτε συγκεκριμένη θέση για οποιοδήποτε μεγάλο 

θέμα της χώρας. Υποσχέσεις υποκριτικές και δίγλωσσες 

συμπεριφορές και επιταγές χωρίς αντίκρυσμα 

συμπλήρωναν την πλήρη άρνηση σε όλα τα επίπεδα.

Είναι λυπηρό, αλλά χαρακτηριστικό αυτών των εκλογών, 

ότι τον ίδιο δρόμο, apa φύσις πολιτική συμμαχία

επέλεξαν οι ηγεσίες των άλλων κομμάτων.

Καλώ σήμερα, κάθε καλόπιστο πολίτη να θυμηθεί αν έχει 

συγκρατήσει από το ΚΚΕ, το ΔΗΚΚΙ ή τον Συνασπισμό, 

οποιαδήποτε θέση, οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση, 

για οποιοδήποτε θέμα, στην διάρκεια του εκλογικού



αγώνα. Μόνον άρνηση. Μόνον καταγγελίες. Χωρίς 

συγκεκριμένη άλλη πρόταση.

Θεωρώ ότι η αποχή, το άκυρο και το λευκό, είναι ένα 

μήνυμα που αφορά όλους μας.

Εμείς δεν επιχαίρουμε διότι ένα μεγάλο τμήμα των 

συμπολιτών μας δεν προσχώρησε στο μέτωπο της 

άρνησης και δεν επιδοκίμασε το «όχι» της αντιπολίτευσης.

Θεωρούμε, ότι θα ήταν πολύτιμο για την Δημοκρατία να 

υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε θετικές 

πολιτικές. Αλλά η αντιπολίτευση στέρησε αυτή την 

δυνατότητα από ένα μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας.

Θέλω να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη και 

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

μάχη σε τόσο αντίξοες συνθήκες.

Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τα εκατομμύρια των 

Ελλήνων πολιτών που τίμησαν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με την ψήφο 

τους. Τα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που είπαν 

ένα μεγάλο ΝΑΙ στις θετικές προοπτικές για την χώρα.



Αυτή η εκλογική μάχη μας βρήκε στο μέσον ενός μεγάλου 

κυβερνητικού έργου. Για μας ισοδυναμεί με μεγάλη 

επιτυχία το γεγονός, ότι στο μέσον μιας θητείας, στο οποίο 

η φθορά είναι συνήθως η μεγαλύτερη, ενώ ξεκινήσαμε 

από εξαιρετικά δυσμενή θέση, παρουσιάσαμε μια σταθερή 

ανοδική πορεία, η οποία επικυρώθηκε στο τελικό 

αποτέλεσμα.

Η πορεία αυτή, η δυναμική του θετικού «ΝΑΙ» των 

εκατομμυρίων πολιτών, μας καθιστά ακόμα πιο βέβαιους, 

ακόμα πιο αποφασιστικούς στην ολοκλήρωση του 

κυβερνητικού έργου.

Δεσμεύομαι σήμερα, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα 

ισοδυναμεί για μας με μήνυμα μιας νέας εκκίνησης. 0>£ό |
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Έχουμε επίγνωση των προβλημάτων. Ιδίως στην 

καθημερινή ζωή, στην ποιότητα ζωής του έλληνα πολίτη.

Από σήμερα, κάθε μήνας κάθε μέρα ως τις εθνικές 

εκλογές του 2000 είναι μέρα μάχης για την ποιότητα ζωής 

και την ασφάλεια του πολίτη.



Κλείνοντας θέλω να τονίσω, ότι το εκλογικό αποτέλεσμα 

οφείλει να προβληματίσει όλους, ιδιαίτερα τις πολιτικές 

ηγεσίες. Η αποχή, το άκυρο και το λευκό είναι για μας ένα 

καμπανάκι που ακούμε πολύ καθαρά το μήνυμά του.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησή μας απαντούμε σ’ αυτό 

υπεύθυνα και καθαρά, με τις θέσεις μας, τις προτάσεις 

μας.

Ζητώ από τις ηγεσίες της αντιπολίτευσης να κατανοήσουν 

ότι η απαξίωση της πολιτικής, οι κραυγές, οι γκρίζες 

διαφημίσεις, η έλλειψη θέσεων και ήθους στην πολιτική 

διαμάχη απωθούν τους πολίτες. Και τα κόμματα 

πριονίζουν μ’ αυτό τον τρόπο το κλαδί, στο οποίο 

κάθονται.

Καλώ τον ελληνικό λαό, ό,τι και να ψήφισε ή αν επέλεξε 

σήμερα, να γυρίσει σελίδα. Καλώ όλους τους Έλληνες σε 

μια στράτευση, σε μία στρατηγική νίκης για την Ελλάδα και 

τον Ελληνισμό.

Η Ελλάδα μπορεί.

Ξέρει να μάχεται και να κερδίζει.



Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε ακόμα 

περισσότερα.

Στις εκλογές του 2000 νικητής θα είναι η Ελλάδα του 

«ΝΑΙ».

Η Ελλάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σας ευχαριστώ.


