
Ν.Θ-

Αυτές οι εκλογές συνδέονται -όσο ποτέ- με τα άμεσα και 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Συνδέονται 

με τις επιθυμίες, τις προσδοκίες και τα οράματα όλων εσάς που θέλετε 

ειρήνη και προκοπή σε μια Ελλάδα ισχυρή που την σέβονται αντίπαλοι 

και φίλοι.

Όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες θέλουν επιτέλους μια ισχυρή Ελλάδα. 

Έχουν γι' αυτό να επιλέξουν στις 22 Σεπτεμβρίου ανάμεσα δύο 

πολιτικές. Ανάμεσα σε δύο πορείες για το παρόν και το μέλλον του 

Ελληνισμού και της Ελλάδας.

Αυτές οι δύο πολιτικές είναι διαφορετικές. Αντιπαρατίθενται και 

συγκρούονται.

Από την μία πλευρά είναι η πολιτική του αναχρονισμού και της 

περιχαράκωσης. Του απομονωτισμού και της απραξίας. Της 

επιπολαιότητας και της πατριδοκαπηλείας. Των μεγάλων λόγων και των 

φτωχών έργων.

Είναι η πολιτική της αβεβαιότητας για την οικονομική μας πορεία, της 

ανασφάλειας στον χώρο της δουλειάς, της περιθωριοποίησης των 

αδυνάμων. Είναι η πολιτική μιας κοινωνίας των 2/3, όπου η κοινωνική 

δικαιοσύνη είναι πολυτέλεια.

Είναι η πολιτική που μας κρατάει στο τέλμα που διώχνει τον πολίτη από 

τα κοινά, που απαξιώνει την πολιτική αλλά και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, που αποδυναμώνει αξίες, αρχές, κανόνες ηθικής.

Μία πολιτική που οδηγεί την Ελλάδα στην αδυναμία και στο περιθώριο, 

σε επικίνδυνους δρόμους για τα εθνικά μας συμφέροντα και την 

κοινωνική συνοχή σε μια κοινωνία απαξίωσης όλων μας.
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Από την άλλη πλευρά, είναι η πολιτική των σταθερών στόχων, της 

αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας. Της σταθερότητας και της 

ειρήνης. Της αταλάντευτης και ολόπλευρης υπεράσπισης των εθνικών 

μας συμφερόντων. Της ισότιμης δυναμικής και δημιουργικής παρουσίας 

της Ελλάδας στον διεθνή χώρο. Της Ελλάδας, που έχει λόγο στις 

διεθνείς εξελίξεις, στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, σ' 

ολόκληρο τον κόσμο.

Είναι η πολιτική που έχει ολοκληρωμένο σχέδιο για την διεύρυνση της 

δημοκρατίας, για την ανάπτυξη, την ευημερία, την ποιότητα ζωής, για 

την κοινωνική αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή. Την ισχυρή 

κοινωνία των πολιτών.

Είναι η πολιτική που έχει οράματα, αξίες, στόχους, που σου δίνει 

κουράγιο να λές αξίζει αυτό, αξίζει εκείνο, θ' αγωνισθώ για το ένα 

θ' αντισταθώ στο άλλο.

Είναι η πολιτική που μπορεί να οδηγήσει ολόκληρη την ελληνική 

κοινωνία στον 21° αιώνα, με σιγουριά, με υπερηφάνεια, με την 

πεποίθηση ότι ανοίγουμε μία νέα εποχή για όλους.

Είναι η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας. Είναι η πολιτική του 

ΠΑΣΟΚ. Είναι η πολιτική της νέας εποχής που χαράζει για την Ελλάδα.

Γι’ αυτήν την ισχυρή Ελλάδα έχουμε στρατηγική και την αποδεικνύουμε 

σε κάθε μέτωπο. Μαζεύουμε ήδη τους καρπούς της.

Είναι στρατηγική νίκης, σταθερότητας και ευημερίας. Είναι η στρατηγική 

εκείνων που αγαπούν την πατρίδα. Γιατί πατριωτισμός σήμερα σημαίνει 

θέληση και προσπάθεια για τη συνολική ενδυνάμωση της χώρας. Γιατί 

πατριωτισμός είναι ότι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Της δίνει κύρος και
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δυνατότητα να επηρεάζει αποφάσεις και εξελίξεις. Γιατί πατριωτισμός 

είναι η προσπάθεια όλων μας ότι κι αν κάνουμε όπου κι αν 

βρισκόμαστε, να ενισχύουμε την συνολική ικανότητα της πατρίδας μας 

σ' όλα τα μέτωπα.

Συμμετέχουμε ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης. Όλα αυτά τα χρόνια και σήμερα διαπραγματευόμαστε σκληρά 

για τα δικά μας συμφέροντα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική που έχει 

ως κύριο στόχο την διαρκή αναβάθμιση και ισχυροποίηση του ρόλου και 

της θέσης της Ελλάδας.

Αγωνιζόμαστε με επιτυχία για την αυριανή Ευρώπη και τον ρόλο μας σ' 

αυτήν. Για μία Ευρώπη της ισότιμης συμμετοχής , της ανάπτυξης και της 

ευημερίας. Μία Ευρώπη της ασφάλειας και της πολιτικής αλληλεγγύης. 

Μία Ευρώπη των πολιτών της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Για 

μία Ευρώπη όλων των πολιτών.

Προωθούμε και αγωνιζόμαστε για αποφάσεις και πολιτικές που θα 

έχουν την Ελλάδα στα κέντρα της λήψης αποφάσεων. Που θα την 

θωρακίζουν πολιτικά, οικονομικά, αμυντικά. Που θα παρέχουν στους 

πολίτες νέες δυνατότητες ατομικής εξέλιξης. Που θα φροντίζουν τους 

αδύναμους που θα μεριμνούν για την απασχόληση που θα αποτρέπουν 

την δημιουργία μιας κοινωνίας πολλών ταχυτήτων.

Προωθούμε αποφασιστικά το αίτημα της Κύπρου για ένταξη στην 

Ενωση, με αποτέλεσμα, αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα 

- μαζί με την Μάλτα - για την οποία η Ενωση έχει δεσμευθεί ότι θα 

αρχίσει διαπραγματεύσεις ένταξης έξι μήνες μετά το τέλος της 

Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

3



Το Κυπριακό αποτελούσε , αποτελεί και θα αποτελεί πρώτιστο εθνικό 

θέμα. Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και η αμυντική συνεργασία με την 

Κύπρο, που προώθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αποτελούν την 

έμπρακτη εφαρμογή της απόφασης μας για συμπαράσταση στον αγώνα 

της Κύπρου.

Χαράξαμε και εφαρμόζουμε για πρώτη φορά μία ολοκληρωμένη 

πολιτική για τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, τον Εύξεινο Πόντο και την 

Ανατολική Ευρώπη. Μία πολιτική ειρήνης, ασφάλειας και οικονομικής 

συνεργασίας που μας αναδεικνύουν σε παράγοντα σταθερότητας, σε 

πόλο αναφοράς μετά από τόσα χρόνια μιζέριας και απομόνωσης. Μια 

πολιτική με άξονες δράσης την πολιτική συνεργασία, τον θεσμικό 

εκσυγχρονισμό των φίλων χωρών, την πολύπλευρη οικονομική 

συνεργασία και δραστηριότητα. Μία στρατηγική που θα συμβάλλει στην 

αλλαγή της ίδιας της ιστορίας και της ταυτότητας των Βαλκανίων.

Στην άσκηση της πολιτικής μας έχουμε μαζί μας τον Ελληνισμό της 

Διασποράς. Το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε και υλοποίησε πολιτική για τον 

Απόδημο Ελληνισμό. Η κυβέρνησή μας έδωσε φωνή στους Ελληνες 

που ζούν έξω από τα σύνορα της χώρας, με τη δημιουργία του 

Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ). Ο ελληνισμός γίνεται 

δύναμη.

Επιδιώκουμε μία συντονισμένη δέσμη πολιτικών αποτροπής κάθε 

είδους επιβουλής κατά της πατρίδας μας.

Η αμυντική μας στρατηγική ολοκληρώνει την θωράκιση μιας ισχυρής 

Ελλάδας που μπορούμε και είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε.

Κεντρικός άξονας της αμυντικής μας στρατηγικής είναι η αποτρεπτική 

μας ικανότητα απέναντι στην Τουρκική απειλή. Πρωτεύον δυναμικό
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στοιχείο της αποτρεπτικής μας ικανότητας συνιστούν οι ένοπλες 

δυνάμεις της χώρας. Στόχος προτεραιότητας η ποιοτική αναβάθμιση 

των Ε.Δ. με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, το ενιαίο μεσοπρόθεσμο 

πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού εξοπλισμών 1996 - 2000, η 

Παλλαϊκή άμυνα στις παραμεθόριες περιοχές.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει την τουρκική επιβουλή και επιθετικότητα. Η 

Τουρκία παίζει με την φωτιά σε όλη την γραμμή του ελληνισμού, στην 

Θράκη, το Αιγαίο, την Κύπρο. Οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρες : 

Δεν διαπραγματευόμαστε ούτε σπιθαμή γης, ούτε σπιθαμή αέρα, ούτε 

σπιθαμή θάλασσας! Τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι 

αδιαπραγμάτευτα ! Η Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη !

Η Τουρκική επιθετικότητα κορυφώθηκε στα Ίμια. Στόχος της Τουρκίας 

ήταν η πολεμική εμπλοκή, οι διαπραγματεύσεις για κυριαρχικά 

δικαιώματα. Αποτρέψαμε και τους δύο στόχους. Διαφυλάξαμε ακέραια 

τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αποτρέψαμε την κλιμάκωση που φέρνει 

πόλεμο.



Σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Μεσόγειο και Κύπρο, η Ελλάδα διαδραματίζει έναν 

νέο ρόλο επιρροής. Αλλάζουμε αργά αλλά σταθερά την τροχειά της 

Ιστορίας μας.

Ρωτώ :

Ποια η συνεισφορά του κ. Έβερτ στην εθνική αυτή προσπάθεια ;

• Ο κ. Έβερτ κατέφυγε στην πατριδοκαπηλεία γύρω από την νύχτα των 

Ίμια.

• Ο κ. Έβερτ προσπάθησε να εμπλέξει τις ένοπλες δυνάμεις στην 

προεκλογική αντιπαράθεση.

• Ο κ. Έβερτ δήλωσε απερίφραστα ότι είναι ανοικτός σε διάλογο με την 

Τουρκία ακόμα και για κυριαρχικά μας δικαιώματα όπως αυτά 

κατοχυρώθηκαν μέσα από αγώνες και αίμα στις διεθνείς συνθήκες.

• Ο κ. Έβερτ ζητά επαναδιαπραγμάτευση των προγραμμάτων 

σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αδιαφορώντας για την πορεία 

της Ελληνικής Οικονομίας, των επιπτώσεων που θα έχει κάτι τέτοιο 

στους εργαζομένους.

Αυτά τα πράγματα είναι ανεπίτρεπτα, πρωτοφανή, επικίνδυνα. I- 

Ελλάδα είναι αδιαπραγμάτευτη. Η πατριδοκαπηλεία δεν θα περάσει,Λ(τ; 

Ελλάδα δεν θα μπεί σε περιπέτειες.

Η ΝΔ κάποια στιγμή - πάει πολύς καιρός - έδειξε ότι αντιλήφθηκε τις 

κοσμογονικές αλλαγές που γίνονται στο διεθνές μας περιβάλλον και την 

οικονομία και μίλησε για ανάγκη προσαρμογής στις νέες συνθήκες, για
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Πολύ γρήγορα τα εγκατέλειψε γιατί η ΝΔ παραμένει φορέας μιας 

βαθύτατα συντηρητικής αντίληψης. Γιατί είναι δέσμια του λαϊκισμού, των 

πελατειακών σχέσεων, της νομής της εξουσίας.

Η ΝΔ σε κάποια στιγμή νόμισε ότι θα μπορούσε να εξωράί'σει το 

κοινωνικό της πρόσωπο, να διαγράψει την μνήμη της τριετίας '90 - '93, 

να απαλύνει την κοινωνική αναλγησία του νεοφιλελευθερισμού, να 

συγκαλύψει τι συνέβη εκείνη την εποχή στους αγρότες, στους 

συνταξιούχους, στους μικρομεσαίους, στο σύστημα υγείας και πρόνοιας 

και άρχισε να μοιράζει υποσχέσεις φιλανθρωπίας, ροκανίζοντας το 

κλαδί πάνω στο οποίο κάθονται όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι θέλει να 

στηρίξει, προσβάλλοντας αξιοπρέπειες και αγώνες.

Η ΝΔ σύντομα διαπίστωσε ότι τα 7 θαύματα δεν έπειθαν, με τις 30 

ημέρες μέτρα, πρόγραμμα δεν συγκροτείται και κατέφυγε στην μαύρη 

προπαγάνδα, στον ξέφρενο λαϊκισμό, στη κοινωνική υποκρισία.

Εμείς το ΠΑΣΟΚ, εσείς τα πιο δυναμικά κύτταρα της κοινωνίας, όλοι 

μαζί αποδείξαμε και πείσαμε ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε μία 

Ισχυρή Ελλάδα. 'Εχουμε την θέληση, την ικανότητα, την 

αποτελεσματικότητα και την συνέπεια. Έχουμε την κοινωνική 

αλληλεγγύη και τις αξίες για ένα συνολικό όραμα.

Ένα όραμα για όλους τους πολίτες, τους δυνατούς και τους αδύναμους, 

τους πρωτοπόρους και τους απλούς ανθρώπους αυτούς που 

αγωνίσθηκαν χρόνια για αξίες και ιδανικά, ένα όραμα για μία κοινωνία 

ισχυρή, ένα όραμα για μία ισχυρή Ελλάδα.

Στις 23 ξεκινάμε όλοι μαζί.
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