
Οι εκλογές, σημαδεύουν ήδη, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, ένα νέο 
πολιτικό κλίμα. Δεν υποσχόμαστε τίποτα, που δεν θα υλοποιήσουμε. 
Δεν αντιμετωπίζουμε τους πολίτες ως πελάτες. Δεν θα υποκύψουμε 
στην παραδοσιακή δημαγωγία και τις παροχές με ακάλυπτες επιταγές. 
Θέλουμε, αυτές οι εκλογές, να γίνουν αφετηρία και δείγμα γραφής ενός 
νέου κλίματος στην δημόσια ζωή, ενός νέου, σύγχρονου και 
δημοκρατικού τρόπου πολιτικής ζωής και αντιπαράθεσης.

Οι εκλογές είναι η αφετηρία μιας μεγάλης εφόδου στο μέλλον. Η 
κυβέρνηση του ΠΑ ΣΟ.Κ. στις 23 του Σεπτέμβρη, ξεκινά χωρίς 
καθυστέρηση, χωρίς συμβιβασμούς, το σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας. Ο 
21ος αιώνας αρχίζει τώρα.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΠΟΡΕΙ

Το κρίσιμο ερώτημα που ίθεται σήμερα απέναντι στον πολίτη είναι ποια 
παράταξη, ποιος πολιτικός σχηματισμός, ποιο κόμμα, μπορεί να 
εγγυηθεί την επίτευξη αυτών των στόχων. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί το
μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

^  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που συνδέθηκε με όλα τα εκσυγχρονιστικά και 

προοδευτικά βήμα α που έγιναν μέχρι σήμερα στον τόπο μας, που 
απέδειξε έμπρακτα ότι η Ελλάδα τώρα μπορεί να δώσει απαντήσεις 
ή η Ν.Δ. που συνδέθηκε με την κοινωνική και παραγωγική 
αποδιάρθρωση, με ό,τι πιο αναχρονιστικό και ξεπερασμένο.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που εγγυάται την πολιτική σταθερότητα, την ήρεμη και 

δημιουργική πορεία ή Ν.Δ. που μας καλεί να διαλέξουμε ανάμεσα
στα τιμάρια των εσωτερικών της συσχετισμών.
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ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που με διεθνή αναγνώριση σταμάτησε τον κατήφορο 

της οικονομίας και πέτυχε τα πρώτα βήματα της σύγκλισης ή η Ν.Δ. 
που αδυνατούσε να σχεδιάσει και μια κάποια ενιαία πολιτική.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που ταυτίστηκε με τη σκληρή διαπραγμάτευση υπέρ 
των εθνικών συμφερόντων, με τις ειδικές ευρωπαϊκές πολιτικές για 
το νότο της Ευρώπης, την επίπονη προσπάθεια ανάδειξης της 
εθνικής μας ιδιαιτερότητας ή η Ν.Δ. που ταυτίστηκε με την 
νομοτέλεια της επικράτησης και της επιβολής των ισχυρών στους 
πιο αδύνατους.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που στάθηκε πάντα με κοινωνική ευαισθησία και 

επιμονή στην ανάγκη να υπάρξει μέσα και στις πιο αντίξοες 
συνθήκες πράσινο χρώμα στην πολιτική και αρθρωμένο κράτος 
πρόνοιας ή η Ν.Δ που με κοινωνική αναλγησία αποδιάρθρωσε το
κράτος πρόνοιας.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που βρέθηκε πάντοτε κοντά στους ακρίτες του 

παραμεθόριου τόξου, που συνδέθηκε με τα ειδικά μέτρα, τα κίνητρα 
και τις θετικές λύσεις γ?α την περιοχή ή η Ν.Δ. της πλήρους άγνοιας,
της εγκατάλειψης, της αδιαφορίας.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. που άνοιξε το δρόμο στην αποκέντρωση, την ενίσχυση 

των θεσμών αντιπροσώπευσης και λαϊκής συμμετοχής ή η Ν.Δ. που 

ταυτίστηκε πάντοτε με το αυταρχικό, συγκεντρωτικό και παρασιτικό
αθηνοκεντρικό κράτος.

ν' Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. του ενιαίου αμυντικού δόγματος ανάμεσα, σε Θράκη, 
Αιγαίο, Κύπρο, των συνεχών βαλκανικών πρωτοβουλιών, του 
ανοίγματος σ’ όλες τις νέες αγορές και τις παραδοσιακές συμμαχίες 
και κοιτίδες του Ελληνισμού της εθνικής μας στρατηγικής ή η Ν.Δ.
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της απόστασης, της απομόνωσης και της αποδοχής των
τετελεσμένων.

^  Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της κινητοποίησης και ενοποίησης του παγκόσμιου 

Ελληνισμού ή η ;■ Δ του εφησυχασμού και της παθητικής στάσης.

Ο πολίτης δεν έχει κανένα δίλημμα ανάμεσα σε μια προοδευτική δύναμη 
που συνδέθηκε με όλα τα θετικά βήματα που έκανε η χώρα τα τελευταία 
χρόνια και σε μια βαθύτατα συντηρητική δύναμη που είναι οριστικά 
χρεωμένη σ’ όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής, με τη στασιμότητα,
την υπανάπτυξη, τον αναχρονισμό.
Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στο σχέδιο της ισχυρής 
Ελλάδας. Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στην πολιτική 
ειρήνης και ασφάλειαν στην ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα. 

Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στον αναγκαίο, εκ 
βάθρων, εκσυγχρονιομό της χώρας. Για την κοινωνική δικαιοσύνη και 
το Κράτος Πρόνοιας. Για ένα κράτος που μεριμνά για τον απλό, 
καθημερινό άνθρωπο και διασφαλίζει τις ανάγκες και τα δικαιώματά του. 
Για ένα κράτος σύγχρονο ανθρώπινο, αποτελεσματικό, ταγμένο στην 
υπηρεσία του πολίτη. Για μια Ελλάδα ισχυρή, σεβαστή σε φίλους και 
αντιπάλους. Για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, αξιοπρεπή και 
υπερήφανη.

Η νίκη είναι δική μας. Εμπρός για το ΠΑ.ΣΟ.Κ. της νέας εποχής, το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. του 21ου αιώνα

Εμπρός για μια εποχή ανο πυξης και ευημερίας. Εμπρός για κοινωνική 
δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλεγγύη. Εμπρός για τη μεγάλη μάχη της 

νέας εποχής. Εμπρός για τη μεγάλη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για την ισχυρή Ελλάδα Για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
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