
Έχουμε θέσεις και προγράμματα για όλους τους στόχους μας. 

Προκύπτουν από τα διάφορα προγραμματικά μας κείμενα, ααα« θα. τη

£αναπαΒΌυυκίσ υ ΐ4^-^ν-44^π| υ ιοΈ Ονικά-Ιϋμβούλιο. Οεκλογικός μας

αγώνας θα στηριχθεί αποκλειστικά σ’ αυτές τις θέσεις μας, στον ανοιχτό 

διάλογο με την κοινωνία. Ζητάω από όλους, να μην παρασυρθεί 

κανείς, κομματικό στέλεχος ή υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στον κατηφορικό

δρόμο που εγκαινίασε η Νέα Δημοκρατία. Ήδη, πριν κλείσουν λίγες 

ημέρες από την έναρξη της εκλογικής μάχης, ο κ. Έβερτ μοίρασε 600

δισεκατομμύρια, χωρίς να φροντίσει στοιχειωδώς να εξηγήσει πως και

από που θα τα βρει. Μπορεί κανείς ψύχραιμα να εικάσει, ότι πρόκειται 

μόνον για την απαρχή ενός κρουνού λεκτικών παροχών, που θα 

πολλαπλασιαστεί τελείως ανέξοδα το επόμενο διάστημα. Κυριαρχεί 

επίσης από τη Νέα Δημοκρατία η αρνητική διαφήμιση ή να το πω ωμά, 

η «μαύρη προπαγάνδα». Δεν πρόκειται μόνον για μια τακτική που 

υποβαθμίζει την πολιτική ζωή. Πρόκειται για παραπλάνηση σε σχέση 

με τη σοβαρότητα των προβλημάτων για τα οποία καλείται ο λαός να 

αποφασίσει. Τα προβλήματα αφορούν την κατεύθυνση της Ελλάδας. 

Αυτά κρίνουμε. Οι μέθοδοι της Νέας Δημοκρατίας και της ηγεσίας της 

είναι η καλύτερη απόδειξη ότι εκπροσωπεί ένα παρωχημένο σύστημα 

σκέψης και δράσης. Αυτή η παράταξη, με αυτή την ηγεσία, όχι μόνον 

αγνοεί και περιφρονεί, επιχειρεί να γυρίσει την χώρα στον 

παλαιοκομματισμό της δεκαετίας του ’60 και έτσι την απομακρύνει από 

τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.

Καλώ όλα τα στελέχη να διατηρήσουν ένα σταθερά υψηλό επίπεδο 

ποιότητας θέσεων στον προεκλογικό αγώνα, περιφρονώντας και 

αδιαφορώντας για τις χυδαίες ακόμα όψεις, που φαίνεται ότι
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προσλαμβάνει η εκλογική τακτική της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι 

μόνον στοιχειώδης απαίτηση σεβασμού στον έλληνα πολίτη. Είναι κάτι 

βαθύτερα πολιτικό και εθνικά αναγκαίο: αυτή την στιγμή, μπροστά στις 

ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες στις οποίες καλούμαστε να



ανταποκριθούμε, μπροστά στην προθεσμία του 2000 και την πρόκληση 

του 21ου αιώνα, η ελληνική κοινωνία πρέπει να δώσει καθαρές και 

μακροπρόθεσμες οδηγίες σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων. Η ψήφος του 

ελληνικού λαού πρέπει να είναι όσο ποτέ συμπύκνωση μιας συναίνεσης
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σε θέσεις,ποέπε» να είναι ώοιυη επιλονπ υετά από ουσιώδη ενηυέοωση 

και στοχασμό. Χρειάζεται για το σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας η έγκριση 

του ελληνικού λαού, η ρητή εντολή του και η ενεργός συμμετοχή του.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού για τις ουσιώδεις στρατηγικές 

επιλογές που πρέπει να υλοποιήσει η χώρα. Ζητάμε όμως την ψήφο 

του ελληνικού λαού και για το πλαίσιο στο οποίο περιέχονται και 

οικοδομούνται όλες οι πολιτικές που αφορούν την καθημερινή ζωή των 

ανθρώπων. Η ζωή του μέσου ανθρώπου, του πολίτη που μοχθεί, του 

εργαζόμενου που παλεύει για το μεροκάματο, της γυναίκας με 

προβλήματα στο σπίτι και στη δουλειά, του αγρότη με τη μικρή 

εκμετάλλευση είναι στο επίκεντρο των σκέψεών μας. Το Κίνημά μας θα 

αναδείξει με συνέπεια με το σύνολο των θέσεών του, με τα κλαδικά 

προγράμματα, σε όλα τα επίπεδα, τον τρόπο που θα πετύχουμε τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα. Τα μεγάλα και τα μικρά 

μέτρα και έργα, η πρόνοια για την ποιότητα της ζωής, δεν αποτελούν 

σχέδιο ή υποσχέσεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό απλή πραγματικότητα σε 

ζωτικά προγράμματα υπό εκτέλεση σε όλη την χώρα. Ο άνθρωπος 

είναι και παραμένει στο επίκεντρο της σκέψης και της δράσης ενός 

σοσιαλιστικού κόμματος.



αναπτύξουμε τις πολιτικές μας, για τους αγρότες, για τις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις, για την βελτίωση της Υγείας και Πρόνοιας, για την \
\

εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος. Στόχος των πολιτικών μας 

είναι μια χώρα στην οποία να ευημερούν όχι μόνον οι αριθμοί, αλλά και 

οι άνθρωποι. Ο στόχος της ισχυρής Ελλάδας έχει τελικό αποδέκτη την 

καθημερινή ζωή του έλληνα πολίτη. Στόχος μας είναι η ποιότητα ζωής 

των ανθρώπων, η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Στόχος και μέριμνα /  

μας είναι η χώρα και κάθε πολίτης χωριστά, να μπορούν να 

απολαμβάνουν τα αγαθά ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτόΰςΓΤτσυ το

ΠΑΣΟΚ μπορεί και να επιτύχει και να εγγυηθεί.
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Δίλημμα φανερό υπάρχει και ως προς την εξωτερική πολιτική. Το 

ερώτημα είναι : Θέλουμε μια πολιτική ασφάλειας και ειρήνης ή μια 

‘πατριδοκαπηλία που οδηγεί σε μη ελεγχόμενες καταστάσεις. 

Επιδιώκουμε την παρουσία, συμμετοχή και συνεργασία στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού ή κινούμαστε μεταξύ εθνικιστικών 

εξάρσεων και σιωπηλών υποχωρήσεων δημιουργώντας παντού ένα 

κλίμα αβεβαιότητας και απορίας για τη συμπεριφορά μας.

[ Στόχος και μέριμνά μας είναι η Ελλάδα να είναι μια χώρα εξωστρεφής, 

πλήρως ενσωματωμένη στο διεθνές σύστημα με ενεργό και δυναμικό 

ρόλο σ’ αυτό για την προώθηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της 

συνεργασίας.

τ / ,
/  Τέλος ο ψηφοφόρος θα πρέπει να απαντήσει και στο εξής ερώτημα: 

Θέλουμε μια σταθερή και απερίσπαστη διακυβέρνηση της χώρας για την 

επόμενη τετραετία ή πολιτική αβεβαιότητα λόγω έλλειψης συνοχής της 

Ν.Δ.; Θέλουμε πολιτική σταθερότητα ή πολιτική περιπέτεια;
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Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Οι εκλογές της 22ης Σεπτεμβρίου, είναι μία μεγάλη πολιτική και 

κοινωνική μάχη. Στις εκλογές αυτές ο ελληνικός λαός, καλείται να κρίνει 

και να συγκρίνει δύο αντίθετες κυβερνητικές προτάσεις εξουσίας, δύο 

διαφορετικές λύσεις για τα μεγάλα και ζωτικά προβλήματα της χώρας, 

δύο πολιτικές ηγεσίες για την διακυβέρνηση του τόπου, αξιολογώντας 

την ιστορία, το κύρος, τη γνώση και την αποτελεσματικότητά τους.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., ανανεωμένο, δυνατό και σύγχρονο, θα δώσει νικηφόρα τη 

μάχη στις εκλογές της 22ης Σεπτεμβρίου, γιατί έχει προτάσεις, έχει 

λύσεις, έχει συνοχή και αποτελεσματικότητα μετά το Συνέδριό του.
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V  Καλώ όλουζ- στελέχη καί μέλη του ΠΑΣΟΚ να δώσουμε αυτή την
μα \ \ . % $
^ »* ■ -*"> < εκλογική μάχη με τρόπο αντάξιο των στόχων και των προγραμμάτων

ίμαστε η παράταξη εκείνη που ενσαρκώνει με τον πληρέστερο
τρόπο την δυναμική της ανάπτυξης και την ανάγκη της κοινωνικής 

^  δΐΚαΐ°σύνης· Εκφράζουμε τα πι° πρωτοπόρα και δυναμικά αιτήματα 
^  ΜάΜ. /  της ελληνικής κοινωνίας. Είμαστε η δύναμη που με όραμα και σχέδιο θα 

οδηγήσουμε την Ελλάδα στον 21° αιώνα. Είμαστε η δύναμη που με 
γ Η  συνέπεια θα διασφαλίσουμε και θα διευρύνουμε το κράτος πρόνοιας, 

την αρωγή σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα στις ασθενέστερες ομάδες της 
κοινωνίας. Είμαστε εμείς που διασφαλίζουμε την απασχόληση, την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγρότη της υπαίθρου, τα 

Χ α   ̂δικαιώματα στην παιδεία και την κοινωνική μέριμνα. Είμαστε εμείς που

λ Ώ ^ μπθρθύμε να διασΦαλίσουΡε και να εγγυηθούμε την ποιότητα ζωής του 
έλληνα πολίτη.

(χοΐψοαν/
Το ΠΑΣΟΚ συνενώνει τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις του 
τόπου μας, τις δυνάμεις της εργασίας και του πολιτισμού, τις δυνάμεις 
της δημιουργίας, της αξιοκρατίας, της ειρήνης και του πατριωτισμού. Με 
όλες αυτές τις δυνάμεις θα δώσουμε την μάχη για μια νέα εποχή για την 
χώρα μας, για ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον για τον πολίτη. Θα 
δώσουμε μια εκλογική μάχη αντάξια των στόχων μας, με διάλογο και 
σεβασμό στον πολίτη, με διάλογο και σεβασμό στην αλήθεια, με διάλογο 
και σεβασμό στην σοβαρότητα των προβλημάτων στα οποία 
καλούμαστε να δώσουμε λύσεις.

Οι θέσεις μας, η συμπεριφορά μας έναντι του λαού, είναι ο δικός μας 
τρόπος μάχης, ο δικός μας τρόπος επικοινωνίας. Την νίκη στις εκλογές 
θα την κερδίσουμε με μια καινούργια λαϊκή πλειοψηφία, την πλειοψηφία 
των ώριμων και συνειδητών πολιτών, την πλειοψηφία της μεγάλης 
ελπίδας για την Ελλάδα.


