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ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΕΛΠΙΑΑ*

Σήμερα ζήσαμε μεγάλες ιστορικές στιγμές. Η εκλογή του Πρωθυπουργού, στα 
εικοσιένα χρόνια λειτουργίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν μια πρωτόγνωρη διαδικασία. 
Ήταν μια κορυφαία στιγμή για την προοπτική και το μέλλον της μεγάλης δημο

κρατικής παράταξης.
Στη μεγάλη αυτή ιστορική στιγμή, οι βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά και όλα τα στελέχη 
του, απέδειξαν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Αυτή τη στιγμή η 
σκέψη όλων μας είναι στον Ανδρέα Παπανδρέου, που δίνει μια σκληρή μάχη ζωής. Γιατί 
μαζί του έχουμε μια βαθύτατη πολιτική αλλά και προσωπική σχέση. Αμέσως μετά θα τον 
επισκεφθώ και θα τον ενημερώσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και όχι μόνο αυτούς 
που με τίμησαν με την ψήφο τους. Γ ιατί όλοι συνέβαλαν ώστε οι διαδικασίες να είναι 
άψογες, αδιάβλητες και να γίνουν μέσα σε συντροφικό κλίμα. Γιατί όλοι επέδειξαν 
ομοθυμία και θέληση να προχωρήσουμε μαζί στη νέα εποχή. Ό λοι μαζί θα συνεχίσουμε 
την προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανένας.

Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι το σημερινό αποτέλεσμα δεν είναι μια 
προσωπική μου νίκη. Είναι μια νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι μια νίκη της Ενότητας. Είναι μια 
νίκη για την προοπτική και το μέλλον της κεντροαριστεράς. Είναι επίσης επιβεβαίωση 
της ανάγκης για κριτική και ελεύθερη σκέψη, επιβράβευση της εμμονής σε αξίες, 
έκφραση της θέλησης για νέες ιδέες και νέο τρόπο άσκησης εξουσίας.

Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι θα είμαστε κυβέρνηση συνέχειας, αλλά 
και κυβέρνηση συλλογικής προσπάθειας και λειτουργίας.

Τα προβλήματα της χώρας, απαιτούν σκληρή προσπάθεια, γρήγορους ρυθμούς, 
συντονισμένη λειτουργία, κοινωνική ευαισθησία, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα. 
Οι πολίτες απαιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα. Απαιτούν το ήθος 
και το ύφος της εξουσίας να εξασφαλίσουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Πιστεύω ότι 
μπορούμε να ανταποκριθούμε σ ’ αυτές τις απαιτήσεις και προσδοκίες. Έχουμε συναί
σθηση των μεγάλων δυσκολιών. Θα τις ξεπεράσουμε αρκεί να αξιοποιήσουμε δημιουρ
γικά όλες τις δυνάμεις που διαθέτει η παράταξή μας.

Το έργο μας θα κριθεί στις εκλογές του '97 που θα δώσουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια νέα 
τετραετία δημιουργίας, σταθερότητας και γαλήνης. Ενότητα, ανανέωση, νίκη το τρίπτυ- 
χο της πορείας που ξεκινάμε σήμερα.

Το σημερινό 
αποτέλεσμα δεν 
είναι μια 
προσωπική μου 
νίκη.
Είναι μια νίκη του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι 
μια νίκη της 
Ενότητας. Είναι 
μια νίκη για την 
προοπτική και το 
μέλλον της 
κεντροαριστεράς. 
Είναι επίσης 
επιβεβαίωση της 
ανάγκης για 
κριτική και 
ελεύθερη σκέψη, 
επιβράβευση της 
εμμονής σε αξίες.

Θα πετύχουμε.

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στην Κοινοβουλευτική ομάδα αμέσως μετά την 
Εκλογή του
Αθήνα 18 Ιανουάριου 1996



ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ*
Με ποιο τρόπο θα 

μπορέσει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δώσει 

στην ελληνική 
κοινωνία τη 

μεταρρυθμιστική 
εκείνη δυναμική 

που απαιτείται για 
να λύσει τα 

προβλήματά της;
Για να 

απαντήσουμε στα 
ερωτήματα αυτά 

πρέπει να 
συσπειρωθούμε 

γύρω από μια 
δέσμη πολιτικών 

που θα προάγουν 
τους

στρατηγικούς μας 
στόχους.

Καλούμαστε σήμερα να δώσουμε συνέχεια στην απόφαση του Ανδρέα Παπαν- 
δρέου, με την οποία δρομολόγησε την έξοδο από την κρίση. Η ιστορία του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ταυτισμένη με τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου, ένας ολόκληρος λαός ανεξάρτητα από 
πολιτικές καταβολές, ιδεολογικές αφετηρίες και κοινωνικές ομάδες, έβλεπε τον μεγάλο 
ηγέτη που άνοιξε νέους ορίζοντες για την Ελλάδα. Έβλεπε τον οραματιστή που 
μπορούσε να ενεπνεύσει και να συνεγείρει τους πολίτες, για μια κοινωνία με περισσό
τερη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Έβλεπε ένα πολιτικό μεγάλου αναστήματος, που 
έδωσε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. διάσταση και κύρος.

Ό λοι εμείς που βρεθήκαμε για πολλά χρόνια κοντά του, εμπνευστήκαμε από τις 
ιδέες του, παλέψαμε μαζί του, για να γίνουν πράξη τα οράματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στην 
πορεία αυτή και διαφωνήσαμε και εκφράσαμε τη διαφορετική μας γνώμη. Διαμορφώ
σαμε όμως έτσι μαζί του μία σχέση αγάπης και σεβασμού. Δημιουργήσαμε μία σχέση 
βαθύτατη πολιτική αλλά και προσωπική, η οποία μας βοήθησε στον προσδιορισμό των 
απόψεων και της δράσης μας.

Η σημερινή μας απόφαση αφορά τη συνέχεια του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τη συνέχεια του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε μια εποχή, που μας θέτει κρίσιμα ερωτήματα: Ποιες είναι οι επιδιώξεις της 
κυβέρνησής μας τώρα; Ποια είναι τα δικά μας προτάγματα; Μήπως ακολουθούμε ένα 
διαχειριστικό πραγματισμό; Με ποιο τρόπο θα μπορέσει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δώσει στην 
ελληνική κοινωνία τη μεταρρυθμιστική εκείνη δυναμική που απαιτείται για να λύσει τα 
προβλήματά της; Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά πρέπει να συσπειρωθούμε 
γύρω από μια δέσμη πολιτικών που θα προάγουν τους στρατηγικούς μας στόχους.

Να συμφωνήσουμε οριστικά για τις πολιτικές και τους στόχους που θα επιδιώξουμε 
στην επόμενη εξαετία. Γ ια τις ιεραρχήσεις, τα κριτήρια, τα χρονοδιαγράμματα επίτευξης 
ενδιαμέσων στόχων. Να τα συμφωνήσουμε με βάση τις αρχές μας, το δρομολογημένο 
κυβερνητικό έργο, τις προκλήσεις των καιρών, τη ραγδαία εξέλιξη της διεθνούς συγκυ- 
ρίας.

1. Εξωτερική πολιτική

Η Ευρωπαϊκή "Ενωση, τα Βαλκάνια και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να έρθουν 
στο επίκεντρο μιας πολιτικής θετικής παρουσίας και δημιουργικής πρωτοβουλίας που 
θα ξαναδώσει στην Ελλάδα ρόλο συμμετοχής στις εξελίξεις, θα ισχυροποιήσει τη θέση 
και το κύρος της.

Ομιλία του Κώστα Σημίτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
Αθήνα 18 Ιανουάριου 1996



Ο τουρκικός επεκτατισμός θα αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο όσο αυξάνονται οι 
κοινωνικές εντάσεις στην Τουρκία και μ’ αυτές ο εθνικισμός. Χρειάζεται να συζητήσουμε 
τη στρατηγική μας. Τον Μάρτιο αρχίζει η Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την αναθεώρηση των συνθηκών και για τη χάραξη της πορείας προς το 
2000. Στον ορατό χρονικό ορίζοντα ακολουθεί η προοπτική για την έναρξη των διαπραγ
ματεύσεων για την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση. Η Ευρωμεσογειακή πολιτική της 
Ένωσης ανοίγει νέες προοπτικές δράσης στην Ανατολική Μεσόγειο στα Βαλκάνια. 
Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος και αν εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες 
ευκαιρίες.

2. Οικονομική πολιτική. Ανάπτυξη

Ο δρόμος για τη σταθερότητα και την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη είναι ακόμη 
μακρύς. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση προβάλλει απειλητικά στον ορίζοντα. 
Πρέπει να συνεχίσουμε και να εμπλουτίσουμε την οικονομική πολιτική. Στόχος μας η 
οριστική συμμετοχή μας στον πυρήνα των προηγμένων χωρών. Λέξη κλειδί η ανάπτυξη.

Ανάπτυξη σήμερα δεν είναι όπως λένε πολλοί η μεγέθυνση της δημόσιας δαπάνης 
και ο πολλαπλασιασμός των όποιων έργων.

Ανάπτυξη δεν είναι η ρητορεία για την παραγωγικότητα, να αυξήσουμε την παρα
γωγικότητα και έτσι λύθηκαν τα προβλήματα. Ανάπτυξη δεν είναι η βροχή των επιδοτή
σεων και των ενισχύσεων.

Ανάπτυξη σημαίνει σχεδιασμός και έλεγχος της συμβολής του κάθε έργου σε μια 
αλυσίδα, η οποία επιδιώκει να αυξήσει το συνολικό προϊόν. Ανάπτυξη σημαίνει επιλογές, 
ιεραρχήσεις και, προπαντός, σήμερα που στη διεθνή ανταγωνιστική οικονομία δεν έχει 
πια σημασία το φθηνό κόστος εργασίας. Ανταγωνιστικότητα.

Πρέπει σε όλους να γίνει σαφές ότι σήμερα σημασία έχει η γνώση. Δηλαδή, η 
παιδεία, η έρευνα, η τεχνολογία, αλλά και οι σταθεροί κανόνες δράσης της πολιτείας. 
Και δυστυχώς σε όλα αυτά υστερούμε ακόμα.

Και υστερούμε σε μηχανισμούς εφαρμογής, στο γρήγορο εντοπισμό των προβλη
μάτων, στη λύσης τους, στη δημόσια διοίκηση, στο κράτος στρατηγείο. Αυτό είναι η 
αλήθεια. Το κράτος στρατηγείο υπάρχει μόνο στις εξαγγελίες μας. Δεν έχει γίνει πράξη. 
Η δημόσια διοίκηση δεν είναι ικανή να εφαρμόσει αυτό που επαγγελλόμαστε.

3. Κοινωνική δικαιοσύνη σήμερα

Το κοινωνικό Κράτος έχει φθάσει σήμερα σε αδιέξοδο, χωρίς χρηματοδοτικούς 
πόρους και δέσμιο ανορθολογικών ρυθμίσεων. Πρέπει εξ’ αρχής να συλλάβουμε και να 
οικοδομήσουμε το νέο κοινωνικό κράτος πάνω στα ερείπια του κράτους παροχών. Ένα 
κοινωνικό κράτος με πολύ ευρύτερους στόχους, τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας περισ
σότερο δίκαιης, περισσότερο αλληλέγγυας.

Ο αποτελεσματικός Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας αποτελεί ζητούμενο. Η διεθνο
ποίηση της οικονομίας οδηγεί νέες ομάδες στο περιθώριο, δημιουργεί δυστυχία.

<
Κοινωνική δικαιοσύνη τέλος σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργούμε ισότητα ευκαι

ριών. Ό λο ι οι πολίτες να έχουν τις ίδιες δυνατότητες, να εξισορροπούμε - κι αυτό έχει 
σημασία - τα συμφέροντα της σημερινής με εκείνα της μελλοντικής γενιάς, των μελλο
ντικών γενιών, για αν μην καταδικάζουμε τη νεολαία και τους νέους να είναι άνθρωποι 
δεύτερης κατηγορίας.

Κοινωνική 
δικαιοσύνη τέλος 
σημαίνει ότι 
πρέπει να 
δημιουργούμε 
ισότητα
ευκαιριών. Όλοι 
οι πολίτες να 
έχουν τις ίδιες 
δυνατότητες, να 
εξισορροπούμε - 
κι αυτό έχει 
σημασία - τα 
συμφέροντα της 
σημερινής με 
εκείνα της 
μελλοντικής 
γενιάς, των 
μελλοντικών 
γενιών, για αν μην 
καταδικάζουμε τη 
νεολαία και τους 
νέους να είναι 
άνθρωποι 
δεύτερης 
κατηγορίας.



Οι πολίτες 
απαιτούν ηθική 

συμπεριφορά από 
τα δημόσια 

πρόσωπα. Το 
κόμμα και η 
κυβέρνηση 
πρέπει να 

επιτελούν με τον 
τρόπο δράσης 

τους παιδευτική 
λειτουργία. 

Χρειάζονται 
πράξεις για να 
αναστρέψουμε 

την αρνητική 
εικόνα της 

πολιτικής. Οι 
σχέσεις πολιτικών 

και οικονομικών 
συμφερόντων 

πρέπει να 
οριοθετηθούν για 

να είναι 
διαφανείς και 
ελεγχόμενες

4. Δημοκρατία σήμερα

Το επόμενο ερώτημα είναι η Δημοκρατία σήμερα. Υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. 
Νέα κέντρα εξουσίας, όπως τα συγκροτήματα των MME, που δεν ελέγχονται ούτε από 
τη λειτουργία της αγοράς, ούτε από τη δικαιοσύνη, ούτε από την πολιτική, και αυτό γιατί 
ιδιωτικοποιούν δημόσιους χώρους, επιβάλλουν εξελίξεις, πολλές φορές με δημόσιους 
πόρους και δημόσια στήριξη.

Η πελατειακή κοινωνία είναι ακόμη παντού πανταχού παρούσα. Χρειαζόμαστε 
εκσυγχρονισμό των θεσμών, της δημόσιας διοίκησης, του ίδιου του πολιτικού συστήμα
τος. Αποκέντρωση - ζητούμενο. Οι πολίτες ζητούν διεύρυνση των δυνατοτήτων ελεύθε
ρης και δημιουργικής πρωτοβουλίας.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα, οι βουλευτές πρέπει να ξεκινήσουν μια καινούργια 
σελίδα στην ιστορία τους. Πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να καταστήσουν τη 
Βουλή κέντρο παραγωγής πολιτικής, να έχουν λόγο στη διαμόρφωση νομοσχεδίων και 
τη δυνατότητα αυτοδιοίκησης των θεμάτων που τους αφορούν. Η παρουσία τους στις 
Ευρωπαϊκές διεργασίες αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

5. Ο  πολίτης σήμερα

Το ελληνικό όνειρο σήμερα είναι καταναλωτικό όνειρο, θέλουμε κατανάλωση και 
προϊόντα. Το κοινωνικό περιβάλλον ενισχύει τον ατομισμό και την κοινωνική αδιαφορία.

Ο άλλος πολίτης, εκείνος ο οποίος έχει αυξημένη ηθική και κοινωνική ευαισθησία 
επιζητεί σοβαρότητα και συνέπεια, θέλει κριτική ελευθερία, έχει κριτική ικανότητα, 
συναντά τη δυσπιστία μας, ενώ θα έπρεπε να έχει τη συμπαράστασή μας.

6. Οι πολιτικές πρακτικές σήμερα

Οι πολίτες απαιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια πρόσωπα. Το κόμμα και η 
κυβέρνηση πρέπει να επιτελούν με τον τρόπο δράσης τους παιδευτική λειτουργία. 
Χρειάζονται πράξεις για να αναστρέψουμε την αρνητική εικόνα της πολιτικής. Οι σχέσεις 
πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων πρέπει να οριοθετηθούν για να είναι διαφανείς 
και ελεγχόμενες. Χρηματοδότηση κομμάτων. Το ήθος και το ύφος της εξουσίας οφεί
λουν να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Οι επιλογές να πραγματοποιούνται 
με κριτήρια αξιοσύνης και ικανότητας.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές μόνο αν η κοινή γνώμη συναισθανθεί ότι 
προχωρούμε σε κάτι καινούργιο, ουσιασπκά διαφορετικό από τις μέχρι σήμερα πρακτικές. 
Αν διαπιστώσει φαντασία, πρωτοβουλίες και κινητικότητα. Ο εφησυχασμός, η ταύπση της 
πολιτικής μετακπκίστικες κινήσεις και σιωπή απέναντι στις αιτίες της φθοράς θα οδηγήσουν 
σε εκλογική ήττα και χρόνιο μαρασμό της κεντροαριστεράς. Οφείλουμε να αναστρέψουμε 
αυτή την πορεία. Η χώρα χρειάζεται ηγεσία, που θα έχει το θάρρος για το καινούργιο.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγραψε με τον Ανδρέα Παπανδρέου ένα σημαντικό κεφάλαιο της 
ελληνικής ιστορίας. Κορυφαίες μορφές, αγαπημένοι μας σύντροφοι - Γιώργος Γεννη- 
ματάς, η Μελίνα Μερκούρη - άφησαν λαμπρές υποθήκες. Η ιστορία μας, τα επιτεύγματα 
και τα λάθη μας, το τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό μας, οι βασικές ανεξίτηλες αρχές μας 
είναι οι εγγυήσεις για το μέλλον. Μπορούμε να χαράξουμε μια νέα πορεία.

Κλείνει τυπικά ο κύκλος της μεταπολίτευσης. Τον βιώσαμε με ελπίδες και κοινωνικούς 
αγώνες, τον ζήσαμε με δικαιώσεις κι απογοητεύσεις. Σήμερα οι ελπίδες και οι αγώνες μας 
έχουν διαφορετικά περιεχόμενα. Ελλάδα φτώχειας και κοινωνικών διακρίσεων. Αναζητούμε



τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη σε μια εποχή νέων μορφών οικονομικής και 
κοινωνικής οργάνωσης, την ποιότητα ζωής υπό νέες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες, τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων και ευκαιρών για τους πολίτες. Ανοίγει ο 
κύκλος για τη μετάβαση της Ελλάδας στη νέα εποχή, ο κύκλος του 21ου αιώνα.

Η ενότητα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μου. Υποστήριξα, περισσό
τερο από οποιονδήποτε άλλο στο παρελθόν, τον πλουραλισμό των απόψεων και τη 
σύνθεση των γνωμών. Η Ενότητα και η σύνθεση προϋποθέτουν δημιουργική πορεία. 
Στηρίζονται στη συστράτευση για την ανανέωση. Αυτή τη συστράτευση θα επιδιώξω με 
όλες μου τις δυνάμεις. Μόνο μαζί μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα γι’ αυτό και 
μαζί πρέπει αν δώσουμε τη μάχη. Εκείνο που επιδιώκουμε σήμερα δεν είναι να κατισχύ- 
σει μια ομάδα πάνω σε άλλες ομάδες. Θέλουμε να επιλέξουμε τον ηγέτη που θα 
εξασφαλίσει τη σύνθεση των απόψεων και τάσεων, την κοινή πορεία. Θέλουμε ηγεσία 
ώστε να καταργηθούν ομάδες για χάρη ενός ενιαίου και δυναμικού συνόλου. Μόνο με 
συνεργασία θα αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις.

Ένας φόβος πλανάται στο Κίνημα, φόβος που παίρνει σε κάθε αλλαγή διαστάσεις. 
Οι κλειστές ομάδες και οι καθοδηγητικοί πυρήνες. Περιορίζουν τις δυνατότητες και την 
εμβέλεια του κινήματος. Κλειστοί πυρήνες δε συμβιβάζονται με ανοιχτή κοινωνία. 
Εναντιώθηκα γι’ αυτό στην άποψη ότι η ενότητα τώρα απαιτεί δεσμεύσεις και εξασφα
λίσεις για τα μελλοντικά να συμβούν. Δεσμεύσεις και εξασφαλίσεις όχι μόνο θα ευτέλι- 
ζαντους συμμετέχοντες σ’ αυτές αλλά θα απέβαιναν σε βάρος εκείνων που έχουν ήθος, 
εργατικότητα και δημιουργικότητα. Αυτές όμως είναι οι δυνάμεις στις οποίες θα πρέπει 
να στηριχθεί το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Είναι ή ώρα μιας νέας αρχής αλλά και η ώρα της συνέχειας. Συνέχειας της ιστορικής 
διαδρομής του ΠΑ.ΣΟ. Κ. και των κοινωνικών του οραμάτων. Ανήκω σε εκείνους που ίδρυσαν 
μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στους συντάκτες της διακήρυξης της 3ης 
Σεπτέμβρη, σ’ αυτούς που πρωταγωνίστησαν να διαμορφώσουν τη φυσιογνωμία του 
κινήματος και να δημιουργήσουν μια πρωτόγνωρη για την Ελλάδα σοσιαλιστική παράταξη. 
Η διαχρονική παρουσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι για όλους εμάς επιταγή. Η προοπτική του 
πολιτική αναγκαιότητα. Η συνεργασία γι’ αυτό το στόχο εσωτερική εντολή.

Η Ν.Δ. δεν μπορεί να δώσει στη χώρα προοπτική. Μάχεται για τα συμφέροντα των 
πολιτικών της πελατών, ενός πολύ περιορισμένου στρώματος της ελληνικής κοινωνίας. 
Την προσπάθεια της συγκεντρώνει σε διαφημιστικές κινήσεις. Ενισχύει τον υποβιβασμό 
της πολιτικής σε θέαμα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρέπει να δώσει το παράδειγμα ενός κόμματος 
που δεν ασχολείται με τα δευτερεύοντα, τη μικροπολιτική, τα προσωπικά. Να στρέψει 
την προσοχή του σε συλλογικούς στόχους και τη βελτίωση της κοινωνίας που ζούμε.

Η διαδικασία εκλογής Πρωθυπουργού είναι στα εικοσιένα χρόνια λειτουργίας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια πρωτόγνωρη και γι’ αυτό κορυφαία στιγμή στην προσπάθεια για δημοκρα
τική λειτουργία του Κινήματος. Χαίρομαι που είμαι συνυποψήφιος με άξιους συντρό
φους, στελέχη που έχουν εργασθεί σκληρά για τους κοινούς στόχους. Θα πρέπει αν 
διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο τη διαφάνεια, τη νομιμότητα και το κύρος της εκλογής. 
Ό πως και να δεσμευτούμε στην αποδοχή του αποτελέσματος της και τη στήριξη οποίου 
εκλεγεί για την επιτυχία της κοινής προσπάθειας.

Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε και να εγγυηθούμε είναι ένα ΠΑ.ΣΟ.Κ. ενωμένο, 
ανανεωμένο, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. νικητής των επόμενων εκλογών για μια νέα δημιουργική 
τετραετία. Ενότητα, ανανέωση, νίκη το τρίπτυχο της πορείας που ξεκινάμε σήμερα.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σήμερα διαθέτει τις δυνάμεις εκείνες που μπορούν να ανατρέψουν τη 
δυσμενή συγκυρία και να δώσουν πάλι προοπτική, τόσο στη χώρα όσο και στο ίδιο το 
Κίνημα. Ας τις κινητοποιήσουμε. Ας τους δώσουμε όραμα. Ενωμένοι να τολμήσουμε το 
μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Η ενότητα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
αποτελεί 
πρωταρχικό 
μέλημά μου. 
Υποστήριξα, 
περισσότερο από 
οποιονδήποτε 
άλλο στο 
παρελθόν, τον 
πλουραλισμό των 
απόψεων και τη 
σύνθεση των 
γνωμών.
Η Ενότητα και η
σύνθεση
προϋποθέτουν
δημιουργική
πορεία.
Στηρίζονται στη 
συστράτευση για 
την ανανέωση.



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΚΟ ΜΑΣ*
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Η συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, 
έγινε μέσα στο κλίμα το οποίο διαμόρφωσαν τα γεγονότα που όλοι ζήσαμε τις 
τελευταίες δύο ημέρες, εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας.

Θέλω να καταστήσω απολύτως σαφές ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος που 
εκδηλώνονται αυτά τα γεγονότα. Πρόκειται για γεγονότα αποθηκευμένα στο χρόνο, που 
μπορούν να ετοιμάζονται, να εκδηλώνονται με σκοπό τον εξαναγκασμό σε υποχώρηση 
από τις πάγιες θέσεις της χώρας μας, την αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήμα
τος και την αποδυνάμωση της εθνικής συνοχής.

Ό σοι το επιχειρούν χτυπούν λάθος πόρτα.

Η αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης διασφάλισε τα συμφέροντα της χώρας, 
αποφεύγοντας να προβεί σε θυσίες ανώφελες. Η ελληνική κυβέρνηση κινήθηκε ανάμε
σα στις συμπληγάδες, από τη μια, των πατριδοκάπηλων και πολεμοκάπηλων και από την 
άλλη αυτών που ήθελαν να σύρουν την Ελλάδα σε ένα διάλογο πάνω σε δήθεν διαφορές 
τις οποίες ποτέ δεν έχουμε αναγνωρίσει.

Ο στόχος όλων αυτών ήταν να ακυρωθεί μια νέα πορεία στο ξεκίνημα της. Μια νέα 
πορεία που γέννησε ελπίδες και προσδοκίες στον ελληνικό λαό. Μια νέα πορεία που 
συγκέντρωσε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.

Φαίνεται ότι αυτή η νέα πραγματικότητα φόβισε όλους όσους ήθελαν η χώρα μας 
να βυθιστεί στο τέλμα και στην απραξία.

Αυτή η νέα πραγματικότητα οδήγησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
στην απαράδεκτη πράξη αποχώρησής του από τη Βουλή. Μια πράξη που συνοδεύτηκε 
με άναρθρες κραυγές σε μια προσπάθεια να συγκαλυφθούν οι δικές της βαριές 
ευθύνες, για τα προβλήματα και την καθυστέρηση της χώρας. Μια πράξη που σκοπό 
είχε τη δημιουργία εντυπώσεων.

Η Ν.Δ. αντί της υπεύθυνης στάσης προτίμησε τη φυγή. Αντί της παρουσίας επέλεξε 
την απουσία. Αντί της συμβολής της επέδειξε την άρνηση. Αντί για θέσεις ακούσαμε 
τυφλές κατηγορίες. Μας κατηγόρησε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που 
ακολούθησε μια εξαρτημένη εξωτερική πολιτική.

Την ώρα της μάχης για κρίσιμο εθνικό θέμα, η Ν.Δ. αρκέστηκε να κραυγάζει χωρίς 
να προτείνει και για να κρύψει τη γύμνια της πολιτικής, προτίμησε με κενή συνθηματο
λογία να δημιουργήσει εντυπώσεις και μόνο εντυπώσεις αδιαφορώντας για τις συνέ
πειες της πολιτικής της, σε βάρος της χώρας. Ο κ. Έβερτ αντί να αποχωρήσει όφειλε 
να μας απαντήσει, τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, να 
αναλάβει τις δικές του ευθύνες. Προτίμησε την εύκολη δημαγωγική στάση.

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη για τις Προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης 
Αθήνα, 31 Ιανουάριου 1996



Σε κάθε περίπτωση η κοινή γνώμη, απαιτούσε την παρουσία όλων των πολιτικών 
δυνάμεων στη Βουλή και τη με οποιοδήποτε τρόπο συμβολή τους με θέσεις για την 
αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα κρίσιμου εθνικού θέματος.

Το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει το κατ’ εξοχήν πατριωτικό κόμμα. Το κόμμα που 
ακολούθησε και ακολουθεί μια πολυδιάστατη, φιλειρηνική εξωτερική πολιτική.

Τα νέα δεδομένα μας υποχρεώνουν να επαναβεβαιώσουμε και να εμπλουτίσουμε 
την εθνική μας στρατηγική χαράσσοντας μια συνεκτική εξωτερική πολιτική. Μια εξωτε
ρική πολιτική που θα είναι συνδεδεμένη με το διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλ
λον. Μια εξωτερική πολιτική ικανή να αντιμετωπίσει ανάλογα γεγονότα σε βάθος 
χρόνου.

Τη σημερινή κυβέρνηση τη βρήκαν και την περίμεναν τα γεγονότα στο ξεκίνημά της. 
Ό μως τα αντιμετώπισε με επιτυχία.

Επιλέξαμε τη λύση της απεμπλοκής, διασφαλίζοντας την ειρήνη και διατηρώντας 
άθικτα όλα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αποφύγαμε να παγιδευτούμε στο 
παιχνίδι των αντιπάλων. Ακόμη και ένας νικηφόρος πόλεμος που φυσικά θα στοίχιζε 
θύματα και σε εμάς, θα οδηγούσε σε διαπραγματεύσεις πάνω σε ανύπαρκτες διαφορές. 
Εμείς αυτόν τον κίνδυνο τον αποφύγαμε. Ας μας πουν εππέλους το ήθελαν οι διάφοροι 
πατριδοκάπηλοι οι οποίοι άρχισαν να χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου. Ας μας πουν τι 
ήθελαν αυτοί που στο πρόσφατο παρελθόν εμπορεύτηκαν βραχονησίδες. Ταυτόχρονα 
αρνηθήκαμετις λογικές που θα μας οδηγούσαν σε διαπραγματεύσεις που θα εξυπηρε
τούσαν σκοπιμότητες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την εσωτερική πολιτική κατάστα
ση της Τουρκίας.

Θέλω να κάνω απολύτως σαφές ότι η Τουρκία, με τη στάση και την προκλητικότητα 
που ακολουθεί δεν μπορεί να είναι η χώρα που διεκδικείτην ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα.

Η Τουρκία πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι η Ευρώπη είναι χώρος δημιουργίας, 
συνεργασίας και όχι συγκρούσεων. Η ελληνική Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα 
αναλάβουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων, ώστε αν αναλάβουν και τις δικές τους ευθύνες στα πλαίσια ης κοινοτικής 
αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας.

Σε αυτές τις πράγματι κρίσιμες στιγμές που περάσαμε, χωρίς να αποδεχόμαστε 
ρόλο διαιτητού σε κανένα, αναγνωρίσαμε τη συμβολή του κ. Κλίντον στην εκτόνωση της 
κρίσης. Αυτή η αναγνώριση της συμβολής, είναι λάθος να συνδεθεί με ψυχροπολεμικές 
μνήμες και ταυτόχρονα είναι λάθος να οδηγήσει σε διατύπωση κατηγοριών για εξαρτη
μένη πολιτική. Και μάλιστα από αυτούς που υπήρξαν θιασώτες μιας τυφλής πρόσδεσης 
στην αντλαντική πολιτική.

Μιλούν σήμερα αυτοί που έπαιρναν εντολές από τους πρέσβεις των ΗΠΑ.

Εμείς αντίθετα προσβλέπουμε, σε σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με την αμερικα
νική κυβέρνηση. Στην εποικοδομητική συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, επιδιώ
κουμε νέες δράσεις που θα εμπλουτίσουν τις σχέσεις μας. Στόχος μας να γίνουμε 
παράγων εξελίξεων και πόλος αναφοράς στον γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται 
στην περιοχή μας.

Περάσαμε με επιτυχία το πρώτο τεστ της κυβέρνησης σε ένα δύσκολο θέμα.

Εκτιμούμε ότι τα τελευταία γεγονότα θα ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των 
πολιτών με την κυβέρνηση, εξαιτίαςτης υπευθυνότητας και σοβαρότητας που επέδειξε.

Κυρίες και κύριοι,

Είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθήσουμε το δρόμο που χαράξαμε με τις προ
γραμματικές μας δηλώσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε τα όσα εξαγγεί-
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δίκτυο κοινωνικής 
ασφάλειας που 

περιγράψαμε.

λαμέ. Γιατί αποτελούν την απαρχή μιας νέας εποχής για τη χώρα, την κοινωνία, τους 
πολίτες. Γ ιατί ανοίγουν νέους ορίζοντες.

Για τις προγραμματικές δηλώσεις δεν υπήρξε σοβαρός αντίλογος. Αντίθετα πολλοί 
ήταν αυτοί που μίλησαν για πολιτική που ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών διαχωρι- 
στικών γραμμών ικανή να ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό.

Μας κατηγόρησαν ότι προτάσσουμε τα θέματα της οικονομίας. Αγνοούν ότι στο 
σημερινό διεθνή οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον μια ισχυρή και ανταγωνιστική 
οικονομία, συνεπάγεται μια συνεκτική και ισχυρή κοινωνία. Μόνο έτσι η Ελλάδα μπορεί 
να πρωταγωνιστήσει στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα 
της χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγκριτικά ισχυρότερη οικονομία. 
Μόνο μια ισχυρή κοινωνία με ισχυρή οικονομία μπορεί να διαθέτει ισχυρές ένοπλες 
δυνάμεις για την αντιμετώπιση ανάλογων κρίσεων.

Θεωρούμε αναγκαίο να τονίσουμε και πάλι ότι η οικονομική πολιτική της Κυβέρνη
σής μας, έχει ως προαπαιτούμενο και προϋπόθεση την κοινωνική της πολιτική, το δίκτυο 
κοινωνικής ασφάλειας που περιγράψαμε. Αυτό το θεωρούμε απαραίτητο για να αισθαν
θεί ο πολίτης ασφαλής και φίλος μιας πολιτικής που υπηρετεί τα συμφέροντα της 
χώρας.

Τόσο τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όσο και η προσαρμο
γή της, στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις, που δημιουργεί η συνεχώς μεταβαλλόμενη 
οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, είναι θέματα μείζονος σημασίας, για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της χώρας και της κοινωνίας μας. Τα θέματα αυτά 
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, μόνο αν ακολουθήσουμε μια σταθερή 
και μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική. Μια πολιτική που θα επιδιώκει τη σταθεροποίη
ση, την ανάκαμψη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Μια πολιτική 
που θα έχει σαφείς οικονομικούς στόχους, συγκεκριμένο κοινωνικό περιεχόμενο και 
ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό. Μια πολιτική που θα πραγματοποιεί βαθιές 
τομές στη δομή της ελληνικής οικονομίας. Μια πολιτική που θα στοχεύει στη σύγκλιση 
της χώρας μας με τις αναπτυγμένες χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης, συμμετέχοντας 
ενεργά στις διαδικασίες οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης. Μισ πολιτική που θα 
προτάσσει το κοινωνικό όφελος απέναντι στο πολιτικό κόστος. Μια πολιτική που θα 
συνοδεύεται με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας και συμπεριφοράς όλων των 
κοινωνικών εταίρων και οικονομικών παραγόντων. Μια πολιτική που θα προωθεί την 
ποιοτική ανάπτυξη. Διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας μας.

Η οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους είναι επιβεβλημένη, λόγω των οικονο
μικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει κίνδυνος για της κοινωνική συνοχή. 
Υπάρχει κίνδυνος να επιταθούν τα φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και νέας φτώ
χειας. Υπάρχει κίνδυνος να ενισχυθούν ολοένα και περισσότερο τα αρνητικά στοιχεία 
ενός συστήματος, που διακινδυνεύει το δικαίωμα στην εργασία, την ισότητα των 
ευκαιριών και δε δίνει τη σημασία που πρέπει στις κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές 
και πολιτιστικές ανάγκες των πολιτών.

ΓΤ αυτό στόχος μας πρέπει να είναι η συγκρότηση ενός σύγχρονου κοινωνικού 
κράτους. Βασικές προτεραιότητες, ενός τέτοιου κράτους πρέπει να είναι η κάλυψη των 
αναγκών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, η ενίσχυση της απασχόλησης και 
η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στο τομέα της 
εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, η φροντίδα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, η αποφυγή των φαινομένων κοινωνικής περι
θωριοποίησης και απαξίωσης ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Οι προαναφερθέντες μεγάλοι στόχοι προσδιορίζουν και το πολιτικό στίγμα της



κυβέρνησης. Σχηματίσαμε μια κυβέρνηση ανανέωσης και μεταρρύθμισης, μια κυβέρνη
ση σύγκρουσης με κατεστημένες νοοτροπίες και εδραιωμένα συμφέροντα. Δεν είμαστε 
κυβέρνηση διαχείρισης, δε θέλουμε να επιλύσουμε τα μεγάλα προβλήματα της ελληνι
κής κοινωνίας με τεχνοκρατικές μικροαλλαγές και διευθετήσεις. Θέλουμε να επιτύχουμε 
μια δύσκολη αλλά αναγκαία σύνθεση, νασυγκεράσουμετο αίτημα του εκσυγχρονισμού 
με το αίτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική 
προστασία.

Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οφείλει να συγκρουσθεί και με όψεις της δικής μας 
πολιτικής παράδοσης και κουλτούρας, να ξεπεράσει το φόβο του πολιτικού κόστους, 
να μην υποκύψει στις σειρήνες των εύκολων και άκαιρων παροχών και πελατειακών 
εξυπηρετήσεων. Οφείλει όμως - και συγχρόνως - να εμπνευστεί από τη μεγάλη ιστορική 
παράδοση του κεντροαριστερού χώρου.

Ο κεντροαριστερός χώρος υπήρξε πάντοτε δύναμη ανανέωσης της κοινωνίας. 
Οφείλουμε να εμπνευσθούμε από τη ριζοσπαστική και λαϊκή παράδοση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
να εκφράσουμε το αίτημα των λαϊκών στρωμάτων για μια καλύτερη θέση στην κοινωνία, 
και το αίτημα της κοινωνίας για μια καλύτερη θέση στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μόνο 
με το συνδυασμό ανανέωσης και συνέχειας θα προετοιμάσουμε τη χώρα, ώστε να 
εισέλθει με σίγουρο βήμα στον 21ο αιώνα.

Γνωρίζουμε ότι ο σχηματισμός της κυβέρνησης αυτής γέννησε μια μεγάλη ελπίδα 
στη χώρα. Και μια μεγάλη προσδοκία. Το εύρος της αποδοχής και νομιμοποίησης της 
κυβέρνησης εξέπληξε πολλούς. Ό χι όμως εμάς. Κανείς δεν πρέπει αν ξεχνά ότι το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ήταν και παραμένει - κατά τα τελευταία 15 χρόνια - πλειοψηφικό ρεύμα στην 
Ελλάδα. Αυτό το πλειοψηφικό ρεύμα στέκεται κοντά μας, στηρίζει την κάθε προσπάθεια 
ανανέωσης.

Το μήνυμα που θέλω να απευθύνω στον ελληνικό λαό είναι μήνυμα ευθύνης, μήνυμα 
αλήθειας, μήνυμα ελπίδας.

Η κυβέρνηση χρειάζεται χρόνο. Να μην περιμένει κανείς κατακλυσμιαίες αλλαγές 
από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται σκληρή προσπάθεια, ισχυρή θέληση και μεγάλη 
επιμονή. Ο χρονικός ορίζοντάς μας δεν είναι ορίζοντας διετίας αλλά εξαετίας. Θα 
εξαντλήσουμε την τετραετία και θα διεκδικήσουμε την ανανέωση της λαϊκής εντολής. 
Και θα κερδίσουμε.

Θα κερδίσουμε το μεγάλο στοίχημα της ανανέωσης της ελληνική κοινωνίας γιατί 
έχουμε τις ιδέες, έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους, έχουμε τη θέληση, έχουμε - 
για να το διατυπώσω λιτά - την ικανότητα να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του 
ελληνικού λαού. Αν οι στόχοι είναι πολλοί, ο σκοπός είναι ένας: η διαμόρφωση μιας 
ισχυρής κοινωνίας και μιας ισχυρής Ελλάδας. Μιας κοινωνίας που θα μας κάνει περή
φανους, όλους μας, όλους τους πολίτες, γιατί θα είμαστε μέλη της. Μπορούμε. Το 
μέλλον να είναι δικό μας. Θα είναι δικό μας.

Οφείλουμε να 
εμπνευσθούμε 
από τη
ριζοσπαστική και 
λαϊκή παράδοση 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., να 
εκφράσουμε το 
αίτημα των 
λαϊκών
στρωμάτων για 
μια καλύτερη 
θέση στην 
κοινωνία, και το 
αίτημα της 
κοινωνίας για μια 
καλύτερη θέση 
στην Ευρώπη και 
στον κόσμο.



ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ*

Η αποδοχή του 
νέου σχήματος 

στην κοινή γνώμη 
ήταν εξαιρετικά 

ευνοϊκή.
Ανεστράφη η 

καθοδική τάση.
Είναι φανερή πια 

η υπεροχή του 
ΠΑΣΟΚ έναντι της 

Ν.Δ.

Είναι η πρώτη φορά που συνέρχεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα μετά την εκλογή του 
νέου Πρωθυπουργού. Είμαστε όλοι σε αμφίθυμη διάθεση. Η κυβέρνηση γνώρισε 
στη σύντομη πορεία της, δύο φάσεις.

Πρώτη φάση ήταν η φάση της κυβρνητικής αλλαγής. Η εκλογή του νέου Πρωθυ
πουργού έγινε με διαδικασίες άψογες. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να επιλύσει ένα πρόβλημα 
το οποίο εμφανιζόταν ιδιαίτερα δύσκολο. Γιατί ήταν συνδεδεμένο με το πρόσωπο του 
ιδρυτή του, τον Α. Παπανδρέου.

Το πρόβλημα αυτό το έλυσε, και το έλυσε με επιτυχία μέσα από δημοκρατικές 
διαδικασίες. Σχηματίστηκε η νέα κυβέρνηση, η οποία απέδειξε όχι έχει τη δυνατότητα 
ενοποίησης διαφορετικών απόψεων. Και αμέσως μετά, υπήρξαν οι πρώτες συλλογικές 
λειτουργίες. Εγιναν κυβερνητικές συσκέψεις και συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβου
λίου.

Η αποδοχή του νέου σχήματος στην κοινή γνώμη ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή. Ανεστρά
φη η καθοδική τάση. Είναι φανερή πια η υπεροχή του ΠΑΣΟΚ έναντι της Ν.Δ.

Ακολούθησαν τα γεγονότα της Ιμια. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Δεν θα τα επαναλά
βω. Ούτε είναι, πιστεύω, σκόπιμο να μπούμε αυτή τη στιγμή σε ανάλυση των διαφόρων 
λεπτομερών, ιδίως όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Μια τέτοια ανάλυση λεπτομερών των 
επιχειρήσεων θα μπορούσε να είχε αρνητικές συνέπειες για τις ένοπλες δυνάμεις.

Το ερώτημα που έπρεπε να απαντήσουμε την περασμένη Τετάρτη το πρωί ήταν αν 
θα προχωρούσε η Ελλάδα σε μια γενικευμένη σύρραξη, μη ελεγχόμενη, ή θα προχω
ρούσε στην απεμπλοκή των στρατιωτικών δυνάμεων.

Σύρραξη τα σήμαινε, όπως έκρινε ομόφωνα το ΚΥΣΕΑ, μια συνέχεια από πολεμικές 
ενέργειες. Η σύρραξη θα οδηγούσε σε πολεμικές ενέργειες, οι οποίες κι αν ακόμα το 
αποτέλεσμα ήταν νικηφόρο, που δεν είχαμε καμία αμφιβολία, θα σήμαινε διαπραγμα
τεύσεις με τους Τούρκους. Διαπραγματεύσεις των οποίων το περιεχόμενο και η έκταση, 
θα εξαρτιόταν από το μέγεθος και την έκταση της σύρραξής.

Ομως πρέπει να γίνει σαφές ότι η σύρραξη θα ήταν μια παγίδα. Η σύρραξη θα 
οδηγούσε στη διαπραγμάτευση που ήθελαν οι Τοίρκοι. ΓΓαυτό κι εμείς αποφασίσαμε 
ομόφωνα ότι πρέπει να αποφύγουμε τη σύρραξη. Λέχθηκε ότι αυτό εκφράζει μια 
νοοτροπία μη πολέμου.

Ο πόλεμος είναι αναγκαίος εκεί που δεν μπορούμε να πετύχουμε την υπεράσπι-

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
Τρίτη, 6 Φεβρουάριου 1996



ση των δικαιωμάτων μας με ειρηνικά μέσα. Ο μη πόλεμος είναι αναγκαίος όταν 
μπορούμε με ειρηνικά μέσα να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας αποτελεσματικά. 
Όταν μπορούμε με ειρηνικά μέσα να διαφυλάξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Στις σύγχρονες κοινωνίες μια χώρα όπως η Ελλάδα, μπορεί να βελτιώσει τη θέση 
της και να υπερασπίσει τα συμφέροντά της πιο αποτελεσματικά με ειρηνικά μέσα. Τα 
συμφέροντά της εξαρτώνται, για μια χώρα όπως η Ελλάδα, από τη συμπαράσταση της 

διεθνούς κοινότητας.

Η διεθνής κοινότητα δεν είναι έτοιμη να δεχθεί πολεμικές επιχειρήσεις, παρά ως 
ένα ύστατο μέσο όταν έχουν εξαντληθεί τα άλλα μέσα. Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
είχαν εξαντληθεί τα άλλα μέσα. Αποφασίσαμε ομόφωνα την απεμπλοκή των δυνάμεων, 
οι θέσεις μας παραμένουν οι ίδιες, τα δικαιώματά μας ανέπαφα. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια 
πατριωτική παράταξη η οποία μπορεί να χειρίζεται και τα θέματα της ειρήνης και τα 
θέματα του πολέμου.

Ομως, δεν επιδιώκουμε σε καμία περίπτωση πόλεμο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει 
όλες τις άλλες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν. Και να μην ξεχνάμε ότι το 1974 στην 
Κύπρο η πρόκληση από μερικούς άφρονες οδήγησε στην τουρκική επέμβαση. Το 
γεγονός αυτό που εκμεταλλεύτηκε η Τουρκία, οδήγησε στην εγκατάσταση των στρα
τευμάτων της Τουρκίας στην Κύπρο. Τα στρατεύματα αυτά είναι ακόμα εκεί.

Την ισχυρή Ελλάδα δεν θα τη δημιουργήσουμε μόνο στο πεδίο των μαχών. Θα τη 
δημιουργήσουμε και με το να σεβαστούμε τις ανθρώπινες ζωές και με το να στηρίξουμε 
την οικονομία, να αποφύγουμε καταστροφές, να δείξουμε στη διεθνή κοινότητα αποφα
σιστικότητα αλλά και σύνεση, ψυχραιμία, ευελιξία καθώς και την ικανότητα μακροπρό
θεσμης στρατηγικής.

Πατρίδα δεν σημαίνει οπωσδήποτε όπλα και πόλεμος. Μια τέτοια στενή αντίληψη 
είναι συναρτημένη με την πατριδοκαπηλεία. Πατρίδα σημαίνει και την ικανότητα να 
λύνουμε τις διάφορες, τις αντιδικίες να αποσπούμε το σεβασμό στη διεθνή κοινότητα, 
να έχουμε φωνή.

Στη διεθνή κοινότητα η στάση μας χαιρετίστηκε ομόφωνα και μπορούμε τώρα πιο 
αποφασιστικά να χαιρετίσουμε τις θέσεις μας.

Λέχθηκε ότι μερικοί αισθάνονται εθνικά μειωμένοι και ταπεινωμένοι. Δεν μου είνα 
κατανοητή αυτή η αντίληψη.

Αισθανόμαστε εθνικά μειωμένοι επειδή αποφύγαμε μια γενική σύρραξη, η οποία θα 
οδηγούσε σε διαπραγμάτευση και πιέσεις; Αισθανόμαστε εθνικά μειωμένοι επειδή 
αποφύγαμε καταστροφές; Εθνικά μειωμένος αισθάνθηκε και ο δήμαρχος Καλύμνου που 
ύψωσε την ελληνική σημαία, χωρίς να ρωτήσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο 
Εθνικής Αμυνας.

Ενας δήμαρχος δεν μπορεί να χαράζει την εξωτερική πολιτική μιας χώρας. 1/4πως 
δεν μπορεί να χαράζει την εξωτερική πολιτική ο οποιοσδήποτε κ. Βρακάς, ο οποίος 
πίστευε ότι εκπροσωπεί καλύτερα τα εθνικά συμφέροντα απάτην κυβέρνηση.

Εκφράσεις, όπως προδοσία, που χρησιμοποίησε η ΝΔ ή μείωση θα ήταν χωρίς 
σημασία αν δεν παρότρυναν κάποιους πολίτες να κάνου όποια απερίσκεπτη πράξη για 
να αποδείξουν τον πατριωτισμό τους.

Οι απερίσκεπτες πράξεις σ’αυτό το πεδίο έχουν συνέπειες. Κι ας θυμηθούμε πάλι 
αυτό που είπα για την Κύπρο.

Τα γεγονότα της Ίμια ήταν μια μάχη από τις πολλές μάχες που θα δώσουμε.

Για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσουμε μια ολο
κληρωμένη γκάμα δυνατοτήτων. Τα όπλα είναι μια από τις δυνατότητές μας και τα όπλα 
μας πρέπει να είναι έτοιμα και αποτελεσματικά, αλλά δεν είναι η μόνη δυνατήτητά μας.

Την ισχυρή 
Ελλάδα δεν θα τη 
δημιουργήσουμε 
μόνο στο πεδίο 
των μαχών. Θα τη 
δημιουργήσουμε 
και με το να 
σεβαστούμε τις 
ανθρώπινες ζωές 
και με το να 
στηρίξουμε την 
οικονομία, να 
αποφύγουμε 
καταστροφές, να 
δείξουμε στη 
διεθνή κοινότητα 
αποφασιστικότητα 
αλλά και σύνεση, 
ψυχραιμία, 
ευελιξία καθώς 
και την ικανότητα 
μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής.



Κάποτε ας 
αναρωτηθούμε 

και ας 
αναρωτηθούν 

όσοι αρέσκονται 
στα τύμπανα του 

πολέμου, αν η 
χώρα μας κέρδισε 

αγώνες χωρίς 
συμμαχίες. 
Γι’αυτό, το 

ερώτημα είναι 
ποιές πρέπει να 

είναι οι συμμαχίες 
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Η διπλωματία, η ικανότητά μας να υπερασπιστούμε τα συφμέροντα της χώρας, η 
οικονομία και ο πολιτισμός, η διεθνής μας εικόνα είναι μερικές άλλες δυνατότητες τις 
οποίες πρέπει να αξιοποιούμε. Και για να κλείσω αυτό το σημείο θα εκφράσω και μερικές 
απορίες.

Γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες το κρίσιμο βράδυ δεν κινήθηκαν να μας στηρίξουν; Γιατί 
δεν τηλεφώνησε ο Κολ, ο Γ κονζάλες ή ο Ντίνι; Γ ιατί η Ιταλία, από την οποία αντλούμε 
τα δικαιώματά μας κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, δεν πήρε θέση πριν από 
την αναμέτρηση;

Γιατί στο διεθνή χώρο αισθάνονται ξένοι; Είναι οι λίγες μέρες αυτής της κυβέρνη
σης, που οδήγησαν σ’αυτό το αποτέλεσμα;

Κάποτε ας αναρωτηθούμε και ας αναρωτηθούν όσοι αρέσκονται στα τύμπανα του 
πολέμου, αν η χώρα μας κέρδισε αγώνες χωρίς συμμαχίες. Γι’αυτό, το ερώτημα είναι 
ποιές πρέπει να είναι οι συμμαχίες σήμερα και πως μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτές 
τις συμμαχίες.

Αν αναρωτηθούμε αυτά τα προβλήματα τότε δεν θα πρέπει να είμαστε τόσο εθνικά 
προβληματισμένοι όσο δηλώνουν μερικοί.

Ας έρθω τώρα στο χειρισμό της υπόθεσης ως προς την κοινή γνώμη, τη δημόσια 
εικόνα που επιδείξαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης και μετά. Οι χειρισμοί δεν ήταν 
ικανοποιητικοί στο βαθμό που θα έπρεπε. Θα έπρεπε η θέση μας να παρουσιαστεί πιο 
πειστικά, πιο ολοκληρωμένα και να προλαμβάνει αντιδράσεις.

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η πολιτική δεν ήταν σωστή. Λέχθηκε στι θα έπρεπε να 
είχε συγκληθεί το συμβούλιο των αρχηγών. Το συμβούλιο των αρχηγών είναι ένα 
γνωμοδοτικό όργανο που δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα. Επιτρέπει σε πρόσωπα 
χωρίς άμεση ευθύνη ανέδοξους πατριωτισμούς.

Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και η κυβέρνηση πρέπει να παίρνει και τις 
αποφάσεις. Δεν θα θέσουμε την πολιτική μας υπό την κηδεμονία άλλων οι οποίοι 
μπορούν συνεχώς να προβάλουν συνθήματα χωρίς επίπτωση.

Υπήρχε το ερώτημα να θα έπρεπε το πρωί να συνέλθει το υπουργικό συμβούλιο.

Το ΚΥΣΕΑ είναι αρμόδιο με βάση το νόμο για τα θέματα της εθνικής άμυνας. Εάν 
επρόκειτο για κήρυξη πολέμου βεβαίως θα συνήρχετο το υπουργικό συμβούλιο αμέ
σως. Ολοι οι παρόντες στο ΚΥΣΕΑ εκτίμησαν εκείνο το πρωί ότι θα πρέπει να πάρουν 
τις αποφάσεις σε μία ώρα. Στις 5 το πρωί.

Η σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου εκείνη την ώρα ήταν από τα πράγματα, 
μη δυνατή.

Οταν εκλέχτηκα χρησιμοποίησα τρεις λέξεις: ΕΝΟΤΗΤΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΝΙΚΗ. Η 
σημερινή συνεδρίαση βρίσκεται κάτω από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας.

Τα MME παρακολουθούν. Και τι θέλουν να διαπιστώσουν; Ποιές είναι οι αντιθέσεις 
μας, ποιές είναι οι αντιπαραθέσεις μας. Θέλουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο 
θα τραυματίζει την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Στο παρελθόν υπήρχε μια τακτική και την ξέρετε 
όλοι σας. Καμιά Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής ή καμία Σύνοδος της Κοινοβουλυτι- 
κής Ομάδος, δεν γινόταν αν έδινε την εικόνα της αντιπαράθεσης. Γι’αυτό και τα όργανα 
αυτά συνέρχονταν σπάνια.

Δεν πιστεύω ότι θέλει κανείς να περιπέσουμε πάλι σ ’αυτή την κατάσταση. Στην 
κατάσταση της μη λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, για να βοηθάμε τεχνητά την 
εικόνα μας. Για να λειτουργήσουν τα όργανα και πρέπει να λειτουργήσουν, πρέπει να 
τα προφυλάξουμε. Και πρέπει να τα προφυλάξουμε. Κάνουμε μια συζήτηση η οποία 
θα είναι στο ύψος των περιστάσεων, μια συζήτηση η οποία θα είναι ελεύθερη, 
συνετή, σοβαρή.



Πρέπει να κατακτήσουμε τη δυνατότητα της δημιουργικής συζήτησης. Προσπάθη
σα τις λίγες μέρες μέχρι τώρα, να καθιερώσω ένα νέο τρόπο δουλειάς, ένα νέο τρόπο 
συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων. Το υπουργικό συμβούλιο έχει συνεδριά
σει ήδη τρεις φορές, έγιναν συσκέψεις υπουργών και η κυβερνητική επιτροπή συνεδρία

σε χθες για πρώτη φορά.
Η κοινοβουλευτική Ομάδα συνέρχεται σήμερα, παρά τις κάποιες αντιδράσεις που 

υπήρχαν και δεν έχουν περάσει ούτε 20 μέρες από τότε που ορκίστηκε η κυβέρνηση. 
Την προσπάθεια αυτή της συλλογικής λειτουργίας και της συμμετοχής όλων νομίζω ότι 

πρέπει να τη συνεχίσουμε.

Δεν νομίζω ότι αμφιβάλει κανείς γι’αυτό. Για να τη συνεχίσουμε, όμως, πρέπει στα 
όργανα να δώσουμε κύρος, να δείξουμε ότι τα συλλογικά όργανά μας μπορούν να 
λειτουργήσουν επ’ωφελεία του Κινήματος. Αυτή θα είναι η ανανέωση.

Ορισμένοι με τη στάση τους φαίνεται να μην θέλουν την ανανέωση, ότι προτιμούν, 
αν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, να ενδώσουν σε μια καταιγιστική κριτική για τη νέα πορεία, 
παρόλο που συνεκέντρωσε την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών.

Αφορμή είναι το θετικό γεγονός ότι λειτουργούν τα όργανα και τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους. Αλλά και να μεταφέρουν τη γνώμη αυτή 
προς τα έξω, προσπαθώντας να αποδείξουν έτσι τη δημοκρατικότητά τους και την 
κριτική τους γνώμη.

Αφού παρατηρήσω ότι κάποιοι στο παρελθόν δεν είχαν γνώμη, ούτε μέσα, ούτε έξω 
από τα όργανα, θέλω να τονίσω ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως λέγεται κυβέρνηση 
Σημίτη. Η κυβέρνηση αυτή είναι κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είναι κυβέρνηση όλων μας Η 
ζημιά η οποία γίνεται δεν είναι ζημιά σε μένα προσωπικά, είναι ζημιά που γίνεται εις 
βάρος του ΠΑΣΟΚ.

Προσωπικά είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω σε εκείνη την πολιτική που θα 
οδηγήσει σε αλλαγές στη λειτουργία της κοινωνίας. Αυτό χρειάζεται ο τόπος, αυτό 
χρειάζεται το ΠΑΣΟΚ. Αυτή θα είναι η πολιτική μας.

Ας έρθω τώρα στα συμπεράσματα. Είμαστε κυβέρνηση συνέχειας, αλλά είμαστε και 
κυβέρνηση αλλαγής και ανανέωσης. Πρέπει να αλλάξουν πολλά, όχι για να λέμε ότι 
αλλάξαμε, όχι αλλαγή για την αλλαγή. Πρέπει τώρα να αλλάξουμε πολλά στη χώρα, στις 
λειτουργίες και στις πρακτικές μας, επειδή έχουν αλλάξει τα εσωτερικά και διεθνή 
δεδομένα.

Αυτά τα νέα δεδομένα σε όλους τους τομείς, στις εξωτερικές μας σχέσεις, στην 
αμυντική διάρθρωση της χώρας, στην οικονομία, μας αναγκάζουν, εάν θέλουμε να 
απαντήσουμε με επάρκεια στις προκλήσεις των καιρών, να μην μείνουμε σε ό,τι κάνουμε 
και λέγαμε χθές.

Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανακηρύξουμε σε δόγμα ό,τι διακηρύσσαμε την 
δεκαετία του 70  και όσα κάναμε ως κυβέρνηση την δεκαετία του ’80.

Αυτή την ώρα, η ελληνική κοινωνία απαιτεί από το ΠΑΣΟΚ μια πολιτική για το 
2000. Απαιτεί νέες προσεγγίσεις. Απαιτεί νέες πρακτικές. Απαιτεί άλλες λειτουργίες. 
Πρέπει να δεσμευτούμε, πρέπει να το πετύχουμε.

Είναι πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι η χώρα μας δεν είναι τόσο ισχυρή, όσο 
θα θέλαμε όλοι μας. Οι εταίροι μας, οι σύμμαχοί μας, βλέπουν μια οικονομία με 
προβλήματα, βλέπουν μια πολιτική σκηνή όπου κυριαρχεί η έννοια του εφήμερου, η 
έννοια του πολιτικού κόστους, βλέπουν μια κοινωνία όπου δεν έχει ακόμα εμπεδωθεί η 
έννοια της εξιοκρατίας και η έννοια της προσπάθειας. Αποτέλεσμα, να χάνουμε ευκαι
ρίες, να χάνουμε συμμάχους, να περνάμε στο περιθώριο των εξελίξεων.

Κι όμως, η Ελλάδα υπάρχει, η Ελλάδα είναι εδώ. Η χώρα μας διαθέτει αστείρευτες
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δυνάμεις, ένα πολύτιμο ανθρθώπινο δυναμικό που αισθάνεται απογοήτευση από την 
έλλειψη της αξιοποίησής του.

Η χώρα μας διαθέτει στρατιωτική δύναμη, οικονομική δύναμη, διπλωματική δύναμη. 
Δυνάμεις τις οποίες δεν αξιοποιούμε επαρκώς και μερικές φορές ξοδεύουμε και 
αλόγιστα.

Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα σχέδιο για μια ισχυρή Ελλάδα, σ ’αυτό το σχέδιο 
που μόλις τώρα αρχίζουμε να εφαρμόζουμε, πρέπει να περιλάβουμε πρώτα απ’όλα, μια 
νέα εξωτερική πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε και έγινε ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα 
στηριγμένο στην πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου.

Σ’ αυτή την πολυδιάσταση εξωτερική πολιτική, μέσα από τα εντελώς νέα δεδομένα, 
πρέπει να επανέλθουμε και θα το κάνουμε. Αμεσα θα κινηθούμε ως κυβέρνηση στην 
ενίσχυση των συμμάχων μας και στην επαναπιβεβαίωση των παλαιών μας σχέσεων.

Χθες συνήλθε η Κυβερνητική Επιτροπή και αποφάσισε πρώτα απ’όλα να υπάρξει 
μια διπλωματική εκστρατεία, να επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός τις μεγάλεςχώρες της 
Ευρώπης. Τις υπόλοιπες θα επισκεφθεί ο υπουργός Εξωτερικών. Επίσης, θα υπάρχουν 
και σε άλλα επίπεδα επαφές για να διατυπώσουμε και να περάσουμε τις θέσεις μας.

Συμφωνήθηκε επίσης να διαμορφώσουμε ένα όργανο προγραμματισμού της εξω
τερικής και αμυντικής πολιτικής, της πολιτικής της ασφάλειας,ένα όργανο διαχείρισης 
των κρίσεων. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
βάση τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία προκύπτουν, τη θέση μας απέναντι στην Τουρκία 
και την ευρωπαϊκή της προοπτική. Να προωθήσουμε το Συμβούλιο των Βαλκανικών 
Χωρών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώνει συνεχώς τη μόνιμη Κοινοβουλευτική Επι
τροπή. Στη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα επιδιώξουμε την αναγνώριση των εξωτερικών 
συνόρων της Κοινότητας και τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής.

Αποφασίσαμε επίσης να υπάρξει μια συζήτηση για την αμυντική πολιτική, η οποία 
κατά πάσα πιθανότητα, θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη Κυβερνητική Επιτροπή, την 
επόμενη εβδομάδα.

Ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο. Το παγκόσμιο σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό με 
μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρούς κινδύνους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της 
ακινησίας. Πρέπει να κινητοποιηθούμε αυτή τη φορά και πρέπει να κινητοποιηθούμε 
γρήγορα.

Γι’αυτό και πιστεύω, ότι πέρα από τις αποφάσεις τις οποίες πήρε η κυβέρνηση για 
τα στελέχη της, πρέπει και το Προεδρείο της Κ.Ο., σε συνεργασία βέβαια με το 
προεδρείο της Βουλής, να οργανώσει μια εκστρατεία ενημέρωσης τόσο στο εξωτερικό, 
όσο και στο εσωτερικό. Η ενημέρωση δεν είναι μόνο δουλειά στα γραφεία του κόμματος, 
ή των υπουργείων. Η ενημέρωση απαιτεί την παρουσία των βουλευτών στη νέα πανε
θνική προσπάθεια.

Ζούμε σε μια περίοδο άνθισης νέων εθνικισμών, ζούμε σε μια περίοδο εντόνων 
κοινωτικών αλλαγών στους γείτονές μας, οι οποίες τροφοδοτούν τους εθνικισμούς. 
Ζούμε στην ανάπτυξη νέων στρατιωτικών τεχνολογιών.

Η απάντηση της χώρας μας σε όλα αυτά, πρέπει να είναι αποφασιστική. Δεν 
διεκδικούμε, αλλά και δεν παραχωρούμε. Δεν προκαλούμε, αλλά και δεν υποχωρού
με. Χρειαζόμαστε ένοπλες δυνάμεις ευέλεκτες, τεχνολογικά ανώτερες με υψηλό ηθικό. 
Γνωρίζουμε τα προβλήματά τους και σ’αυτά τα προβλήματα θα σκύψουμε. Αυτά ως 
προς την ουσία της πολιτικής.

Μερικοί αμφιβάλλουν εάν μετά την πρώτη φάση της οποία ανέφερα, θα έχουμε τη 
δυνατότητα να επανακτήσουμε εκείνη την απήχηση την οποία είχαμε στην πρώτη φάση.



Να είναι βέβαιοι, ότι η μεγάλη πλειοψηφίατου ελληνικού λαού χαιρετίζει την αποφασι
στικότητα και τη σύνεση με την οποία χειριστήκαμε την κρίση.

Χαιρετίζει το ότι δεν παρασυρθήκαμε από τη σκέψη να επιδιώξουμε πολιτκό όφελος 
με κραυγές πολέμου. Καταδικάζει τη στάση της Ν.Δ. και την πολεμοχαρή στάση των 
όποιων άλλων. Ας μην εντυπωσιάζουν αυτοί που φωνάζουν δυνατά, ας δούμε τους πάρα 
πολλούς που αισθάνονται, ότι ο πόλεμος μπορεί να είναι μια καταστροφή χωρίς λόγο, 
εφόσον υπάρχουν ειρηνικά μέσα για να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας.

Ας δούμε τους πάρα πολλούς οι οποίοι προσδοκούν σε μια πολιτική που θα 
εναδεικνύει τη χώρα στην ενίσχυσή της μέσα απο ειρηνικές διαδικασίες και πρωτοβου

λίες.
Η νίκη θα είναι δίκιά μας. Η απήχηση στην κοινή γνώμη θα είναι δίκιά μας, εάν μιλάμε 

πολιτικά. Εάν μιλήσουμε για το μέλλον, αν και τώρα μιλήσουμε για την εθνική στρατηγική 

μας.
Ας μην ξεχνάμε, ότι χιλιάδες πολίτες αναζητούν ένα νέο πολιτικό όραμα, μια 

ριζοσπαστική μεταρρύθμιση, μια ρεαλιστική πολιτική που θα φέρει τη χώρα πιο 
κοντά στο μέλλον. Διαισθάνονται ότι μετά την κυβερνητική αποτυχία της Ν.Δ. και 
ενδεχόμενη δίκιά μας αποτυχία, δεν θα είναι απλώς αποτυχία ενός άλλου κόμματος, 
αλλά θα είναι ήττα της πολιτικής.

Δεν θα είναι αποτυχία ενός ή περισσοτέρων προσώπων, αλλά θα είναι αποτυχία της 
δυνατότητας του πολιτικού συστήματος, να δίνει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα 
του τόπου. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλων αποτυ
χιών, δεν έχουμε το περιθώριο να διαψεύσουμε τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. 
ΓΓαυτό χρειάζεται συνοχή, συλλογικότητα, ομοψυχία, κοινή δουλειά. Θα πετύχουμε.
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ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΝ
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Α υτή τη συνεδρίασή μας, την πρώτη σύνοδο της Κ.Ε. μετά την εκλογή μου ως 
προθυπουργού δεν την παρακολουθούν μόνον οι αδηφάγες κάμερες των Μέσων 
Ενημέρωσης.Την παρακολουθεί ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Και δεν την παρα

κολουθεί με τη συνήθη επιπόλαιη περιέργεια, το συνηθισμένο μικροπολιτικό ενδιαφέ
ρον. Μα με πραγματική αγωνία. Περιμένουν από εμάς τώρα να επιβεβαιώσουμε όσα 
υποσχεθήκαμε στην κοινωνία και στην μεγάλη παράταξη που εκπροσωπούμε. Να 
επιβεβαιώσουμε την μεγάλη υπόσχεση που δώσαμε όχι με λόγια, μα με τις άψογες 
ενωτικές διαδικασίες εκλογής πρωθυπουργού και σχηματισμού κυβέρνησης.

Εκείνες τις ώρες, με όλα τα βλέμματα στραμμένα πάνω μας, στείλαμε ένα μήνυμα: 
ενότητας ευθύνης ανανέωσης και νίκης.

Εμπνεύσαμε-όχι ο νέος πρωθυπουργός μόνον, όχι η νέα κυβέρνηση μόνον, όλοι 
μαζί-την ελπίδα μιας καινούργιας αρχής. Είναι βέβαια: Ενας κόσμος ολόκληρος, που 
αμφέβαλε που φοβόταν ότι θα αποδειχθούμε ανίκανοι να διασφαλίσουμε στην κρίσιμη 
στιγμή τη συνέχεια, την ανανέωση και την προοπτική, ένας κόσμος που είχε σταθεί πλάι 
μας σε δύσκολες μάχες μα και ένας άλλος κόσμος που είχε αρχίσει να αποσύρεται 
αποκαρδιωμένος-ο κόσμος αυτός, όλος έστρεψε το βλέμμα σε εμάς με ανανεωμένο 
ενδιαφέρον, επλίδα και εμπιστοσύνη.

Αναλάβαμε, έτσι, όλοι μαζί ένα χρέος: αυτή την ελπίδα και την εμπιστοσύνη να μην 
την διαψεύσουμε. Να την δικαιώσουμε.

Είναι αλήθεια ότι η κρίση της Ίμια άφησε μια πικρή γεύση στην κοινή γνώμη και ότι 
κάποια ενδεχόμενα λάθη στους χειρισμούς μας και κυρίως η κακή εικόνα δημοσίων 
διαφωνιών, ανεύθυνων δηλώσεων και κακής συννενόησης που εκπέμψαμε αμέσως 
μετά, τραυμάτισαν αυτές τις ελπίδες των πρώτων ημερών. Οφείλουμε γρήγορα να 
επουλώσουμε το τραύμα. Να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη με την οποία 
η χώρα μας περιέβαλε. Και μπορούμε εύκολα, να επουλώσουμε το όποιο τραύμα. Δεν 
απογοητεύσαμε, άλλωστε, την εμπιστοσύνη των πολιτών και την εντολή του έθνους, 
ούτε στις ώρες τις δύσκολες, τις ώρες τις κρίσης. Η κοινή γνώμη, παρά τα νέφη μιάς 
ανεύθυνης, υστερικής σχεδόν και υτερόβουλης ασφαλώς, εθνοκαπηλικής προπαγάν
δας, βλέπει τώρα καθαρά. Γνωρίζει ότι τις ώρες εκείνες σταθήκαμε με ευθύνη και τόλμη 
στην προάσπηση του εθνικού συμφέροντος. Και πράξαμε το σωστό.

Κάποιοι, είναι βέβαιο, περιμένουν ότι η σύνοδος αυτή θα είναι ένας παροξυσμός διαφωνιών, 
μιά μάχη εσωκομματικών χαρακωμάτων, μιά ανακύκλωση της ηττοπάθειας και της μεμψιμοι- 
ρίας, μια επιβεβαίωση των θρύλων περί διάστασης κόμματος και κυβέρνησης. 'Οπ θα είναι, 
δηλαδή, η αρχή του τέλους. Του τέλους μιάς ελπίδας και μιά ιστορικής προοπτικής. *

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 
10 Φεβρουάριου 1996



Θα διαψευστούν είμαι βέβαιος.
Αποδείξαμε ήδη ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανακαλύψει την δύναμη του ελεύθερου 

διαλόγου, της αντιπαράθεσης των απόψεων, της διαφωνίας ακόμη, χωρίς να παρασύ- 
ρεται στην αυτοκαταστροφή και διαλυτική αντιπαράθεση χωρίς αρχές, χωρίς ορίζοντα 
ευθύνης και κοινής προοπτικής. Και η προοπτική μας, θα το επαναλάβω και από αυτό 
δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε βήμα πίσω, είναι προοπτική ενότητας, ανανέωσης και 
νίκης. Πάτο ΠΑΣΟΚ, μα και για την μεγάλη παράταξη που προσδιορίζουμε ως κεντροα
ριστερά, και στην οποία αναλογεί η ευθύνη να σμιλέψει το πρόσωπο της Ελλάδας για 
τον επόμενο αιώνα άλλος δρόμος δεν υπάρχει.

Πρέπει και σήμερα να αποδείξουμε ότι τα συλλογικά μας όργανα μπορούν επιτέλους 
να λειτουργούν ελεύθερα μα και υπεύθυνα. Ως τόποι δημοκρατίας, επεξεργασίας ιδεών, 
σύνθεσης. Όχι ως φωλιά παραγωγής μικροπολιτικού κουτσομπολιού, που χαροποιεί μια 
σκανδαλοθηρούσα μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης μα απογοητεύει την κοινή γνώμη.

Η κοινή γνώμη ορθά αντελήφθη και με ανακούφιση δέχθηκε το μήνυμα των διαδι
κασιών που από αυτό εδώ το σώμα ξεκίνησαν πριν λιγότερο από ένα μήνα και απέληξαν 
στο σχηματισμό της νέος κυβέρνησης.

Δεν ήταν απλώς μιά διαδικασία ρύθμιση, μιά τρέχουσα εσωκομματική διευθέτηση 
ρόλων. Ήταν μιά στιγμή αναμέτρησής μας με το μέλλον όταν η κοινή μας απόφαση να 

γυρίσουμε σελίδα.

Ένα κόμμα με καθοριστική ιστορικά την παρουσία του αρχηγού του, καλείτο να 
λύσει το ιδιαιτέρως δυσχερές πρόβλημα να εξασφαλίσει τη συνέχεια της διακυβέρνη
σης του τόπου, χωρίς τον ιδρυτή του παρόντα. Και το πέΤυχε.

Ένα κόμμα με κεντρική θέση στο πολιτικό μας σύστημα καλείτο να δώσει δείγμα 
γραφής της παρουσίας του στο μέλλον, σε μια καινούργια εποχή, που έχει ήδη ανατείλει. 

Και έδωσε.

Καλούμε τώρα όλοι να αποδείξουμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι ενωμένοι να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Όχι για να διασφαλίσει την ενότητα του 
κομματικού του προσωπικού, μα για να εγγυηθεί την ενότητα μιάς μεγάλης παράταξης, 
ενός κόσμου που αντιπροσωπεύει την αξιοπρέπεια, την δύναμη, την δικαιοσύνη, την 
ανάπτυξη, τον πολιτισμό,την ανθρωπιά και την περηφάνεια της Ελλάδας.

Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα που όλο και 
βαθύτερο χωρίζει την κοινωνία των πολιτών από την κοινότητα των πολιτκών, το διαζύγιο 
κομμάτων και κοινής γνώμης, για το οποίο τόσος λόγος έχει γίνει, και για το οποίο 
έχουμε και εμείς όχι μικρό μερίδιο ευθυνών. Καλούμαστε να ξανακερδίσουμε την χαμένη 
τιμή, το χαμένο ηθικό κύρος της πολιτικής και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς 
αυτήν. Κι αυτό δεν θα το πετύχουμε με λόγια. Μα επιδεικνύοντας νέο ήθος και ύφος 
στην κυβερνητική πράξη, την συλλογική λειτουργία, το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, 
την ειλικρίνεια και την αυθεντικότητα στην επικοινωνία.

Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι, διαχειριστές της ίδιας, 
προδιαγεγραμμένης μάλιστα πολιτικής, με άλλο όνομα. Ότι αντιπροσωπεύουμε πράγ
ματι μιά άλλη πολιτική, όχι με μιά συνθηματολογούσα επαγγελία δίχως επαφή με την 
πραγματικότητα, μα μ'ένα εφικτό όραμα. Το όραμα μιάς κοινωνίας αλληλέγυων πολιτών, 
με ισχυρούς συνεκτικούς ιστούς δικαιοσύνης, με ευρείς ορίζοντες ελευθερίας και 
αυτονομίας το όραμα μιάς σύγχρονης, ανταγωνιστικής οικονομίας και μιάς ηγεμονικής 
θέσης, οικονομικά μα κυρίως πολιτιστικά, στον Βαλκανικό περίγυρο.

Καλούμαστε να σχηματίσουμε το ΠΑΣΟΚ σε ένα πολιτικό οργανισμό ανοιχτό, ζωντανό, 
ανπστοιχο της νέας εποχής, προσανατολισμένο όχι προς το κράτος, μα προς την κοινωνία.

Καλούμαστε, τέλος, να προσδιορίσουμε και πάλι, τα νέα σύνορα, το νέο περιεχό-
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μενο, τους νέους δεσμούς με την κοινωνία μιας κεντροαριστεράς, που δεν μπορεί πια 
να περιχαρακώνεται σε παλιές κομματικές παιρίδες ούτε να κυκλοφορεί στη νέα 
Ευρώπη με το διαβατήριο των παλιών και φθαρμένων συνθημάτων της. Σ’όλη την 
Ευρώπη, οι δυνάμεις της προόδου, της ισότητας, της αλληλεγγύης, αναζητούν μιά νέα 
πυξίδα για το ταξίδι της Κεντροαριστεράς στον επόμενο αιώνα. Στην αναζήτηση αυτή 
πρέπει να είμαστε μέτοχοι και πρωταγωνιστές.

Αναλάβαμε αυτό το στοίχημα. Κάποιοι το είπαν νέα μεταπολίτευση. Το βέβαιο είναι 
ότι είναι ένα στοίχημα που υπερβαίνει την ευθύνη σχηματισμού απλώς μιας κυβέρνησης, 
που θα εξαντλήσει την διετία και θα οδηγήσει νικηφόρα στην πορεία προς τις επόμενες 
εκλογές. Το στοίχημα που αναλάβαμε έχει πολύ ευρύτερο ορίζοντα. Και θα είμασταν 
κατώτεροι των περιστάσεων αν επιχειρούσαμε να το δούμε στα στενά όρια των αντιπα
ραθέσεων, των προσωπικών αντιδικών, και των εσωκομματικών περιχαρακώσεων, που 
κληρονομήσαμε από το χθές. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Έχουμε 
υποχρέωση να έχουμε ζωντανά μπροστά μας συνεχώς το μέγεθος της πρόκλησης.

Αναλάβαμε επίσης και προπάντων την ευθύνη να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Με 
ένα πρόγραμμα που έχει εγκρίνει ο ελληνικός λαός. Με έναν νέο τρόπο.

Πρέπει να κυβερνήσουμε αλλιώς. Αν θέλουμε να είμαστε πιστοί σε όσα στις εκλογές 
υπσχεθήκαμε, πιστοί στο πρόγραμμά μας. Πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε πιστοί 
στον εαυτό μας.

Να αλλάξουμε τρόπο λειτουργίας. Συλλογικότητα, ευθύνη, διαφάνεια. Νέα υπόστα
ση στα κυβερνητικά όργανα.

Να αλλάξουμε τρόπο επικοινωνίας με την κοινωνία. Ειλικρίνεια, τόλμη, εξιοπιστία.

Να αλλάξουμε ύφος διαλόγου με την αντιπολίτευση. Τομές και αναβάθμιση της 
λειτουργίας της Βουλής. Και δεν θα παρακολουθήσουμε ασφαλώς την αποχαλίνωση 
ενός ακραίου αντιπολιτευτικού, εμπρηστικού συχνά, λόγου στον οποίο παρασύρθηκε η 
αντιπολίτευση, υπό το κράτος προφανώς του πανικού που προκάλεσαν τα πρώτα 
στοιχεία δημοσκοπήσεων και η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στο νέο μας ξεκίνημα.

Να ανοίξουμε έναν καινούργιο διάλογο με τις κοινωνικές μα και τις πολιτικές 
δυνάμεις που χωρίς να αρνηθούμε την πολυχρωμία και την διαφορετικότητά τους, 
συμπίπτουν στην αναζήτηση αυτού του εφικτού οράματος, του περιεχομένου μιας 
αληθινά εναλλακτικής πολιτικής πρότασης για την κεντροαριστερά στο τέλος του 
ταραγμένου μας αιώνα.

Να δώσουμε το περιεχόμενο και στην πολιτική λειτουργία. Στις σχέσεις ανάμεσά 
μας και στον τρόπο που συζητούμε. Στη σχέση κόμματος και κυβέρνησης. Θα πρέπει 
να αποκαταστήσουμε γρήγορα έναν νέο κώδικα, νέους κανόνες που διέπουν αυτή τη 
σχέση, την προστατεύουν και αποτρέπουν παρεξηγήσεις.

Η ζωή και ο διάλογος πρέπει να επιστρέφει θριαμβευτικά στο ΠΑΣΟΚ. Οι συνεδριά
σεις μας δεν μπορεί να είναι συνοριακά επεισόδια μεταξύ όμορων και αλληλοϋποβλε- 
πομένων φέουδων. Πρέπει να έχουν την ένταση των ιδεών που συγκρούονται, όχι των 

ομάδων που συνομωτούν.

Αναλάβαμε την ευθύνη να κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Και δεν είναι δυνατόν να 
αφήνουμε να πλανάται η εντύπωση πως πάνω από την ευθύνη αυτήν προτάσσουμε τα 
μικροσυμφέροντά μας. Πως, εν ονόματι μικροψυχιών, αφιστάμεθα τους χρέους μας να 
κυβερνήσουμε τη χώρα. Ό πως δεν έχουμε την δύναμη να προσφέρουμε στους Έλλη
νες την κυβέρνηση με το κύρος, τη συνοχή, και σταθερότητα πλεύσης που οι περιστά
σεις απαιτούν. Θα πρέπει όλοι να το καταλάβουμε: Δεν έχουμε περιθώριο να παίξουμε με 
αιπή τη νέα κυβέρνηση. Γιατί το κεφάλαιο εμπιστοσύνης που επένδυσε ο ελληνικός λαός 
επάνω της δεν θα μας ξαναδοθεί. Δεν θα μας δώσει κανείς δεύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η



ευκαιρία μας. Αυτή είναι η στιγμή της συνάντησης με το μέλλον. Αν την χάσουμε, την 
χάνουμε οριστικά. Προσωπικά, δεν θα επιτρέψω να χαθεί. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα το επιτρέψει.

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώνει έναν πρώτο κύκλο πολύωρων, δύσκολων, 
επώδυνων συχνά συλλογικών λειτουργιών, που απέληξαν όμως αισιόδοξα. Το μήνυμα 
που πρέπει να εκπέμψουμε σήμερα πρέπει να είναι σαφές: Στηρίζουμε την κυβέρνηση, 
στηρίζουμε την ελπίδα ανανέωσης, ενότητας και νίκης. Στηρίζουμε μιά νέα πορεία, για 
ένα νέο ΠΑΣΟΚ, που θα γίνει πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για την Ελλάδα του 
επόμενου ειώνα.

Θα συζητήσουμε ασφαλώς εδώ - και πρέπει να συζητήσουμε ελεύθερα ανοιχτά, 
χωρίς μισόλογα - για την πρόσφατη κρίση της Ίμια, για τα τυχόν σφάλματα,τις ευθύνες 
μα κυρίως τα συμπεράσματα, τα διδάγματα για το μέλλον.

Θα ήταν άσκοπο να εξιστορίσω και πάλι το χρονικό της κρίσης. Και θα ήταν 
κατώτερο των περιστάσεων να αναλωθώ στην αναζήτηση επιμέρους ευθυνών.

Θα πω απλώς ότι το δίλημμα δεν ήταν πόλεμος ή μη πόλεμος, αναμέτρηση ή ταπείνωση. 
Το δίλημμα ήταν αν θα μεταφέραμε την αναμέτρηση με την Τουρκική απειλή από εκείνο το 
πεδίο της διεθνούς νομιμότητας σε ένα άλλο πεδίο, το πεδίο της αντιπαράθεσης των όπλων. 
Αν θα τους επιτρέπαμε να μας παρασύρουν στην παγίδα που εκείνοι επιτηδείως έστησαν 
(και κάποιοι από εδώ επιπολαίως συνήργησαν) με μια εμπλοκή που ακόμη κι αν οδηγούσε 
σε πρώτο χρόνο σε τοπική νίκη των ελληνικών όπλων, θα οδηγούσε σε δεύτερο χρόνο σε 
μια διμερή διαπραγμάτευση, υπό την σκιά του αίματος και μακράν από το φώς της διεθνούς 
έννομης τάξης, όπου τα ελληνικά όπλα είναι αήττητα. Ήταν αυτό το συμφέρον μας: Να 
δώσουμε τη μάχη εκεί που προκληθήκαμε και όχι εκεί όπου εμείς επιλέγουμε να την 
δώσουμε: Αυτό θα ήταν προδοσία αληθινή: να οδηγήσουμε την χώρα σε μια αναμέτρηση 
στο πεδίο που ο αντίπαλος επέλεξε. Τότε θα είχαν δίκιο κάποιοι να μας κατηγορήσουν για 
βλάβη των συμφερόντων του έθνους. Προτιμήσαμε να δώσουμε τη μάχη εκεί που το έθνος 
είναι ανίκητο. Και τώρα που κατακαθίζει η σκόνη, σβήνει ο απόηχος της πατριδοκάπηλης 
λαϊκιστικής συνθηματολογίας, όλοι βλέπουν πως πράξαμε το σωστό. Και πως η εντύπωση 
μιάς εθνικής ήττας μετατρέπεται στην βεβαιότητα μιάς ουσιαστικής εθνικής δικαίωσης, που 
κάθε μέρα γίνεται ισχυρότερη.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτήν την επιλογή, για την οποία δεν θα έπρεπε εξ αρχής να 
υπάρχει καμμία αμφιβολία, χρειάστηκε να την επιβεβαιώσουμε μέσα σε συνθήκες δραμα
τικά φορτισμένες, χωρίς να είμαστε προετοιμασμένοι γι’αυτό, στο περιβάλλον μιάς έντασης 
την οποία η κυβέρνηση κληρονόμησε χωρίς όμως να κληρονομήσει και μία σαφή εικόνα 
της. Από όλες τις πλευρές, το ελληνικό δίκαιο βρίσκει σιγά - σιγά υποστηρικτές, εκείνους 
που ήταν αρχικά αμέτοχοι, επιφυλακτικοί και ουδέτεροι. Που θα είχαμε οδηγηθεί αν είχαμε 
παρασυρθεί απερίσκεπτοι σε μια εμπλοκή στην Ίμια; Και κάτι ακόμη: ας σκεφθούν όλοι γιατί 
βρεθήκαμε απομονωμένοι διεθνώς την ώρα της κρίσης, ποιές συνέπειες είχε η απουσία μας 
από το διεθνές προσκήνιο και πόσο μας στοίχισαν κάποιες επιλογές του πρόσφατου 
παρελθόντος. Η κυβέρνησή μας μέσα σε λίγες ημέρες ανέστρεψε κλίμα ψυχρότητας και 
επιφυλακτικότητας που είχε παγιωθεί τα τελευταία χρόνια. Κανείς δεν έχει λόγο να αισθά
νεται "ταπεινωμένος" γι’αυτό. Το αντίθετο.

Η επιλογή μας ήταν σωστή. Ήταν η επιλογή να μην συρθούμε, μέσω μιάς σύρραξης 
στο τραπέζι μιας ανεξέλεγκτης διμερούς διαπραγμάτευσης σε ένα πεδίο όπου οι βασκές 
μας δυνάμεις, τι δίκιο μας δηλαδή, οι ζωντανές μας συμμαχίες, η θέση μας στην Ευρώπη 
και τον κόσμο θα ήταν απούσες. Ό σοι χτυπούν τα τύμπανα του πολέμου και κραυγάζουν 
‘προδοσία" έχουν άδικο. Εκπροσωπούν την παράδοση της αφροσύνης, την παράταξη

θερμοκέφαλης πολιτικής, που εξαιτίας της η νεώτερη ελληνική ιστορία είναι σπαρ- 
Μενη από βαρειές τραγωδίες, που προκλήθηκαν στο όνομα της εθνικής υπερηφάνειας. 
Αυτή η παράταξη κι αυτή η παράδοση δεν είναι η δική μας.

Ήταν αυτό το 
συμφέρον μας;
Να δώσουμε τη 
μάχη εκεί που 
προκληθήκαμε 
και όχι εκεί όπου 
εμείς επιλέγουμε 
να την δώσουμε; 
Αυτό θα ήταν 
προδοσία 
αληθινή: να 
οδηγήσουμε την 
χώρα σε μια 
αναμέτρηση στο 
πεδίο που ο 
αντίπαλος 
επέλεξε. 
Προτιμήσαμε να 
δώσουμε τη μάχη 
εκεί που το έθνος 
είναι ανίκητο. Και 
τώρα που 
κατακαθίζει η 
σκόνη, σβήνει ο 
απόηχος της 
πατριδοκάπηλης 
λαϊκιστικής 
συνθηματολογίας, 
όλοι βλέπουν πως 
πράξαμε το 
σωστό. Και πως η 
εντύπωση μιάς 
εθνικής ήττας 
μετατρέπεται 
στην βεβαιότητα 
μιάς ουσιαστικής 
εθνικής 
δικαίωσης, που 
κάθε μέρα γίνεται 
ισχυρότερη.



Πιστεύω ότι 
πρέπει να 

σκεφτούμε ένα 
συνέδριο με 

ανοιχτές πόρτες. 
Ένα συνέδριο με 

το βλέμμα 
στραμμένο στην 

ελληνική 
κοινωνία. Ένα 

συνέδριο που δεν 
θα αφορά μόνο 

τα σημερινά μέλη 
του κόμματος, 

αλλά ολόκληρο το 
κοινωνικό 

ΠΑΣΟΚ, που 
πρέπει εμείς να 

πλησιάσουμε.

Το χρέος μου - το 
χρέος μας - είναι 
να αποδείξουμε 
ότι το βήμα που 
επιχειρήσαμε με 

ενότητα και 
ευθύνη είναι 

αμετάκλητο. Ότι 
θα συνεχίσουμε

Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι το τι έγινε. Ούτε με ποιών ευθύνες και με 
ποιές ασυγχώρητες επιπολαιότητες παρά λίγο να οδηγηθούμε στην παγίδα της Τουρ
κικής προκλητικότητας. Αυτό που έχει σημασία είναι τα συμπεράσματα που οφείλουμε 
με σαφήνεια να εξάγουμε.

Συμπεράσματα ως προς την εθνική μας στρατηγική, πρώτα απ’όλα.

Ότι απέναντι' μας βρίσκεται μια χώρα με "αναθεωρητική" πολπική ως προς τις διεθνείς 
συνθήκες και τους κανόνες που διέπουντο καθεστώς του Αιγαίου, δεν είναι ούτε καινούργιο 
ούτε αναπάντεχο. Και αν το διάβημα των Τούρκων, να αμφισβητήσουν έγκυρες διεθνείς 
συνθήκες με τρόπο πρωτοφανή, που τους απομονώνει καθημερινά από την διεθνή κοινό
τητα, ξάφνιασε κάποιους, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε πως δεν είναι παρά εκδήλωση μιάς 
διαρκώς παρούσας απειλής. Το ερώτημα είναι τι αντιπαραθέτουμε στην απειλή αυτή.

Αναζωογόννηση ενός δυναμικού πλέγματος συμμαχιών, ερεισμάτων, ένταση της 
παρουσίας μας στις διεθνείς διαδικασίες, ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες που 
μορφώνουν το νέο πρόσωπο της Ευρώπης.

Ισχυρή θέση στα Βαλκάνια, δυναμική σχέση με τους Βαλκάνιους γείτονες. Ισχυρή 
αποτρεπτική παρουσία. Συντονισμένη, υπεύθυνη άσκηση εξωτερικής πολιτικής και 
αποτελεσματικός μηχανισμός παρακολούθησης και χειρισμού κρίσεων.

Η κυβέρνησή μας στα πρώτα βήματα απέδειξε ότι έχει δυναμική νίκης. Ανέστρεψε 
σε μια νύχτα με την εκλογή νέου πρωθυπουργού το κλίμα, ανέτρεψε το προβάδισμα της 
Ν.Δ. στις δημοσκοπήσεις, κέρδισε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, έφερε την προσδοκία 
μιας νέας αρχής στον κόσμο μας.

Η δυναμική της νίκης πρέπει να επιβεβαιωθεί. Δεν θα είναι εύκολο. Κάθε βήμα μας, 
κάθε μέρα μας θα είναι σκληρή. Το ξέραμε.

Μας το επιβεβαίωσαν αυτές οι πρώτες ημέρες.

Μας το επιβεβαίωσαν:

Η ελληνοτουρκική κρίση που έσκασε σαν ωρολογιακή βόμβα εντέχνως ρυθμισμένη 
να εκραγεί στην πιο δύσκολη στιγμή, την ώρα των προγραμματικών δηλώσεων, πριν 
ακόμη η κυβέρνηση λάβει ψήφο εμπιστοσύνης.

Οι καθημερινές τριβές για τα αυτονόητα. Η αντιπαράθεση για στοιχειώδεις επιλο
γές. Μια εικόνα αμφισβήτησης των επιλογών της κυβέρνησης, όχι εξαιτίας αυτών 
καθ’αυτώντων επιλογών, μα χάριντης αμφισβήτησης και μόνον.

Ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Ας μην το κάνουμε δυσκολότερο υποθηκεύοντας μια 
νέα εποχή με τις κακές συνήθειες της παλιάς.

Το συνέδριο είναι μια μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι, πιστεύω, 
καιρός να κατανοήσουμε ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Αν δεν επιτύχουμε με 
αφορμή το συνέδριο την επανασύνδεσή μας με ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας θα 
ακολουθήσουμε πορεία περιθωριοποίησης.

Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε ένα συνέδριο με ανοιχτές πόρτες. Ένα συνέδριο 
με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική κοινωνία. Ένα συνέδριο που δεν θα αφορά 
μόνο τα σημερινά μέλη του κόμματος, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, που πρέπει 
εμείς να πλησιάσουμε.

Το χρέος μου - το χρέος μας - είναι να αποδείξουμε ότι το βήμα που επιχειρήσαμε 
με ενότητα και ευθύνη είναι αμετάκλητο. Ό τι θα συνεχίσουμε. Με το ύφος και το ήθος 
που υποσχεθήκαμε ότι θα οδηγεί τα βήματά μας. Με την συλλογικότητα, την διαφάνεια, 
την ανοιχτή στην κοινωνία λειτουργία. Με μια συζήτηση, έναν διάλογο που και σήμερα 
θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ο λόγος των συσχετισμών αλλά λόγος πολιτικός και 
υπεύθυνος. Ήδη, ό,τι χάθηκε στη μάχη των εντυπώσεων, τις ώρες της κρίσης στην Ίμια, 
αναστρέφεται. Η δυναμική της νίκης είναι παρούσα. Και η νίκη θα είναι δική μας.



ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ: ΑΥΝΑΜΗ ΑΝΑΝΕΟΣΗΣΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ*

Ηλθα σήμερα εδώ, εκπροσωπώντας τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Μία νέα 
κυβέρνηση, που δημιουργήθηκε για να σηματοδοτήσει την πολιτική ενηλικίωση 
του ΠΑΣΟΚ.

Οταν δημιουργούσαμε το ΠΑΣΟΚ, πριν από 21 χρόνια, πολλοί και πολλές από όλους 
εσάς, δεν είχατε ακόμα γεννηθεί. Η διάρκεια αυτής της πορείας, δείχνει τη δύναμη των 
ιδεών που γέννησαν το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα μας.

Το 2ο Συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται στην πιο κρίσιμη καμπή της 
ιστορίας του ΠΑΣΟΚ από το 1974: Τη στιγμή που το Κίνημα αναζητεί το δρόμο του στα 
πρώτα του βήματα χωρίς την άμεση παρουσία του Α. Παπανδρέου. Τη στιγμή που η 
ελληνική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία την προσπάθεια για την αναζήτηση του 
καινούργιου, του ουσιαστικά διαφορετικού από τις μέχρι σήμερα πρακτικές. Τη στιγμή 
που η χώρα μας πρέπει να χαράξει αποφασιστικά το δρόμο της και να διαμορφώσει με 
σαφήνεια και δυναμικότητα τη στάση της απέναντι στις συνεχείς προκλήσεις που 
εντείνονται στον ευαίσθητο γεωπολιτικό της χώρο.

Σε αυτή τη χρονική στιγμή οι νέοι άνθρθωποι στο ΠΑΣΟΚ συνέρχονται στο 2ο 
Συνέδριό τους. Ενα Συνέδριο που ήδη έχει καθυστερήσει σημαντικά, στερώντας από τη 
Νεολαία ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αποκτήσει δομή και λειτουργία ικανή να δώσει στην 
ελληνική νεολαία την απάντηση στα ερωτήματα και τους προβληματισμούς της.

Η κινητήρια δύναμη του χώρου μας, υπήρξε σε όλες τις περιόδους -τις εύκολες 
αλλά και τις δύσκολες- η αναζήτηση και η αμφισβήτηση.

Αν τελειώσει η πολιτική αναζήτηση, αν τελειώσει η αμφισβήτηση των κατεστημένων 
πρακτικών και ιδεών, αν βολευτούμε με όσα έχουμε ήδη, τότε θα έχουμε το τέλος του 
ΠΑΣΟΚ.

Είναι χρέος όλων, από τον πρόεδρο, το πρωθυπουργό ως και το κάθε στέλεχος του 
κόμματος και της Νεολαίας, να συνεχίσουμε μια δημιουργική πορεία, που είναι και η 
μόνη δυνατή πορεία προς την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Αυτό προϋποθέτει συναίσθηση της ευθύνης. Η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ, ήταν και πρέπει 
να παραμείνει μία υπόθεση ψυχής και όχι μία επένδυση προσωπικών συμφερόντων.

Ζούμε σε μία κοινωνία που επιβραβεύει την ήσσονα προσπάθεια. Ζούμε σε μία 
κοινωνία που δεν έχει την ηθική ως κινητήριο μοχλό. Ζούμε σε μία κοινωνία μετριοκρα- 
τίας και όχι αξιοκρατίας.

Εμείς οι μεγαλύτεροι, έχουμε ευθύνη γ ι’αυτή την κατάσταση. Όμως κι εσείς, οι 
νεότεροι, δεν θα έχετε μικρότερη ευθύνη, αν γίνετε δικά μας αντίγραφα.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ έχει χρέος να αποφύγει την εξομοίωση με καταστάσεις που

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο 2ο συνέδριο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ 
Αθήνα 16 Φεβρουάριου 1996

Είναι χρέος όλων, 
από τον πρόεδρο, 
το πρωθυπουργό 
ως και το κάθε 
στέλεχος του 
κόμματος και της 
Νεολαίας, να 
συνεχίσουμε μια 
δημιουργική 
πορεία, που είναι 
και η μόνη δυνατή 
πορεία προς την 
Ελλάδα του 21ου 
αιώνα.



Η Νεολαία 
ΠΑΣΟΚ έχει 

χρέος να 
αττοφύγει την 
εξομοίωση με 

καταστάσεις που 
δυστυχώς 

αφορούν το ίδιο 
το ΠΑΣΟΚ των 
ενηλίκων. Εχει 

χρέος να πει όχι 
στους 

μηχανισμούς, όχι 
στα διατεταγμένα 

"ναι" και στα 
στοιχημένα "όχι".

Η Νεολαία 
ΠΑΣΟΚ, όλοι 

εσείς, πρέπει να 
σκεφτείτε: Κανείς 

δεν μπορεί 
ν’αλλάξει τον 

κόσμο μόνος του.
Και κανείς δεν 

μπορεί ν’αλλάξει 
τίποτα, αν γίνει 

όμοιος με ό,τι 
θέλει ν’αλλάξει.

δυστυχώς αφορούν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ των ενηλίκων. Εχει χρέος να πει όχι στους 
μηχανισμούς, όχι στα διατεταγμένα “ναι" και στα στοιχημένα “όχι“.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, όλοι εσείς, πρέπει να σκεφτείτε: Κανείς δεν μπορεί ν’αλλάξει 
τον κόσμο μόνος του. Και κανείς δεν μπορεί ν’αλλάξει τίποτα, αν γίνει όμοιος με ό,τι 
θέλει ν’αλλάξει.

Οι νέοι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια διάθεση κριτικής, αμφισβήτησης, άρνη
σης και ανατροπής. Κι αυτή είναι η δύναμη της νεολαίας. Η δύναμη αυτή πρέπει να 
ισχυροποιηθεί στο χώρο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ. Είναι καιρός πια το παλιό, να δώσει τη 
θέση του στο καινούργιο, είναι καιρός πια οι προσωπικές συγκρούσεις να αντικαταστα- 
θούν από πολιτικές αντιπαραθέσις, είναι ανάγκη σήμερα να δώσουμε, εμείς οι νέοι, τη 
ζωντάνια και τη δυναμική που χειάζεται τόσο πολύ το ΠΑΣΟΚ.

Είμαστε μία νέα κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση, όπως έχω πει, συνέχειας και ανανέωσης.

Ελπίζω με τη βοήθεια όλων και μία κυβέρνηση νίκης.

Το ΠΑΣΟΚ, που ιδρύσαμε με τον Πρόεδρο μας, τον Ανδρέα Παπανδρέου, στηρίζει 
την κυβέρνηση.

Είναι σ’όλους μας ξεκάθαρο, ότι μετά από την εκλογή μου στην πρωθυπουργία, ότι 
χρειαζόμαστε έναν επαναπροσδιορισμό της σχέσης κυβέρνησης-κόμματος. Αλλά και τη 
σχέση κόμματος - νεολαίας.

Θεωρώ ότι έχουμε περάσει πια από την περίοδο, την αναγκαία, αν θέλετε, της 
πολιτικής ταύτισης του κόμματος με την κυβέρνηση.

Αυτό που επιζητούμε σήμερα, είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα στηρίζει κριτικά την κυβέρ
νηση. Θέλουμε τη στήριξη, αλλά επιζητούμε να παρέχεται κριτικά-όχι τυφλά και αυτο
νόητα, όπως στο παρελθόν.

Όμως, αυτή η νέα σχέση, προϋποθέτει, ότι το κόμμα θα αποκτήσει και πάλι την 
ικανότητά του να αντιμετωπίζει δημιουργικά καταστάσεις, να προτείνει, να στρατεύεται, 
να έχει κοινωνική ευθύνη.

Προϋποθέτει ένα ΠΑΣΟΚ ανοικτό, συλλογικό δημοκρατικό, σύγχρονο. Οι οργανώ
σεις μας φθίνουν, πολλές είναι κλειστές εδώ και χρόνια, ο μέσος όρος ηλικίας των μελών 
του κόμματος όλο και ανεβαίνει.

Το κόμμα μας είναι κλειστό στην κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό έχει μεταβληθεί σε 
μηχανισμό νομής της εξουσίας.

Αποτέλεσμα; Συντηρητικές θέσεις, συντηρητικές πρακτικές, έλλειμμα δημοκρατίας, 
έλλειμα λογικής.

Χρειαζόμαστε άμεσα, το νέο ΠΑΣΟΚ:

Το συνέδριο είναι μία μεγάλη ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Είναι, πιστεύω, 
καιρός να κατανοήσουμε ότι είμαστε σε ένα οριακό σημείο. Αν δεν αλλάξουμε τώρα, 
είμαστε καταδικασμένοι στη συρρίκνωση και στην περιθωριοποίηση.

Πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε ένα συνέδριο με ανοικτές πόρτες. Ένα συνέδριο 
με το βλέμμα στραμμένο στην ελληνική κοινωνία. Ένα συνέδριο που δεν θα αφορά μόνο 
τα σημερινά μέλη του κόμματος, αλλά ολόκληρο το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, που πρέπει εμείς 
να πλησιάσουμε. Ένα συνέδριο στο οποίο θα συμμετέχει η νέα γενιά.

Χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις.

Πρέπει να δώσουμε πάλι περιεχόμενο στην πολιτική. Πρέπει να πάψουμε να περι
χαρακωνόμαστε στο παρελθόν, αλλά να προβλέψουμε το μέλλον.

Είμαστε ένα κόμμα που πιστεύει στο σοσιαλισμό με δημοκρατία. Πρέπει να μάθουμε 
τώρα να συζητάμε, ώστε να μη μας δεσμεύουν δόγματα αλλά νέες ιδέες και αναζητή
σεις.



Η χώρα έχει ανάγκη το ΠΑΣΟΚιου 2000: Ένα πλουραλιστικό κόμμα, απαλλαγμένο 

από τις αγκυλώσεις των δογμάτων, με εσωτερική δημοκρατία, με θέσεις που θα 
προκύπτουν από ελεύθερο διάλογο, ένα κόμμα που θα πρέπει να εκφράζει πάντοτε το 
πλειοψηφικό ρεύμα της κοινωνίας.

Το ΠΑΣΟΚ, ιδρύθηκε για να αλλάξει την ελληνική κοινωνία. Σ’αυτά τα 20 χρόνια 
κάναμε πολλά - και πράγματι, το πρόσωπο της χώρας έχει αλλάξει.

Τώρα, πιστεύω ότι ήλθε η ώρα να αλλάξουμε εμείς. Να αλλάξουμε το ΠΑΣΟΚ όλοι 
μαζί, χωρίς εσωτερικές μάχες χαρακωμάτων, με κοινή προσπάθεια, για να μπορέσουμε 
και πάλι να προχωρήσουμε όπως θέλει και ζητά η ελληνική κοινωνία.

Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για την 
Ενότητα, την Ανανέωση και τη Νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Η χώρα έχει 
ανάγκη το ΠΑΣΟΚ 
του 2000: Ένα 
πλουραλιστικό 
κόμμα, 
απαλλαγμένο 
από τις
αγκυλώσεις των 
δογμάτων.



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ*

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σταθερά σε μια πορεία ανάκαμψης, 
εξυγίανσης και ελέγχου των ανισορροπιών που κληρονόμησε η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚτο 1993. Στη διετία που πέρασε, επενδύσαμε στη σταθεροποίηση καίριων 

οικονομικών μεγεθών και στην αξιοπιστία της πολιτικής. Στόχος μας είναι να ολοκληρώ
σουμε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια στη γραμμή που συστηματικά έχουμε ακολουθή
σει, και να αξιοποιήσουμε τα σημαντικά οφέλη που προέκυψαν. Θεωρούμε ότι η 
κυβέρνηση μας έχει ρητή υποχρέωση να σεβαστεί τις θυσίες των εργαζόμενων και να 
τις μετατρέψει σε αποτέλεσμα, έργα, προοπτικές.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησής μας είναι οργανικά δεμένη με τις επιδιώξεις 
της κοινωνίας μας. Καταρτίζεται με κριτήριο από το ποιά θέση θέλουμε για την Ελλάδα 
των επόμενων χρόνων, μέσα στους οποίους συντελούνται ριζικές αλλαγές στον ευρω
παϊκό και ευρύτερο χώρο. Ισχυρή οικονομική βάση, ισχυρή κοινωνική συνοχή, δημοκρα
τικοί θεσμοί και αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση αποτελούν αναγκαίες προϋπο
θέσεις για την Ελλάδα του 2000.

Οσο και αν η αντιπολίτευση αρνείται να αναγνωρίσει την πραγματικότητα, τα 
αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής μας είναι σημαντικά και εκφράζονται σε κάθε 
επίπεδο. Θα αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά μεγέθη, με πηγή τον ΟΟΣΑ, ώστε να 
είναι συγκρίσιμο με τα αντίστοιχα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, που υποεκτιμούν ελαφρώς ορισμένα πιο πρόσφατα 
μεγέθη της οικονομίας μας, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην περίοδο 1994- 
1997 θα είναι κατά μέσο όρο 2,1% έναντι 0,6% στην περίοδο 1990-1993. Κατά τη 
διάρκεια διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η οικονομία μας θα αναπτύσσεται τρισήμιση 
φορές ταχύτερα, από ότι ίσχυε κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρα
τίας. Ο πληθωρισμός θα κινηθεί στο 8,4% κατά μέσο όρο έναντι 16.7% αντίστοιχα επί 
Νέας Δημοκρατίας. Οι επενδύσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6.5% έναντι 
μηδέν - το τονίζω μηδέν - αντίστοιχα επί Νέας Δημοκρατίας. Οι εξαγωγές μας επίσης 
θα αυξάνονται με 6.6% δίνοντας μια περαιτέρω ώθηση στην εξωστρέφεια της οικονο
μίας μας και στην παρουσία των προϊόντων μας στη διεθνή αγορά.

Η Ελλάδα πλησιάζει όλο και πιο πολύ στις αναπτυξιακές επιδόσεις των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρυθμός ανάπτυξής μας από το μισό του ρυθμού της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης το 1990-93, εφέτος θα τον ξεπεράσει και θα υπάρξει έτσι για πρώτη φορά 
έπειτα από πολλά χρόνια, μείωση της απόστασης που μας χωρίζει από τις άλλες

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στην προ Ημερήσιας Διατάξεως συΐήτηση στη 
Βουλή για την οικονομία 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 1996
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ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό παράλληλα με μια εκτεταμένη προσπάθεια δημοσιονομι
κής εξυγίανσης και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.

Αν το 1994 ήταν έτος-κλειδί για τον έλεγχο του δημοσιονομικού χάους που παρα
λάβαμε και για την επιβολή πειθαρχίας στους κερδοσκόπους του εθνικού μας νομίσμα
τος, το 1995 προστέθηκαν τρεις σοβαρές επιτυχίες:

•  η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στα τέλη του έτους στο ιστορικό για την τελευ
ταία εικοσαετία επίπεδο του 8,1%,

•  η μείωση των επιτοκίων των τίτλων του δημοσίου κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες και 
των επιτοκίων χορηγήσεων κατά 6,5 μονάδες.

•  η επιτυχής εφαρμογή μιας ιστορικής για τα ελληνικά δεδομένα δημοσιονομικής 
μεταρρύθμισης, με στόχο το νοσηρό φαινόμενο της φοροδιαφυγής.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε το 1995 κατά 2,5% για δεύτερο κατά σειρά έτος, 
μετά τους συνεχείς αρνητικούς ρυθμούς του 1990-1993. Στα δημοσιονομικά, πετύχαμε 
τους στόχους μας για δεύτερο κατά σειρά έτος, παρά τις απρόβλεπτες πρόσθετες 
ανάγκες. Οι δανειακές ανάγκες μειώθηκαν δραστικά στο 8.9% του ΑΕΠ από 11.4% το 
1994, και 12.3% κατά μέσο όρο επί Νέας Δημοκρατίας.

Η τάση αύξησης της ανεργίας, που από 7.5% το 1989 ανέβηκε στο 9,7% το 1993, 
μειώθηκε αισθητά. Παραμένει, όμως βεβαίως, ένα μεγάλο πρόβλημα.

Στη διετία που πέρασε, τα κατώτατα ημερομίσθια αυξήθηκαν σε πραγματικούς 
όρους κατά 1% περίπου. Για όσους γνωρίζουν, και στην αίθουσα αυτή όλοι γνωρίζουν 
ή οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι κλαδικές συμβάσεις διαμορφώνονται σε υψηλότερα 
επίπεδα της τάξης του 2-3%. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα της 
οικονομίας, όχι μόνο διασφάλισαν το πραγματικό τους εισόδημα, αλλά πήραν πραγμα
τικές εισοδηματικές αυξήσεις πάνω από την αύξηση του ΑΕΠ. Στη βιομηχανία και στο 
εμπόριο οι πραγματικές αυξήσεις ήταν 2 με 4 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό. Οι 
επιχειρήσεις μπόρεσαν να καταβάλουν τα ποσά αυτά, γιατί η πολιτική μας τους εξασφά
λισε σταθερό περιβάλλον, προοπτική, εργασιακή ειρήνη και σημαντική μείωση του 
χρηματοοικονομικού κόστους. Η εισοδηματική αυτή πολιτική δεν έχει καμμιά σχέση με 
τη συνεχή συρρίκνωση του εισοδήματος που υπέστησαν οι εργαζόμενοι στην περίοδο 
1990-1993.

Στον αγροτικό τομέα, το κατά κεφαλή εισόδημα αυξήθηκε κατά 1.6% το 1995 και 
κατά μέσο όρο 5.2% το 1994-1995 έναντι της σχεδόν μηδαμινής αύξησης 0.7% κατά 
μέσο όρο το 1990-1993.

Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Κανείς δεν το αρνείται. Και το βασικό πρόβλημα 
υπάρχει με τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Αυτοί σήκωσαν πράγματι ένα σοβαρό 
βάρος.

Αυτά είναι τα αδιάψευστα στοιχεία, όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα αμφισβητήσουν, 
όσο και αν κάποιοι τα αρνούνται, όσο και αν κάποιοι θέλουν να τα φέρουν στα μέτρα 
τους.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει εγγυηθεί το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων 
και τήρησε την υπόσχεσή της. Έχει εγγυηθεί όμως και την ανόρθωση της οικονομίας. 
Δεν θα ανατρέψει ούτε τη μία, ούτε την άλλη υπόσχεσή της.

Αυξήσαμε τις αγροτικές συντάξεις κατά 19% στις 25.000. Στους χαμηλοσυνταξιού- 
χους δόθηκαν αυξήσεις πάνω από τις ρυθμίσεις που είχε θεσπίσει η Νέα Δημοκρατία. 
Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων πλευρών θα υποβάλει σύντομα 
πόρισμα με προτάσεις για τη βελτίωση της θέσης των χαμηλοσυνταξιούχων.

Η αναφορά στα μεγέθη αυτά εκφράζει το έργο που επιτελέστηκε, και τις θετικές 
προοπτικές που δημιουργούμε στον ελληνικό λαό. Ας τις συγκρίνει κανείς με τις



επιδόσεις των επικριτών μας, όταν άσκησαν την διακυβέρνηση της χώρας, και θα βγάλει 
αμέσως τα συμπεράσματά του.

Οι επιτυχίες αυτές έχουν αναγνωριστεί από τους διεθνείς οργανισμούς και έχουν 
ανεβάσει σημαντικά τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας. Το πιό σημαντικό είναι το κλίμα 
εμπιστοσύνης και βεβαιότητας που εδραιώνεται συνεχώς και αποτελεί καίριο στοιχείο 
επιτυχίας της πολιτικής μας.

Αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης, αυτό το κλίμα σταθερότητας θα το διαφυλάξουμε ως 
κόρη οφθαλμού και στη διετία που έχουμε μπροστά μας, ως το τέλος της τετραετίας 
και τις εκλογές που - ας το πάρει η αντιπολίτευση απόφαση - θα είναι και πάλι νικηφόρες 
για το ΠΑΣΟΚ.

Πέρα από τα αποτελέσματα στα οποία αναφέρθηκα, το κυβερνητικό έργο που 
έχουμε ως στόχο να υλοποιήσουμε, είναι εκτεταμένο και επίπονο. Το έργο αυτό αφορά 
στη δημιουργία μιας οικονομίας ικανής να δημιουργεί διαρκή ανάπτυξη, απασχόληση, 
εισόδημα, να είναι πηγή προοπτικής και ευημερίας για τον εργαζόμενο, τον επαγγελμα- 
τία, τον αγρότη, την επιχείρηση.

Η φάση που διανύουμε έχει ιστορικό χαρακτήρα. Θα κρίνει αν η Ελλάδα θα πετύχει 
ή όχι να διαβεί το ποιοτικό εκείνο όριο που θα τη φέρει πιό κοντά ή πιό μακριά στον 
κύκλο των χωρών που πρωταγωνιστούν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην 
Ευρώπη. Η κυβέρνησή μας δεν θεωρεί ότι έχει πολλές επιλογές. Αισθάνεται πιεστική τη 
λαϊκή επιλογή να προχωρήσει χωρίς ταλάντευση προς μια και μόνη κατεύθυνση: της 
επιτυχίας με γνώμονα την κρίση της ιστορίας. Ακόμα και όσοι σήμερα για λόγους 
κοντόφθαλμων σκοπιμοτήτων και συμφερόντων αντιστέκονται στην ανάγκη της ανα
διάρθρωσης, του μετασχηματισμού, της αλλαγής ιστορικά ξεπερασμένων απόψεων, θα 
αναγκαστούν να αναγνωρίσουν αργότερα τη σημασία των επιλογών μας, όπως έκαναν 
και σε άλλες περιστάσεις.

Πρέπει επιτέλους όλοι, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και οι αντιπολιτευόμενες 
πολιτικές δυνάμεις, να τοποθετηθούν με σαφήνεια, να τοποθετηθούν χωρίς διπροσω
πία. Στη συζήτηση που είχαμε προ ημερών για τη Διακυβερνητική, η αντιπολίτευση 
αναφέρθηκε στις επιπτώσεις που θα έχουμε ως οικονομία, αν δεν μπορέσουμε να 
πετύχουμετους στόχους μας στην πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
της Ευρώπης. Θα είναι πράγματι σοβαρές και ενδεχομένως μη-αναστρέψιμες.

Η Ελλάδα, παρά το Πρόγραμμα Σύγκρισης που ακολουθεί, ίσως δεν βρεθεί στον 
πρώτο κύκλο των χωρών, που το 1998 θα επιλεγούν για να προχωρήσουν στην τρίτη 
φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Πρέπει να είναι όμως κοντά, πολύ 
κοντά. Αλλιώς ίσως μείνει έξω για πολύ διάστημα. Με όλες τις επικίνδυνες προεκτάσεις 
που αυτό έχει, όχι μόνο για την οικονομία της, αλλά και για τη γενικότερη θέση της στην 
Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Δεν αρκεί τα πατριωτικά μας αισθήματα να τα εκτονώνουμε σε λόγους. Η μετατροπή 
τους σε πραγματικότητα απαιτεί στρατηγικές, απαιτεί θυσίες και συνέπεια. Γιατί μια 
υπεύθυνη κυβέρνηση απαιτεί την κατανόηση των ευαίσθητων προβλημάτων της κοινω
νίας και την ανάληψη του πολιτικού κόστους για επιλογές, που μπορεί να μην είναι οι 
πιό ευχάριστες βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι αναγκαίες σε μια εθνική προοπτική. Ο 
πατριωτισμός αποδεικνύεται από το πόσο θα κάνουμε τη χώρα μας ισχυρή στο διεθνή 
ανταγωνισμό. Αυτή η γραμμή θα μας καθοδηγεί. Αυτή η γραμμή θα μας δικαιώσει.

Μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Οι σοβαροί στόχοι που έχουμε θέσει θα επιτευ
χθούν με προσπάθεια και θυσίες. Αν δεν προσπαθήσουμε, αν μεμψιμοιρούμε σε κάθε 
δυσκολία το κόστος θα είναι πολλαπλό για όλους. Ιδιαίτερα, όμως, για τις πιό αδύναμες 
ομάδες. Είναι δυνατό να προχωρήσουμε, πιστεύοντας ότι μπορούμε ταυτόχρονα να 
μειώσουμε τα ελλείματα, να μειώσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις, να αυξάνουμε
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πέρα από τα όρια τις δαπάνες, να αυξάνουμε τις αμοιβές, τις επιδοτήσεις των αγροτικών 
προϊόντων ή τις συντάξεις των ελλειμματικών ασφαλιστικών ταμείων, και να ικανοποιού
με τόσα άλλα που καθημερινά ζητούνται και να μειώνουμε επιπλέον τον πληθωρισμό;

Σε ποιό φανταστικό κόσμο είναι όλα αυτά εφικτά χωρίς να ξαναβρεθούμε σε τροχιά 
οπισθοδρόμησης; Κάθε οπισθοδρόμηση όμως θα σημάνει πρώτα απ’όλα κόστος για τον 
εργαζόμενο, τον μικρομεσαίο, τον αγρότη Αυτοί θα πληρώσουν τα σπασμένα της 
αντιπολιτευτικής δημαγωγίας.

Το τελευταίο διάστημα έχει προκύψει ένα πρόβλημα με τους αγρότες, κυρίως τους 
κτηνοτρόφους. Η κυβέρνηση το παρακολουθεί με προσοχή. Όμως ποιος τομέας της 
οικονομίας δεν γνώρισε κατά καιρούς ένα παροδικό σοβαρό πρόβλημα; Μήπως η 
βιομηχανία, ο τουρισμός, το εμπόριο; Σταδιακά ξεπεράστηκαν, και η κυβέρνηση θα 
στηρίξει τις διαδικασίες προσαρμογής. Όμως στη σημερινή φάση με τη δημοσιονομική 
κατάσταση της συμμετοχής στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και με πιεστικά 
προβλήματα σε ευρύτατα τμήματα της κοινωνικής ζωής, πρέπει να υπάρξει αυτοσυ
γκράτηση και λογική. Πρέπει επίσης, να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις 
μακροχρόνιες αιτίες των προβλημάτων.

Η πριμοδότηση από την αντιπολίτευση, κάθε αιτήματος που συνεπάγεται δημόσια 
δαπάνη, δεν μας ξαφνιάζει. Ο στόχος για την αντιπολίτευση είναι ένας: Γαία πυρί 
μιχθήτω για να κερδίσει τις εκλογές.

Η κυβέρνηση δεν θα παίξει το παιχνίδι αυτό. Η ευθύνη απέναντι σε όλους εκείνους 
που επωμίσθηκαν το βαρύ φορτίο, το κόστος της προσπάθειας μέχρι σήμερα, είναι 
μεγάλη. Τις θυσίες τους πρέπει να διαφυλάξουμε. Οι συνέπειες για το πού θα βρεθεί η 
χώρα αν εκτροχιαστεί η πορεία μας στη φάση αυτή, έχουν ιστορική σημασία.

Θα συνεχίσουμε να κρατούμε μια γραμμή ισορροπίας μεταξύ σταθεροποίησης- 
ανάπτυξης-κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως μέχρι τώρα. Είναι η γραμμή διαφοροποίησής 
μας από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Το στοιχείο αποδοχής 
της κυβέρνησής μας από το λαό. Απορρίπτουμε κάθε ανατροπή της ισορροπίας αυτής.

Το έργο που έχουμε να επιτελέσουμε, δεν είναι όμως έργο της κυβέρνησης. Αφορά 
όλους μας. Ζούμε σε μια περίοδο αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ χωρών για το 
ποιος θα προχωρήσει μπροστά, ποιος θα πετύχει να προσαρμοστεί περισσότερο, 
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στα νέα πρότυπα παραγωγικής οργάνωσης και 
ανταγωνιστικής ικανότητας που διαμορφώνονται. Ποιος θα προηγηθεί περισσότερο 
στην αρένα της διεθνούς αγοράς και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Το έργο αυτό 
πρέπει να το φέρουμε σε πέρας όλοι μαζί, Κυβέρνηση, παραγωγικές και κοινωνικές 
δυνάμεις, ακόμα και η αντιπολίτευση. Δεν αρκεί να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχω
ρούμε πιό γρήγορα από τους άλλους, από ένα σύνολο χωρών που ανταγωνίζονται 
σκληρά για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των λαών τους.

Η Ελλάδα επιπλέον, πρέπει να ισχυροποιήσει τη θέση της για να αντιμετωπίσει τις 
ιδιαίτερες πιέσεις και προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική της θέση.

Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα είναι η 
οικονομική ισχύς. Μέσα από αυτήν θα κατοχυρώνουμε το σεβασμό σε όσους επιδιώκουν 
να αμφισβητήσουν τα εθνικά μας δικαιώματα. Μέσα από αυτήν ισχυροποιούμε τη θέση 
μας στα Βαλκάνια και αξιοποιούμε πραγματικά τις ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργα
σίας που διαμορφώνονται.

Η ισχυροποίηση της οικονομίας μας αποτελεί τον κεντρικό όρο για την ισότιμη 
συμμετοχή μας στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ισχυροποίηση της οικονομίας 
μας είναι ο πιό καθοριστικός όρος για το κύρος της ελληνικής φωνής σε μιά Ένωση των 
15 ή περισσότερων αύριο, ευρωπαϊκών χωρών. Σε λίγες μέρες είναι η πανηγυρική 
έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, στην οποία θα καθοριστούν οι νέοι κανόνες



λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρ
νησής μας είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει στην προώθηση των θέσεών μας στη διαπραγ
μάτευση αυτή.

Στα πλαίσια αυτά, οι στόχοι της κυβέρνησής μας είναι:

Πρώτον, η επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης με τρόπο ώστε να αυξήσει την 
απασχόληση και την ευημερία των πολιτών, να προετοιμάσει την Ελλάδα για μια ισότιμη 
συμμετοχή στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, και να επιτρέψει την λειτουργία 
ενός σύγχρονου κράτους κοινωνικής ασφάλειας και αλληλεγγύης.

Δεύτερος στόχος μας είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και μείωσης του πληθωρισμού. Η δημοσιονομική προσαρμογή θα συνεχιστεί 
ώστε να πετύχουμε ένα εξορθολογισμό των δαπανών του δημοσίου, και να αποκατα
στήσουμε ένα δίκαιο, απλό και αποδοτικό φορολογικό σύστημα. Και οι δύο αυτοί στόχοι 
δεν υπαγορεύονται μόνο από το Πρόγραμμα Σύγκλισης. Συνιστούν απαραίτητες προϋ
ποθέσεις για την αύξηση της αποτελεσματικότητας του κράτους, τη μείωση των στρε
βλώσεων και, τελικά, την αύξηση της κοινωνικής ευημερίας. Σύμφωνα με τις επιδιώξεις 
του κρατικού προϋπολογισμού για το 1996 και το Πρόγραμμα Σύγκλισης, οι καθαρές 
δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα, θα περιοριστούν κατά το τρέχον έτος σε 7% 
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Θα εμμείνουμε στην πάταξη της φοροδιαφυγής, 
της δασμοδιαφυγής και της παραοικονομικής δραστηριότητας. 0  στόχος αυτός δεν 
αποτελεί απλώς ένα μέσο για να αυξήσουμε λίγο τα έσοδα. Συνιστά ηθική υποχρέωση 
απέναντι στους μισθωτούς, τους επιχειρηματίες και τους συνταξιούχους που εκπληρώ
νουν με ειλικρίνεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και χρηματοδοτούν έτσι μιά 
σειρά από δημόσια αγαθά που απολαμβάνουν άκοπα και συχνά καταχρηστικά οι 
φοροφυγάδες.

Τρίτος στόχος μας είναι η μετατροπή του αναπτυξιακού πλεονάσματος που θα 
επιτυγχάνουμε σε πλεόνασμα απασχόλησης. Το πρόβλημα της απασχόλησης και της 
ανεργίας μας απασχολεί έντονα. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι στην Ελλάδα κάπως 
χαμηλότερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η ανεργία των νέων διαμορφώνεται σε 
υψηλότερα επίπεδα. Η μετάφραση της ανάπτυξης σε απασχόληση είναι σήμερα ένα 
από τα πιό κρίσιμα ζητήματα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, όπου είναι έκδηλη η ένταση 
του προβλήματος.

Πέρα από τα άλλα μέτρα αυτής της διετίας, σε πολύ σύντομο διάστημα προχωρού
με στην κάρτα εργασίας, στη χαρτογράφηση της αγοράς, εργασίας, σε μέτρα για τους 
θύλακες ανεργείας, σε μέτρα υπέρ άνεργων νέων και στην εφαρμογή προσυνταξιοδο- 
τικών προγραμμάτων για ηλικιωμένους και άνεργους.

Η πολιτική για την απασχόληση και την αντιμετώπιση της ανεργίας έχει για μας την 
ίδια κρίσιμη σημασία με το μίγμα αναπτυξιακής και σταθεροποιητικής πολιτικής που 
ακολουθούμε. Πιστεύουμε ότι το πιό βασικό όπλο για τη διασφάλιση των θέσεων 
απασχόλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικής βάσης της οικονομίας. Σιγουριά 
στην απασχόληση συνδέεται με ανταγωνιστική ικανότητα στην παραγωγή. Δεν αγωνι
ζόμαστε μόνο για τους άνεργους, αλλά και για όσους έχουν ήδη μιά θέση εργασίας στο 
παραγωγικό σύστημα και πρέπει να την διατηρήσουν.

Θέλω να τονίσω, ότι το εκτεταμένο πρόγραμμα έργων που εκτελούμε, καθώς και το 
πρόγραμμα κατάρτισης του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας θα δημιουργούν χιλιά
δες θέσεις εργασίας και θα στηρίξουν με τον πιό σταθερό τρόπο την ανταγωνιστική 
βάση της παραγωγής και της απασχόλησης.

Τέταρτος στόχος μας, είναι η αναβάθμιση της παιδείας και του πολιτισμού που 
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη νέα οικονομία της γνώσης, στην 
Κοινωνία των Πληροφοριών και των νέων τεχνολογιών, αλλά παράλληλα συνιστούν και
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ένα σπάνιο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στο διεθνή στίβο.

Πέμπτος στόχος, είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας στην Ευρω
παϊκή Ένωση, τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο, με τρόπο ώστε να αναδείξουμε τα 
γεωγραφικά, οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, της δημοκρατίας 
και της συνεργασίας των λαών, προς όφελος των μελλοντικών γενεών, προς όφελος 
του Ελληνισμού.

Η κυβέρνησή μας προωθεί ένα ευρύ πλέγμα έργων, θεσμών και ενεργειών, ώστε να 
στηρίξει τις πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Κίνητρα για την εμπορική 
οργάνωση σε νέες αγορές, για επιχειρηματικά σχέδια, για επενδύσεις στη Β. Ελλάδα, 
έργα υποδομής σε μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, προγράμματα εκπαίδευσης του ανθρώ
πινου δυναμικού, συμφωνίες με γειτονικές χώρες, το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσα
λονίκης που εγκαινιάστηκε προ ημερών, η στήριξη ειδικών προγραμμάτων σε συνεργα
σία με τον επιχειρηματικό κόσμο, συνθέτουν ένα πλέγμα δράσεων που υποστηρίζει την 
ικανότητα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην περιοχή.

Οι στόχοι τους οποίους ανέφερα απαιτούν δράσεις. Θα σταθώ σε έναν από τους 
άξονες δράσεις, την επενδυτική δραστηριότητα.

Η στήριξη της επενδυτικής δραστηριότητας αποτέλεσε το κεντρικό σημείο προσα
νατολισμού της κυβερνητικής πολιτικής στη διετία που πέρασε. Συνδυάστηκε επίσης με 
μια στρατηγική κοινωνικής συναίνεσης, που μπορεί να θεωρηθεί και στοιχείο-κλειδί της 
επιτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν να μειωθεί 
σοβαρά η έκταση και το κόστος των εργασιακών διενέξεων. Οι απεργίες το 1994 
σημείωσαν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων είκοσι ετών, που περιορίστηκε 
ακόμα περισσότερο το 1995. Οι επιχειρήσεις λειτούργησαν σε ένα εξαιρετικό ήρεμο 
κοινωνικό περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι εφαρμόζεται πολιτική δημοσιονομικής 
προσαρμογής και σταθεροποίησης. Το κλίμα συναίνεσης που επιτεύχθηκε είχε ευνοϊκά 
αποτελέσματα για όλους: τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της 
οικονομίας συνολικά.

Παράλληλα με τη δημοσιονομική εξυγίανση και σταθεροποίηση, κεντρικός στόχος 
της επενδυτικής πολιτικής της Κυβέρνησης ήταν και είναι η χρηματοδοτική στήριξη των 
επενδύσεων. Η πολιτική αυτή έχει δύο βασικά σκέλη:

(α) Κατ’αρχήν. Στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών για πιό άνετη χρηματοδότηση 
και μείωση του κόστους του χρήματος είτε μέσω τραπεζικού συστήματος, είτε μέσω της 
κεφαλαιαγοράς γενικότερα. Η προσπάθεια για τη μείωση των επιτοκίων έδωσε μέχρι 
τώρα σοβαρά αποτελέσματα. Με την απελευθέρωση πλέον από πέρυσι και της κίνησης 
των κεφαλαίων από και προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, οι επιχειρήσεις έχουν την 
ευχέρεια επιλογής του χαμηλότερου συνδυασμού χρηματοδότησης. Η αύξηση της 
χρηματοδότησης από τις εμπορικές τράπεζες προς τον επιχειρηματικό τομέα κατά 29% 
το 1995, αντανακλά τις νέες ευχέρειες που διασφαλίζουν πιο ικανοποιητική πιο ευέλικτη 
και πιο φθηνή χρηματοδότηση της ελληνικής επιχείρησης.

(β) Δεύτερο σκέλος της χρηματοδοτικής στήριξης των επενδυτών ήταν η αναμόρ
φωση το 1994 του συστήματος των επενδυτικών κινήτρων και η θέσπιση σοβαρών 
οργανωτικών αλλαγών που να στηρίζουν καλύτερα τις επενδυτικές αποφάσεις.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν άμεση και εντυπω
σιακή. Εγκρίναμε επιδοτήσεις ύψους 204 δις δρχ. Έναντι 119 δις δρχ. αθροιστικά το 
1992-94. Ένας σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων αφορά επενδύσεις άνω των 
1 δις δρχ., που εκτιμάται ότι, με την ολοκλήρωσή τους, θα ισχυροποιήσουν την ανταγω
νιστική βάση της οικονομίας, την απασχόληση και τις εξαγωγές.

Ενδεικτικό της επενδυτικής τάσης που δρομολογήθηκε, είναι ότι οι εισαγωγές



κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αυξήθηκαν το πρώτο επτάμηνο του 1995 κατά 32.2% έναντι 
9.2% το 1994 αντίστοιχα. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τις αυξημένες 
εισαγωγές στο ισοζύγιο πληρωμών, και δεν πρέπει να εμπνέει ανησυχία γιατί διευρύνει 
την παραγωγική δραστηριότητα της χώρας μας.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική έδωσε ιδαίτερη έμφαση στην προώθηση ενός τερά
στιου προγράμματος υποδομών, που βελτιώνουν το κόστος λειτουργίας των δημοσίων 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεπώς ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την 
κερδοφορία τους. Οι οδικοί άξονες από Πάτρα ως τα σύνορα, η Εγνατία, άλλα μικρό
τερα οδικά δίκτυα, η γέφυρα Ρίου-Αντίρριου, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση λιμανιών 
και αεροδρομίων, το αεροδρόμιο των Σπάτων, έργα τουριστικής υποδομής, η εισαγωγή 
φυσικού αερίου δημιουργούν και θα δημιουργήσουν νέους συσχετισμούς κόστους, 
αλλά και νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Με τις δημόσιες επενδύσεις που υλοποιούνται στην περίοδο αυτή, η ελληνική 
οικονομία εντάσσεται πλέον σε ένα διευρωπαϊκό πλέγμα δικτύων, που διασυνδέει την 
ελληνική οικονομία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανίων, αλλά και την 
περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Οι θετικές συνέπειες των επενδύσεων αυτών και της συνολικότερης βελτίωσης των 
μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται να οδηγήσουν τις επενδύσεις στα υψηλότερα 
επίπεδα της μεταπολεμικής περιόδου. Οι εκτιμήσεις είναι, ότι την περίοδο 1995-99 οι 
δημόσιες επενδύσεις θα αυξηθούν με μέσο ετήσιο ρυθμό 11 % και οι ιδιωτικές αντίστοιχα 
με 6%.

Για την κυβέρνησή μας στόχος είναι η αξιοποίηση των διαρθρωτικών πόρων για τη 
μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού αποτελέσματος. Σχεδιάσαμε από το μηδέν πολλά 
καινοτομικά προγράμματα με περιεχόμενο που θα διασφαλίσει για δεκαετίες την ανά
πτυξη και την ποιότητα ζωής στις πόλεις και την ύπαιθρο. Προχωρήσαμε σε ριζοσπα
στική εξυγίανση χρόνιων νοσηρών καταστάσεων στην ανάθεση και κατάρτιση δημόσιων 
έργων, παρά τις ισχυρές αντιδράσεις. Διασφαλίσαμε την πληρότητα των έργων και τη 
σωστή κοστολόγησή τους. Θεσπίσαμε νέους μηχανισμούς ποιοτικού ελέγχου. Αναμορ
φώνουμε το σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, ο σκανδαλώδης χαρακτήρας του 
οποίου στο παρελθόν είναι γνωστός στους πάντες. Συστήσαμε νά ευέλικτα όργανα για 
την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης στην εκτέλεση του ΚΠΣ, όπως η Μονάδα 
Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ), το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ), οι Ανώνυμες 
Εταιρείες Διοίκησης Μεγάλων Έργων κ.α. Εισάγουμε νέους θεσμούς συνεργασίας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη συγχρηματοδότηση υποδομών, την ενίσχυση του 
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, στην έρευνα και 
τεχνολογία κλπ.

Οι όποιες καθυστερήσεις σημειώθηκαν, ήταν απόρροια της επιλογής μας για ένα 
καλύτερο και μονιμότερο τελικό αποτέλεσμα σε όφελος του ελληνικού λαού και του 
Έλληνα φορολογούμενου.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική στηρίζεται και στην αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων 
και δραστηριοτήτων, ώστε να υπαχθούν σε συνθήκες ανταγωνιστικής λειτουργίας στην 
αγορά. Σε λίγες μέρες γίνεται η εισαγωγή ενός ποσοστού μετοχών του OTE στο 
Χρηματιστήριο. Επιδιώξαμε τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια αλλά και την πρόσβαση του 
μέγιστου αριθμού πολιτών σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα με εξαιρετικές προο
πτικές ανάπτυξης. Οι τοάπεζες του ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν κληθεί να προ
χωρήσουν σε διαδικασίες για τη μεταφορά επιχειρήσεων που ελέγχουν, σε καθεστώς 
αυξημένου ανταγωνισμού.

Προχωρήσαμε σε μικτά σχήματα με ιδιώτες για τεράστια έργα, όπως το αεροδρόμιο
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των Σπάτων, η γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, ο άξονας Σταυρού-Ελευσίνας. Πετύχαμε μια 
ικανοποιητική λύση στο σημαντικό θέμα του Νεωρίου Σύρου. Στα μεταλλεία Κασσάν
δρας θα πραγματοποιηθεί από καναδική εταιρεία μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις 
της τελευταίας δεκαπενταετίας. Οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης ορισμένων όλων 
οργανισμών και επιχειρήσεων θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν Στόχος μας δεν 
είναι να ξεπουλήσουμε με κάθε τρόπο περιουσιακά στοιχεία. Η εμπειρία των ιδιωτικο- 
ποιήσεων της Νέας Δημοκρατίας που οδήγησε τελικά στο κλείσιμο μιας σειράς επιχει
ρήσεων είναι χαρακτηριστική και πρέπει να την αποφύγουμε. Επιδίωξη της δικής μας 
κυβέρνησης είναι να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα, και τις προοπτικές των επιχειρήσεων 
που αποκρατικοποιούμε. Επιδίωξή μας, επίσης, είναι, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα 
των καταναλωτών και του κοινωνικού συνόλου, στις περιπτώσεις που διαγράφονται 
κίνδυνοι ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς.

Στο σημαντικότατο χώρο των υπηρεσιών η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους 
μεγάλους τομείς του τουρισμού, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, των τραπεζών και 
των μεταφορών.

Βασική επιδίωξή της τουριστικής πολιτικής είναι η αναβάθμιση της ποιότητας, ο 
εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του συνολικού τουριστικού προϊόντος. Παράλληλος 
στόχος μας είναι η ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος ως τουριστικού πόρου. 
Με τον τελευταίο αναπτυξιακό νόμο θεσπίστηκαν ειδικά κίνητρα για ολοκληρωμένες 
επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών συγκροτημάτων καθώς και σε έργα ειδικής 
τουριστικής υποδομής. Στο Πρόγραμμα για τον Τουρισμό οι δημόσιες επενδύσεις 
κατευθύνονται στην ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού, και άλλων ειδικών μορφών τουρι

σμού υψηλής ζήτησης.

Στον αγροτικό τομέα η Κυβέρνησή μας, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθή
κες, στηρίζει την αγροτική παραγωγή, το αγροτικό εισόδημα, και κυρίως, την προσαρ
μογή του αγροτικού τομέα στις εντεινόμενες διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις. Μια από 
τις πρώτες κυβερνητικές αποφάσεις ήταν η ρύθμιση χρεών των συνεταιρισμών και του 
δημοσίου προς την ATE, ώστε αυτή να επιτελέσει με μεγαλύτερη άνεση το χρηματοδο
τικό της ρόλο.

Διευκολύναμε την πρόσβαση του αγρότη οτα δάνεια πρώτης κατοικίας. Επαναχο
ρηγήσαμε την πρόωρη συνταξιοδότηση σε 11 χιλιάδες αγρότες. Προωθήσαμε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης στις 40 χιλιάδες δραχμές. 
Αυξήσαμε τις αγροτικές συντάξεις. Θεσπίσαμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλω
σης για τα καύσιμα αγροτικής χρήσης. Νομοθετήσαμε το Μητρώο Αγροτών που η 
ΠΑΣΕΓΕΣ ανέλαβε να υλοποιήσει.

Εξετάζομε τη μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε Ασφαλιστικό Ταμείο Κύριας Ασφάλισης των 
Αγροτών. Επεξεργαζόμαστε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για νέους αγρότες.

Η υλοποίηση του ΚΠΣ θα φέρει μια μεγάλη αλλαγή στην Περιφέρεια και στον 
αγροτικό τομέα. Τα οφέλη του αγρότη δεν θα αντληθούν μόνο μέσα από το Πρόγραμμα 
της Γεωργίας. Το εκτεταμένο δίκτυο των τοπικών, νομαρχιακών και εθνικών έργων που 
υλοποιούνται στην Περιφέρεια, θα ευνοήσουν την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας, και 
θα δημιουργήσουν ισχυρότερες διασυνδέσεις της υπαίθρου με όλο τον ελληνικό χώρο 
και τη διεθνή αγορά. Επιπλέον θα βελτιώσουν αισθητά και την ποιότητα ζωής στην 
ύπαιθρο.

Η χώρα μας, πρέπει να προσβλέπει σε ένα αγροτικό τομέα που θα αποτελεί ένα 
ζωντανό και σύγχρονο τμήμα της οικονομίας, θα διασφαλίζει απασχόληση και εισόδημα. 
Ο στόχος αυτός δεν θα γίνει με τις πρακτικές του παρελθόντος, των οποίων η αναπο- 
τελεσματικότητά γίνεται όλο και πιό ορατή. Ο αγρότης πρέπει να συνδεθεί με τις 
ανάγκες και τις πρακτικές της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, με τον



τουρισμό, τον πολιτισμό, τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τα πρότυπα υγιεινής διατρο
φής, γενικά να έχει μια πιο πολύπλευρη γνώση και δραστηριότητα στην κοινωνία μας.

Η κυβέρνηση θα στηρίξει τις διαδικασίες προσαρμογής με όλα τα μέσα που 
διαθέτει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαπραγματευτούμε σκληρά τα θέματα της ΚΑΠ, 
έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους αγρότες μας. Όμως τις 
αποφάσεις δεν τις παίρνει η Ελλάδα κατά βούληση.

Η οικονομία μας κινείται σε μια λεπτή ισορροπία. Η πολιτική που εφαρμόσαμε, 
έδωσε αποτελέσματα που βελτίωσαν καθοριστικά την κατάσταση που παραλάβαμε. 
Όμως εξακολουθούμε να κινούμαστε σε μια τροχιά με οξύτατα προβλήματα. Τα 
ελλείμματα του δημόσιου τομέα, το διογκούμενο δημόσιο χρέος, οι πληθωριστικές 
πιέσεις, η ανεργία έχουν διαστάσεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές μπορούν 
να θεωρηθούν. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί.

Στην Ευρώπη, οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ το 1996, αναθεωρούνται 
δραστικά, και αυτό θα δημιουργήσει κάποιες νέες πιέσεις για τη δική μας πορεία. Σε 
πολλές χώρες, η ανεργία αυξάνει παρά την αύξηση του ΑΕΠ. Τα εθνικά μας θέματα με 
την Τουρκία απαιτούν επίσης δράσεις, που δεν είναι ανεξάρτητες από τις οικονομικές 
εξελίξεις. Ό λους αυτούς τους παράγοντες η κυβέρνησή τους συνεκτιμά καθημερινά 
στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση της πολιτικής της.

Οι μεγάλοι στόχοι της χώρας, του λαού, προσδιορίζουν τις ιεραρχήσεις στις 
ενέργειές μας. Στα τέλη αυτού του έτους θα έχουμε κάνει μερικά ακόμη βήματα 
προόδου, σύμφωνα με το σχεδίασμά μας.

Ανάπτυξη και απασχόληση, δημοσιονομική και νομισματική σταθεροποίηση, επεν
δύσεις και βελτίωση της ανταγωνιστικής ικανότητας της ελληνικής επιχείρησης, ευαι
σθησία για τα κοινωνικά προβλήματα στα όρια της αντοχής της οικονομίας, είναι οι 
Σταθερές της πολιτικής μας. Έχουμε πετύχει στην προσπάθειά μας, γΓαυτό και θα τη 
συνεχίσουμε. Δεν έχουμε καμμιά αμφιβολία για το ότι η πολιτκή αυτή αντιστοιχεί στις 
απαιτήσεις των καιρών για τη χώρα. Δεν έχουμε καμμιά αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός 
αναγνωρίζει τον αγώνα μας, τις δυσκολίες, την προσπάθεια να μην ενδώσουμε σε 
δημαγωγικά συνθήματα, ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα για σύνεση στην αντιμετώ
πιση πραγματικών καταστάσεων, ώστε να μην κλυδωνισθούν, οι λεπτές ισορροπίες στις 
οποίες κινείται η οικονομία.

Η εκλογική κρίση το 1997 θα καταδείξει στην αντιπολίτευση το χάσμα που χωρίζει 
τον αντιπολιτευτικό της λόγο από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού θα αποδεχθεί και θα επικυρώσει την πολιτκή μας. 
Γιατί είναι μία πολιτική για την Ελλάδα του αύριο, για μια ισχυρή Ελλάδα.
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Τ α Βαλκάνια αποτελούν το πιο ενδιαφέρον - ίσως - τμήμα της νεώτερης ευρωπαϊκής 
ιστορίας. Θεωρήθηκαν συχνά η πυριδιταποθήκη της Ευρώπης, και είναι γεγονός, 
ότι πολλές φορές οι ευρωπαϊκοί ανταγωνισμοί, στα Βαλκάνια βρήκαν τις πιό 

έντονες μορφές αποτύπωσής τους. Και δεν αναφέρομαι μόνον στην έναρξη του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, αναφέρομαι και σε πολύ πιο πρόσφατες ιστορικές περιόδους.

Αν, όμως, στα Βαλκάνια οι ανταγωνισμοί βρήκαν πρόσφορο έδαφος, η ιστορία έχει 
να δείξει και μία αντίστροφη πλευρά: επί αιώνες, η Βαλκανική έχει τα γνωρίσματα ενός 
ενιαίου οικονομικού χώρου, που η ομαλή εξέλιξη που ανακόπηκε βίαια, μόλις τα 
τελευταία εξήντα χρόνια, από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον μετέπειτα διαχωρισμό 
στα δύο αντίπαλα μπλοκ.

Πέρα από αυτό το παρελθόν της οικονομικής συνεργαίας, στα Βαλκάνια μας 
ενώνουν πολλά. Δεν επικαλούμαι αφηρημένα μόνον τους ιστορικούς δεσμούς. Αναφέ- 
ρομαι συγκεκριμένα στην κατανόηση που δημιουργεί η κοινή πορεία αιώνων, η συμβίω
ση πολλών γενιών μέσα από τον σεβασμό της ιδιαιτερότητας του κάθε εθνικού πολιτι
σμού και ταυτότητας. Η κοινή βαλκανική παράδοση είναι τμήμα της εθνικής κουλτούρας 
κάθε ενός των λαών μας.

Οι δρόμοι της βαλκανικής συνεργασίας είναι πιο εύκολο να περπατηθούν από εμάς, 
απ’όσο χρειάστηκε να συνεννοηθούν - για παράδειγμα - οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί και τα κοινά συμφέροντα είναι στα 
Βαλκάνια πολύ πιό άμεσα ορατά, αλλά και οι δυνατότητες συνεννόησης έχουν μία 
ασφαλή υποδομή.

Θα επιχειρήσω με την ομιλία μου να δείξω, πως, αντίθετα από ότι συχνά πιστεύεται, 
η οικονομική συνεργασία στα Βαλκάνια, όχι μόνον είναι δυνατή και χρήσιμη για όλους, 
αλλά, κυρίως, να αποδείξω, ότι μπορεί η επιχειρηματική στρατηγική των συνεργασιών 
στα Βαλκάνια να δράσει ενισχυτικά της κάθε εθνικής οικονομίας χωριστά στον διεθνή 
ανταγωνισμό. Με λίγα λόγια η βαλκανική συνεργασία μπορεί να είναι η ευκαιρία να 
κεδρίσουν όλες οι βαλκανικές χώρες το στοίχημα της ανάπτυξης των οικονομιών τους 
στον νέο διεθνή ανταγωνισμό, στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας.

Το αναδυόμενο χαρακτηριστικό της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας είναι 
η παγκοσμιοποίηση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δεν απευθύνονται πλέον σε μία 
προκαθορισμένη αγορά, ούτε υπόκεινται στον ανταγωνισμό επιχειρήσεων που προέρ
χονται από συγκεκριμένες μόνο χώρες. Η τεχνολογική δυνατότητα επικοινωνίας και 
συνεργασίας των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως αποστάσεων και η πληροφόρηση που 
είναι άμεσα διαθέσιμη για απομακρυσμένες αγορές, έχουν μετατρέψει την τοπικά

* Ομιλία Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο συνέδριο « Ελλάδα και Βαλκάνια » 
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απομονωμένη οικονομική δραστηριότητα σε παρελθόν. Όταν η σύγχρονη επιχείρηση 
σχεδιάζει και παράγει ένα προϊόν για την εγχώρια αγορά ή για την αγορά μιάς γειτονικής 
χώρας πρέπει να σκέφτεται πλέον και να συγκρίνει όχι μόνο με τον τοπικό ή γειτονικό 
ανταγωνιστή της, αλλά με τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα που παράγονται σε άλλες 
ηπείρους.

Επίσης, τα κριτήρια του καταναλωτή δεν διαμορφώνονται μόνο με το τι προσφέρε- 
ται στην συγκεκριμένη τοπική αγορά, αλλά και με την πληροφόρηση για τα προϊόντα 
που διατίθενται σε άλλες μακρυνές αγορές, ακόμα και αν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση 
σε αυτές, αλλά τα πληροφορείται από ένα δίκτυο επικοινωνίας. Δημιουργείται έτσι η 
ανάγκη μιάς επιχεηιρηματικής δραστηριότητας που θα ανταποκρίνεται σε διεθνοποιη- 
μένες απαιτήσεις ποιότητας και θα υπόκειται σε ένα εξίσου διεθνοποιημένο ανταγωνι
σμό κόστους.

Αυτό πρέπει να είναι και το πλαίσιο ανάπτυξης των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
στις χώρες των Βαλκανίων. Πρέπει να προωθήσουμε την οικονομική συνεργασία των 
χωρών μας όχι για να δημιουργήσουμε ένα νέο πλέγμα προστατευμένων αγορών που 
θα προσπαθήσουν να αυτοσυντηρηθούν και να κρατήσουν σε απόσταση ασφαλείας τον 
διεθνή ανταγωνισμό. Αλλά για να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης και να δη
μιουργήσουμε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον, ανοικτό στον ανταγωνισμό και βιώσιμο 
στην σημερινή διεθνή πραγματικότητα.

Ο Βαλκανικός Οικονομικός Χώρος δεν πρέπει να είναι το καταφύγιο όσων επιχειρή
σεων δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, αλλά μία σπουδαία ευκαι
ρία για όσους σχεδιάζουν την ισχυρή παρουσία τους στα νέα διεθνή οικονομικά 
δεδομένα. Θα πετύχουν στην βαλκανική αγορά, μόνο εάν προσβλέπουν στις απαιτήσεις 
της διεθνούς αγοράς.

Η τάση παγκοσμιοποίησης της οικονομίας είχε κάνει στο παρελθόν πολλούς να 
πιστεύουν ότι οδηγούμεθα σε μία κυριαρχία των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων 
και σε μία αξαφάνιση των τοπικών πλεονεκτημάτων. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, οι 
μικρές επιχειρήσεις δεν θα είχαν μέλλον παρά μόνο να γίνονταν παραρτήματα των 
διεθνών κολοσσών. Είναι φανερό ότι οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθεύτηκαν από τις 
εξελίξεις. Σήμερα βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαδραματίζουν ένα 
σπουδαίο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, να είναι πιό ευέλικτες στην υιοθέτηση των 
νέων τεχνολογιών και όταν έχουν την κατάλληλη πληροφόρηση - να αξιοποιούν έγκαιρα 
τις δυνατότητες των αναδυόμενων αγορών, ακριβώς απειδή δεν απαιτούν τους ριζικούς 
και πολυδάπανους ανασχεδιασμούς των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα τοπικά πλεονεκτή
ματα επίσης όχι μόνο δεν εξαφανίστηκαν, αλλά σήμερα παρουσιάζονται πολύ καλύτε
ρες ευκαιρίες ανάδειξής τους. Ακριβώς επειδή η ανάπτυξη της τενχολογίας και των 
επικοινωνιών έχει κάνει την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές ευκολότερη, η κάθε επιχεί
ρηση δεν χρειάζεται να ενσωματωθεί σε μία μεγάλη διεθνή επιχείρηση για να έχει διεθνή 
παρουσία και να επιβιώσει. Η επιχειρηματική συνεργασία που σκοπεύει στην ανάδειξη 
και εκμετάλλευση τοπικών πλεονεκτημάτων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
διεύρυνση της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Η οικονομική δραστηριότητα στις διάφορες χώρες της περιοχής μας ήταν επί 
δεκαετίες αποκομμένη από τις δραστηριότητες άλλων χωρών επειδή υπήρχαν σοβαρά 
πολιτκά εμπόδια και παράλληλα δεν υπήρχε η κατάλληλη υποδομή επικοινωνίας και 
συνεργασίας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η οικονομική δραστηριότητα και οι επιχειρή
σεις (όπου αυτές ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν), να βρίσκουν ευκολότερη την συνερ
γασία με μία άλλη μαρκινή οικονομία και να μην αξιοποιούν καθόλου τα πλεονεκτήματα 
του ευρύτερου βαλκανικού χώρου. Σήμερα υπάρχει η εκφρασμένη θέληση όλων των 
πλευρών για οικονομική συνεργασία και αυτό εκδηλώνεται με την αυξανόμενη επενδυ-
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τική δραστηριότητα μεταξύ των χωρών μας.

Ταυτόχρονα κτίζεται ένα σύνθετο πλέγμα υποδομών για τις μεταφορές, την ενέρ
γεια και τις επικοινωνίες που θα καταστήσει την συνεργασχία όχι μόνο εφικτή, αλλά και 
θα της προσδώσει νέο περιεχόμενο και έκταση.

Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλές από τις επιχειρήσεις των χωρών μας διαθέτουν αφενός 
μεν το κατάλληλο μέγεθος για μία ευέλικτη και βιώσιμη παρουσία στις διεθνείς αγορές 
και αφετέρου βρίσκονται σε μία νέα και συνεχώς διευρυνόμενη διαδικασία εντοπισμού 
και ανάδειξης τοπικών πλεονεκτημάτων τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν. Εάν εκμε- 
ταλλευθούμε αυτές τις ιστορικές ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, θα επιτύχουμε 
μία σημαντική αύξηση της παραγωγής και της ευημερίας για όλους. Αυτό είναι ένα 
σημείο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αποφασιστικά. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια δεν είναι πως κάθε μία θα διεισδύσει σε μία 
αγορά, να αφαιρέσει το μερίδιο μίας άλλης επιχείρησης και να το καρπωθεί η ίδια.

Ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι να αλλάξουμε μεταξύ μας την κατανομή ενός 
σχετικά περιορισμένου επιπέδου ευημερίας, και να εξάγουμε τα προβλήματά μας στις 
άλλες χώρες. Ο στόχος είναι πως θα αξιοποιηθούν τα τοπικά πλεονεκτήματα με κοινή 
επιχειρηματική δράση και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες 
αγορές, σε αυξημένη οικονομική δραστηριότητα για όλους, σε περισσότερη και δικαιό
τερη κατανεμημένη ευημερία.

Θα χρησιμοποιήσω ένα όρο που είναι προσφιλής στους οικονομολόγους. Η αγορά 
των Βαλκανίων δεν είναι ένα «παίγνιο μηδενικού αθροίσματος» (Zerosum game), όπου 
η διείσδυση του ενός σε μία αγορά υπονομεύει την παραμονή του άλλου. Είναι μία 
αναδυόμενη και εν πολλοίς αναξιοποίητη οικονομική πραγματικότητα με μεγάλες δυνα
τότητες συνδυασμένων πρωτοβουλιών για την παραγωγή προϊόντων, "ην παροχή υπη
ρεσιών και την δημιουργία και χρήση υποδομών αμοιβαίας χρήσης και ωφέλειας. Πως 
θα μπορέσουμε όμως να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση της οικονομικής 
συνεργασίας και προόδου; Πιστεύω πως τέσσερις είναι οι άξονες που πρέπει να 
προσέξουμε:

1. Ισόρροπες και παραγωγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες των 
επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα η επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια είχε 
δύο χαρακτηριστικά:

α) Ήταν έντονα μονομερής από την Ελλάδα καθώς και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προς τις βαλκανικές χώρες, με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση του χαμηλού 
κόστους εργασίας και την έγκαιρη εγκαθίδρυση στις διανοιγμένες αγορές. Για την 
πρώτη φάση συνεργασίας αυτό είναι αναμενόμενο. Σταδιακά όμως, καθώς δημιουρ- 
γούνται νέες δυναμικές επιχειρήσεις και στις χώρες προορισμού των αρχικών 
επενδύσεων, θα πρέπει να αρχίζει να υιοθετείται μία γενικευμένη επενδυτική στρα
τηγική έτσι ώστε να υπάρξει μία συμμετρική ανάπτυξη της ευημερίας και της 
απασχόλησης στις διάφορες συμμετέχουσες χώρες, να μη δημιουργηθούν μεγάλοι 
θύλακες υποαπασχόλησης στις χώρες προέλευσης, ή μεγάλα κύματα μετανάστευ
σης εργασίας από χώρες όπου δεν γίνονται επενδύσεις.

(β) Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η μικρή σχετικά αναλογία επενδύσεων στην 
μεταποίηση ή σε παραγόμενες υπηρεσίες με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Οι επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα αφορούν σε μεγάλο βαθμό εμπορικές 
δραστηριότητες και δίκτυα διανομής. Αυτά βέβαια είναι απαραίτητα, συντελούν όμως



μόνο στην καλύτερη κυκλοφορία των αγαθών που έχουν παραχθεί και όχι άμεσα στην 
αύξηση της δυνατότηες παραγωγής τους. Ως μία χαρακτηριστική ένδειξη αυτού του 
φαινομένου σας αναφέρω ότι από το σύνολο των 2.500 περίπου ελληνικών επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, μόνο 100 εμπλέκονται σε βιομηχανικές παρα
γωγικές επενδύσεις. Μακροχρόνια όμως, η αύξηση της ευημερίας για όλες τις χώρες 
της περιοχής θα εξασφαλιστεί εάν διευρύνουμε την παραγωγική βάση των οικονομικών 
μας με σύγχρονες υποδομές και σύγχρονες επιχειρήσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για να ενθαρρυνθούν οι παραγωγικές επενδύσεις θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση 
τόσο στο θεσμικό πλαίσιο, όσο και στην εντονότερη ανάπτυξη διακρατικών επιχειρημα
τικών σχέσεων. Το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να βελτιωθεί με την απλοποίηση και συγκέ
ντρωση των διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων σε κάθε χώρα, την διασάφηση των 
κανόνων επανεπένδυσης και εξαγωγής κερδών και την αύξηση της πληροφόρησης για 
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν. Σημαντική συμβολή θα έχει βέβαια και η 
βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των παραγωγικών επενδύσεων. Ο νέος νόμος που 
προωθείται για τη δημιουργία εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture 
capital) θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην άντληση μακροπρόθεσμων κεφαλαίων για 
επενδυτικές πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια. Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των χωρών της περιοχής θα έχει η Τράπεζα 
Ανάπτυξης και Εμπορίου της Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Έδρα 
της Τράπεζας θα είναι η Θεσσαλονίκη. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχει 
κυρωθεί η ιδρυτική συμφωνία από 6 τουλάχιστον μέλη, των οποίων η συμμετοχή θα 
καλύπτει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου. Ελπίζουμε ότι τα άλλα Κράτη του ΟΣΕΠ, 
που δεν έχουν κυρώσει την ιδρυτική συμφωνία, θα το πράξουν σύντομα ώστε να 
ενεργοποιηθεί η Τράπεζα και να αρχίσει η προώθηση και χρηματοδότηση μεγάλων 
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Επίσης, η πρόσφατη αναβάθμιση του Οργανισμού Εξα- 
γωγικού Εμπορίου στοχεύει στην ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας. Παράλληλα, 
ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), μετά τον πρόσφατο τριπλα- 
σιασμό του εγγυοδοτικού του κεφαλαίου, επεκτείνει την ασφαλιστική κάλυψη σε πολι
τικούς κινδύνους μειώνοντας έτσι τις εβεβαιότητες των εξαγωγικών και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων. Εξάλλου, με την εταιρεία factoring που ίδρυσε ο ΟΑΕΠ προσφέρεται 
στους εξαγωγείς ασφάλιση και χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.

2. Επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο

Οι επενδύσεις επιχειρήσεων με αποκλειστικό γνώμονα το χαμηλό κόστος ανειδίκευτης 
εργασίας δεν είναι ούτε απεριόριστες, ούτε διαθέσιμες για πάντα. Εάν θέλουμε να δημιουρ
γήσουμε τις προϋποθέσεις για μία διαρκή οικονομική ευημερία στα Βαλκάνια θα πρέπει να 
φροντίσουμε για την καλλιέργεια ενός ανθρώπινου δυναμικού με σύγχρονες γνώσεις 
διοίκησης, με ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων στις σύνθετες διεθνείς συνθήκες, και 
επίσης με ένα παρόμοιο σύστημα αξιών και αποτελεσματικόητας. Στον τομέα αυτό έχουμε 
μείνει πίσω. Παρά τις προσπάθειες συνεργασίας ορισμένων Πανεπιστημίων ή την συμμετο
χή τους σε κάποια κοινά ερευνητικά προγράμματα, η κινητικότητα και επικοινωνία των 
επιστημόνων και των διευθυντικών στελεχών είναι περιορισμένη.

Η Ελληνική κυβέρνηση σχεδιάζει πρωτοβουλίες για την αύξηση της κινητικότητας 
των επιστημόνων στις διάφορες Βαλκανικές χώρες με την κοινή κατάρτιση, την χορή
γηση υποτροφιών σε επιστήμες των οικονομικών και στης διοίκησης και την αμοιβαία 
επικοινωνία και πληροφόρηση στις σύγχρονες επιχειρηματικές εξελίξεις. Τα Πανεπιστή
μια της χώρας μας θα πρέπει να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την εισαγωγή 
και διδασκαλία μαθημάτων για τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην περιοχή
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των Βαλκανίων. Να θέσουμε στόχο ως το τέλος της δεκαετίας, να έχουν δημιουργηθεί 
τομείς Βαλκανικών σπουδών στα περισσότερα Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να αυξήσουμε 
την πληροφόρηση και κατανόηση για τις οικονομικές και τις κοινωνίες των διαφόρων 
χωρών της περιοχής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα υψηλής 
ποιότητας στελεχικό δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και αναφορές, που θα μπορέσει 
να στηρίξει και να πρωταγωνιστήσει στην διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανά
πτυξης των βαλκανικών χωρών.

3. Η  συμβατότητα τον μακροοικονομικού περιβάλλοντος

Η απρόσκοπτη και ισόρροπη οικονομική συνεργασία των βαλκανικών χωρών προϋ
ποθέτει την επίτευξη ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος, χωρίς ανισορ
ροπίες, αβεβαιότητες ή έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών. Η τάση αυτή ενισχύεται 
και από την δεδηλωμένη θέληση των χωρών της περιοχής να εμπλουτίσουν βαθμιαία 
την σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποτελεί σήμερα το πιο συμπαγές 
οικοδόμημα ασφάλειας, προόδου και ευημερίας στην Γηραία Ήπειρο.

Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην διαδικασία σύγκλισης προς τις απαιτήσεις της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η εμπειρία της (μετά επιτεύγματα και μετά 
λάθη της) μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο παράδειγμα και για τις άλλες χώρες. Από 
την διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διδαχθήκαμε, μεταξύ άλλων, ότι μία 
μακροχρόνια προοπτική οικονομικής συνεργασίας και ανάπτυξης θα πρέπει να βασίζε
ται σε συμβατές μακροοικονομικές πολιτικές μεταξύ των συμμετεχόντων. Προς μία 
παρόμοια κατεύθυνση θα πρέπει να τείνουν και οι χώρες που συμμετέχουν σε μία 
διαδικασία συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η αποφυγή αμοιβαίων νομι
σματικών εκπλήξεων, η συμβατότητα των φορολογικών καθεστώτων, ένα χρηματοπι
στωτικό σύστημα με παρόμοιους κανόνες και ευκαιρίες, διαμορφώνουν το πλαίσιο 
αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ασφάλειας, εντός του οποίου θα ενθαρρυνθούν ακόμα 
περισσότερο οι επενδύσεις και οι κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Έχουν ήδη 
γίνει σημαντικά βήματα συνεργασίας στον τραπεζικό τομέα με την ανάπτυξη ενός 
εκτεταμένου δικτύου αντιπροσωπειών και υποκαταστημάτων τραπεζών.

Για παράδειγμα, στη Ρουμανία λειτουργεί η Μικτή Τράπεζα Βουκουρεστίου, ενώ 
ολοκληρώνονται οι διεργασίες για την ίδρυση Μικτών Ελληνο-Ρουμανικών Τραπεζών 
από την Εμπορική και την ΕΤΒΑ, καθώς και Γραφείων Αντιπροσωπείας της Αγροτικής 
και της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης. Με την διατραπεζική συνεργασία, την παροχή 
τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση στελεχών οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να βοηθή
σουν ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και στη δημιουργία 
κεφαλαιαγοράς και σύγχρονων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Παράλληλα, έχει δρο
μολογηθεί η παροχή υπηρεσιών και βοήθειας σε θέματα οργάνωσης, μάνατζμεντ και 
μάρκετιγκ που θα συμβάλουν θετικά στην ταχύτερη ανάπτυξη των οικονομιών των 

χωρών αυτών.

Τα παραδείγματα αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να συνοδευτούν επίσης 
από την τακτική συνεργασία των νομισματικών αρχών των βαλκανικών χωρών. Παρό
μοιες πρωτοβουλίες συντονισμού μπορούν να υπάρξουν και σε άλλους καίριους τομείς 
της οικονομικής πολιτικής, με την αμοιβαία πληροφόρηση και συνεννόηση, όπου αυτό 
είναι απαραίτητο. Έτσι θα αποφύγουμε την δυσπιστία που συχνά αναπτύσσεται μεταξύ 
οικονομικά συνεργαζόμενων χωρών, από το φόβο ότι μπορεί ένα μέλος της συνεργα
σίας να επιλέξει μία πολιτική βραχυχρόνιας άμβλυνσης ενός οικονομικού προβλήματος 
με την μετακύληση του κόστους σε άλλες οικονομίες.



4. Συνδυασμένη πολιτική υποδομών

'Οπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μεγάλες πρωτοβουλίες για την 
δημιουργία ενός πλέγματος υποδομών που θα αλλάξουν θεαματικά την οικονομική δρα
στηριότητα των χωρών όλης της Ευρώπης. Τα διευρωπάίκά δίκτυα της ενέργειας θα 
συντελέσουν στην μείωση του κόστους παραγωγής και την ασφάλεια της ενεργειακής 
κάλυψης. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εργαστούμε από κοινού για την βέλτιστη αξιοποίη
ση των ενεργειακών μας αποθεμάτων. Ο ενεργειακός τομέας πρέπει να αποτελέσει ένα 
παράδειγμα συστηματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας των βαλκανικών χωρών, τόσο 
για την συντονισμένη ικανοποίηση των αναγκών μας σε ενέργεια, όσο επίσης και για την 
άσκηση μιάς σωσπίς πολιτικής απέναντι στο κοινό φυσικό μας περιβάλλον.

Τα δίκτυα των μεταφορών θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες μετακίνησης αν
θρώπων και διακίνησης προϊόντων. Τα δίκτυα δεν έχουν σκοπό την αποτελεσματική 
σύνδεση της Κεντρικής με την Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά πρέπει να συμβάλλουν 
και στην αποτελεσματική διασύνδεση των χωρών της περιοχής μας. Προς την κατεύ
θυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογηθεί τα έργα διασύνδεσης της Εγνατίας οδού με τους 
κάθετους οδικούς άξονες Βορρά-Νότου, που θα οδηγήσουν σε πολλαπλά σημεία 
φυσικής επικοινωνίας των χωρών, αντί του σημερινού υπερφορτωμένου συστήματος 
της μοναδικής πύλης ανά χώρα.

Η ταχεία και απρόσκοπτη επικοινωνία είναι ο τρίτος στόχος των συνδυασμένων 
υποδομών. Με την βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα μπορέσουμε να εξα
σφαλίσουμε ένα επίπεδο πληροφόρησης και ενημέρωσης με σύγχρονα μέσα και σε 
υψηλές ταχύτητες. Σε ένα τέτοιο τεχνολογικό περιβάλλον όχι μόνο θα ξεπεράσουμε μία 
σειρά από καθυστερήσεις και προβλήματα που υπάρχουν σήμερα στην ανταλλαγή 
πληροφόρησης, αλλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τα πλεονεκτήματα που 
παρέχει η αναδυόμενη Κοινωνία των Πληροφοριών. Ήδη υπάρχει συνεργασία μεταξύ 
των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών των χωρών μας για τα έργα υποδομής, ενώ προω
θούνται συμφωνίες για την ηλεκτρονική διασύνδεση ακαδημαϊκών και ερευνητικών 
ιδρυμάτων.

Έδωσα, νομίζω με σαφήνεια, το αδρό περίγραμμα μιάς μεγάλης ευκαιρίας. Μιάς 
ευκαιρίας οικονομικής ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας, χωρίς τις παγίδες της προ
σπάθειας άντλησης πλεονεκτημάτων από κάποιους και χωρίς τους κινδύνους των 
"μινι-ιμπεριαλιστών", που εμφιλοχωρούν σε κάθε συζήτηση συνεργασίας με ανοιχτή 
"ατζέντα", σε οικονομίες με διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης και διαφορετική παραγω
γική δομή.

Ωστόσο είναι σε όλους μας γνωστό, ότι η προϋπόθεση κάθε επιτυχούς οικονομικής 
συνεργασίας είναι το ασφαλές και σταθερό πολιτικό περιβάλλον σε κάθε χώρα ξεχωρι
στά στις σχέσεις των χωρών ανάμεσά τους. Οι εστίες έντασης στα Βαλκάνια δεν έχουν 
λείψει ακόμα. Είναι στο χέρι μας, στο χέρι των κυβερνήσεων και των λαών της βαλκανι
κής, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, με καλή πίστη, αλλά και 
κοινό νου, να διασφαλίσουμε την ειρήνη και να εμπεδώσουμε την ασφάλεια στην 
περιοχή μας. Σ’αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα αποβλέπει σε σχέσεις καλής γειτονίας και 
συνεργασίας με όλες τις βαλκανικές χώρες.

Η πολιτική ειρήνης και συνεργασίας είναι, πιστεύω, μονόδρομος για τις χώρες μας, 
μονόδρομος για τα Βαλκάνια. Η πολιτική της Ελλάδας είναι-και θα παραμείνει-σταθερή 
σ’αυτή την κατεύθυνση. Και οι επιχειρηματίες των χωρών μας, μπορούν να αποτελέσουν 
τους αποτελεσματικότερους πρέσβεις, καθώς η ευημερία είναι ο καλύτερος σύμμαχος 
της ειρήνης. Και μπορούμε να πετύχουμε τόσο στην ευημερία, όσο και την ειρήνη στην 
περιοχή μας.
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υψηλές 
ταχύτητες.



Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Η  A ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ*

Γνωρίζετε καλά, ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, μετά την κατάρρευση του Ανατολι
κού κόσμου και του διπολισμού, το διεθνές σύστημα ασφαλείας εισήλθε σε μία 
φάση απορρύθμισης, πολλαπλασιάζοντας τις εστίες έντασης και αυξάνοντας τους 

κινδύνους περιφεριακών συγκρούσεων. Ο εμφύλιος στην γειτονική μας Γιουγκοσλαβία 
και η επί τόσα έτη παράταση της σύγκρουσης στην Βοσνία αποτελούν την πολύ κοντινή 
απόδειξη αυτής της νέας διεθνούς πραγματικότητας.

Για την Ελλάδα, αυτό το νέο διεθνές τοπίο συνιστά μια διπλή πρόκληση: η χώρα 
μας είναι το μόνο κράτος στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο διαθέτει, 
την γεωπολιτική θέση, την οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική δύναμη, την κοινω
νική συνοχή και την πολιτική στεθερότητα, τους ιστορικούς δεσμούς αλλά και τις 
διπλωματικές δυνατότητες, που μας παρέχει η συμμετοχή μας ταυτοχρόνως, τόσο στο 
ΝΑΤΟ όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν, αξιοποιώντας αυτά τα πλεο
νεκτήματα, να καταστούμε ο προνομιακός πυλώνας της στρατηγικής της διεύρυνσης 
(enlargement) της Δύσης προς την Ανατολή, που αντικατέστησε την στρατηγική της 
ανάσχεσης, που ίσχυσε σε όλο τον ψυχρό πόλεμο, την εποχή της αντιπαράθεσης.

Εάν όμως η Ελλάδα έχει αυτή την ιστορική ευκαιρία, ταυτοχρόνως αντιμετωπίζει 
στα Ανατολικά της μια υπαρκτή απειλή. Η Τουρκία, κάνοντας προφανώς λάθος ανάλυση 
της κατάστασης, θεωρεί ότι αυτή η συγκυριακή απορρύθμιση των διεθνών σχέσεων, 
ευνοεί τις επιδιώξεις της, έτσι ώστε να επιτείνει την πολιτική των εκβιαστικών διεκδική
σεων έναντι της Ελλάδος. Η θέση μας έναντι της Τουρκίας είναι κρυστάλλινα καθαρή: 
Ή  Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά δεν παραχωρεί τίποτα!". Η Ελλάδα δεν πρόκειται 
ποτέ να παραχωρήσει ή να διαπραγματευθεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δικαιώματα 
που απορρέουν από την ιστορική αλήθεια, που κατοχυρώθηκαν με το αίμα γενιών 
Ελλήνων και αναγνωρίστηκαν τελεσίδικα με αναμφισβήτητες διεθνείς συνθήκες. Επ’αυ- 
τού δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ άλλη γραμμή, άλλη προσέγγιση, άλλη αντίληψη 
σ ’αυτή την ελληνική κυβέρνηση αλλά και στο σύνολο της υπεύθυνης πολιτικής ηγεσίας 
του τόπου. Οι τρεις αξιωματικοί που έπεσαν στο καθήκον στηντελευταία κρίση στα Ίμια, 
είναι η πιό πρόσφατη απόδειξη της ολόπλευρης ετοιμότητας και της διάθεσης θυσίας 
των Ενόπλων Δυνάμεων και του λαού.

Η λύση της κρίσης στα Ίμια, υπήρξε μια επιτυχία, διότι αποφύγαμε την παγίδα του 
εξαναγκασμού σε διαπραγματεύσεις, που κατεξοχήν θέλουμε να αποφύγουμε στο 
επίπεδο και με τον τρόπο που επιδιώκει η Τουρκία.

Το επεισόδιο στα Ίμια είναι όμως μία απόδειξη της κλιμάκωσης της τυχοδιωκτικής 
τουρκικής επιθετικότητας. Ποιά είναι λοιπόν η απάντηση μας έναντι της τουρκικής

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Αθήνα, 6 Μαρτίου 1996

Η θέση μας 
έναντι της 
Τουρκίας είναι 
κρυστάλλινα 
καθαρή: "Η 
Ελλέ δα δεν 
διεκδικεί τίποτα, 
αλλά δεν 
παραχωρεί 
τίποτα!“. Η 
Ελλάδα δεν 
πρόκειται ποτέ να 
παραχωρήσει ή 
να
διαπραγματευθεί 
τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα, 
δικαιώματα που 
απορρέουν από 
την ιστορική 
αλήθεια, που 
κατοχυρώθηκαν 
με το αίμα γενιών 
Ελλήνων και 
αναγνωρίστηκαν 
τελεσίδικα με 
αναμφισβήτητες 
διεθνείς 
συνθήκες.
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απειλής; Έναντι -λοιπόν- των διεκδικήσεων της Τουρκίας αντιτάσσουμε την λογική της 
ισχυρής Ελλάδας.

Επεξεργαζόμαστε ένα σφαιρικό στρατηγικό δόγμα, που ενεργοποιεί άλατα συγκρι
τικά στρατηγικά και διπλωματικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, έτσι ώστε, σε πρώτη 
φάση, να αδρανοποιήσουμε την απειλή, να την “μαράνουμε" στην ρίζα της, στερώντας 
από την Τουρκία κάθε διεθνή νομιμότητα και άλλοθι στις ενέργειες της.

Εδώ είμαστε ισχυροί, και μπορούμε να καταστούμε προνομιακοί... Δεν έχουμε 
αυταπάτες ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υιοθετήσουν αυτομάτως τις 
θέσεις μας. Αλλά έχουμε το διεθνές δ'ίκαιο με το μέρος μας. Και θα είμασταν πολύ 
κατώτεροι των περιστάσεων, αν ακούγαμε τις άναρθρες και καταστροφικές φωνές του 
απομονωτισμού, αν εγκαταλείπαμε τα διπλωματικά μας όπλα, την επιμονή στο διεθνές 
δίκαιο, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί και συμφέρον των εταίρων μας να το συμμερι
στούν και να το κατανοήσουν.

Η ενεργός μας συμμετοχή στην διακυβερνητική διάσκεψη, η επιβολή της χώρας 
μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι ως ενός κράτους που μονίμως απαιτεί ή επαιτεί, 
αλλά ως ενός λαού που έχει συνείδηση, λόγο και συμμετοχή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 
αυξάνει -εκ των πραγμάτων- τον ρόλο μας μέσα στην ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, 
επιτρέποντας να θέσουμε από καλύτερη θέση τις ειδικότερες όψεις των εθνικών μας 
προβλημάτων, που πρέπει να απασχολήσουν την ίδια την οικοδόμηση της Ένωσης.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ” αι με το ΝΑΤΟ. 
Χωρίς αυταπάτες, γνωρίζοντας με ακρίβεια τις δυσκολίες, επιχειρούμε να εκμεταλλευ- 
θούμε στο έπακρο την θέση μας και τα πλεονεκτήματά μας, προκειμένου τα δίκαια μας 
να μετατραπούν σε τμήμα των αναγκαίων δικών τους σχεδιασμών ασφαλείας και 
συμφερόντων. Πορευόμαστε στην εξωτερική μας πολιτική χωρίς αυταπάτες περί σωτή- 
ρων, αλλά με γνώμονα το σύνολο των συσχετισμών δύναμης και δικαίου, που θέλουμε 
να συνδυάσουμε υπό το κατευθυντήριο δόγμα της ισχυρής Ελλάδας.

Τούτο όμως σημαίνει μια ριζική αλλαγή, μια επανάσταση στο εσωτερικό της χώρας. 
Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ένας σαρωτικός, εκ θεμελίων, εκσυγχρονισμός της χώρας. Δεν 
υπάρχει αποδοτική εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει αποτελεσματική στρατηγική απο
τροπής, εάν η χώρα δεν αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων, των δυνάμεων και δυνατο
τήτων της με έναν νέο τρόπο. Χρειάζεται να δώσουμε σύγχρονο νόημα και περιεχόμενο 
στον πατριωτισμό, το μεγάλο κεφάλαιο της εθνικής και κοινωνικής ανασύνταξης. Πα
τριωτισμός σήμερα είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Είναι πατριωτικό καθήκον να 
αλλάξουμε ριζικά, κυβέρνηση, κόμματα, κοινωνία και κάθε πολίτης νοοτροπία και 
πρακτική.

Αγάπη στην πατρίδα δεν είναι μόνον να δώσουμε το αίμα μας αν χρειαστεί. Θα 
το δώσει αυτό -αν χρειαστεί- κάθε έλληνας, περήφανα, όπως γενιές γενιών Ελλήνων 
το έπραξαν.

Αγάπη όμως στην πατρίδα, πατριωτισμός σήμερα, είναι ο εκσυγχρονισμός της 
χώρας. Χρειαζόμαστε σύγχρονη δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε σύγχρονη και υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε την εισαγωγή, σε όλο το φάσμα του δημόσιου 
τομέα των σύγχρονων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Χρειαζόμαστε εκσυγχρονι
σμό της υγείας και του κράτους πρόνοιας, εισαγωγή της ανταγωνιστικότητας στις 
δημόσιες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη σε δυναμικούς τομείς της οικονομίας. 
Χρειαζόμαστε μια οικονομία ανταγωνιστική, εξωστρεφή και όχι κρατικοδίαιτη. Ο εκσυγ
χρονισμός του κράτους αλλά και των κοινωνικών συμπεριφορών είναι το αιτούμενο του 
σημερινού πατριωτισμού. Γιατί για σκεφθείτε, τι ευχέρεια θα μας έδινε στα εξοπλιστικά 
μας προγράμματα, μόνον αν οι συμπολίτες μας ήταν συνεπείς στην απόδοση του ΦΠΑ. 
1 τρίς ετησίως είναι η φοροδιαφυγή, μόνον από το ΦΠΑ. Βεβαίως, σύντομα, θα ολοκλη-



ρώσουμε την μηχανογράνωση της Εφορίας. Αλλά μαζί μετους μηχανισμούς του κρά
τους, πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες.

Αυτό επιχειρούμε, αυτό επιδιώκουμε, αυτός είναι ο στόχος μας.

Φυσικά ακρογωνιαίος λίθος της ισχυρής Ελλάδας, θεμέλια βάση της σφαιρικής 
στρατηγικής μας, είναι η ενδυνάμωση της αμυντικής ικανότητας της χώρας.

Επειδή ακριβώς δεν διεκδικούμε τίποτα, το δόγμα μας είναι σαφώς η διατήρηση 
της ειρήνης. Αλλά διατήρηση της ειρήνης όταν στην αντίπαλη πλευρά δεν υπάρχει 
αντίστοιχη διάθεση, σημαίνει για μας την δημιουργία ισχυρής δύναμης αποτροπής.

Όταν λέμε, ότι δεν διεκδικούμε τίποτα αλλά δεν παραχωρούμε και τίποτα, σημαίνει 
ότι λαός και στρατός δημιουργούν τέτοια συνδυασμένη δύναμη μέσων, ώστε ο οποιοσ
δήποτε επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της χώρας μας, να γνωρίζει σαφώς ότι 
το κόστος της επιβουλής του θα είναι μεγαλύτερο από τα άνομα οφέλη που προσδοκεί.

Οι σημερινές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τα μέσα, την γνώση και το έμψυχο υλικό, 
ώστε να αποτελούν εγγύηση της ασφάλειας των συνόρων μας.

Αλλά, γνωρίζετε καλώς, ότι και επ’αυτού μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα. 
Ένας δυναμικός εκσυγχρονισμός, τόσο των οπλικών συστημάτων, όσο και της αξιοποίη
σης του ανθρώπινου δυναμικού, με νέες λειτουργικές δομές των Ενόπλων Δυνάμεων, 
βρίσκεται ήδη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης μου.

Συγκεκριμένα στην Κυβερνητική Επιτροπή αποφασίσαμε να εξετάσουμε το εξοπλι- 
στικό προγραμμάτων Ενόπλων Δυνάμεωντους αμέσως επόμενους μήνες. Ο Υπουργός 
Οικονομικών έχει πάρει εντολή να επεξεργαστεί το νέο μισθολόγιο των ΕνόπλωνΔυνά- 
μεων, ένα θέμα που θέλω να κλείσω το δυνατόν ταχύτερο. Οι αξιωματικοί πρέπει να 
ασκούν το έργο τους απερίσπαστοι από οικονομικές φροντίδες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω τούτο. Η υπεροχή μας συνολικά ως κράτος και 
ειδικότερα στις Ένοπλες Δυνάμεις", βρίσκεται στο ποιοτικό στοιχείο. Αυτό πολλαπλα
σιάζει την ισχύ των οπλικών συστημάτων και συνιστά το καίριο συγκριτικό πλεονέκτημα 
της χώρας. Η αξιοκρατία στις Ένοπλες Δυνάμεις, η απερίσπαστη αφοσίωση στο έργο 
τους, ο σεβασμός του πολιτεύματος, η αποκοπή του στρατεύματος από τον κομματισμό 
είναι άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης μας και είναι το πνεύμα, το οποίο σας 
καλώ, εσείς, ως στρατιωτική ηγεσία, να εμφυσήσετε σε όλη την ιεραρχία.

Δίνουμε την μάχη για μια ισχυρή Ελλάδα στον 21ο αιώνα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις, 
προασπιστές της ακεριαότητας της χώρας και της ειρήνης, βρίσκονται και θα συνεχί- 
σουν να βρίσκονται στις προτεραιότητες της πολιτκής μας. Αυτή την προτεραιότητα, 
σας καλώ να υλοποιήσετε τολμηρά και με νέο πνεύμα στον τομέα σας, στο πλαίσιο αυτής 
της ολοκληρωμένης στρατηγικής, της ισχυρής και υπερήφανης Ελλάδας, μιας χώρας 
που μετέχει ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχυρό ρόλο στα Βαλκάνια και στην 
Ανατολική Μεσόγειο.

Η ειρήνη είναι η δύναμη μας. Και η δύναμη της διατήρησης της ειρήνης βρίσκεται 
στην ισχυρή Ελλάδα. Που ήδη ανταποκρίνεται στην πρόκληση του συνολικού εκσυγχρο
νισμού της, που αποτελεί την δική μας στρατηγική απάντηση, σε εχθρούς και φίλους.
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ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο, ΤΙ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ*
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Εκπροσωπώ σήμερα εδώ, μία κυβέρνηση νέα. Μία κυβέρνηση που φιλοδοξεί να 
είναι κυβέρνηση των αποτελεσματικών έργων και όχι των μεγάλων λόγων. Έτσι 
λοιπόν, δεν θα ακολουθήσω, μιλώντας σε όλους και όλες εσάς, τις παλιές συντα

γές. Νομίζω, άλλωστε ότι η Ιστορία αυτού του τόπου δεν το επιτρέπει.

Εδώ στην Κώ, στο νησί του Ιπποκράτη, στην Ρόδο, δίπλα, το νησί των φιλοσόφων, 
στην Μυτιλήνη, το νησί της λυρικής ποίησης, σε όλο το Αιγαίο, ως την γή του Ορφέα, 
σε όλη την ακριτική γραμμή του Ελληνισμού, από την Θράκη ως την Κύπρο, άνθισε, η 
μεγάλη μοναδικότητα του Ελληνισμού.

Εδώ λοιπόν, ο τόπος και το ήθος του, δεν επιτρέπουν τα μεγάλα λόγια. Δεν επιτρέπει 
τα μεγάλα λόγια επίσης το γεγονός, ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιήθηκαν για να 
συγκαλύψουν τα προβλήματα και να φαλκιδεύσουν την έλλειψη σχεδίου για την επίλυσή 
τους. Συνηθίσαμε, οι κυβερνήσεις από την Αθήνα, να χαιρετίζουμε εσάς τους ακρίτες. 
Να επιβραβεύουμε το κουράγιο σας, Να χειροκροτούμε την επιμονή σας απέναντι στις 
δυσκολίες. Αλλά, τα μεγάλα λόγια απέναντι στους ακρίτες, ήταν-πολλές φορές- το 
άλλοθι για την φτώχεια των έργων.

Δεν πρόκειται λοιπόν να επαναλάβω την ίδια συνταγή. Δεν μου ταιριάζει άλλωστε 
προσωπικά η ρητορική των μεγάλων λόγων. Μου ταιριάζει όμως η ευθύτητα της ευθύνης 
απέναντι σας. Η ευθύτητα που επιβάλλει το αξίωμα με το οποίο σας απευθύνομαι. Μου 
ταιριάζει η αλήθεια των στόχων που αναλάβαμε. Γι’ αυτό και δεν θα αποφύγω τις 
δεσμεύσεις απέναντι σας. Δεσμεύσεις που θα τιμήσω, εγώ και η κυβέρνηση μας.

Θέλω λοιπόν από δώ, από την ακριτική Κώ, να καταστήσω διάφανα σαφές, όχι μόνον 
το σχέδιο μας για τα Δωδεκάνησα και την ακριτική γραμμή της πατρίδας μας, αλλά να 
δεσμευτώ για το τι καινούργιο θέλει να φέρει η κυβέρνηση μας στην κοινωνική, 
οικονομική και πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Γιατί, αν χρειάζεται μία νέα πνοή στην 
ανάπτυξη του ακριτικού τόξου της Ελλάδας, αυτό δεν θα γίνει τεχνητό "φιλί της ζωής" 
από το υδροκέφαλο κράτης της Αθήνας.

Στόχος της κυβέρνησης μας δεν είναι η κατάτμηση των υποσχέσεων και η κατάτμη
ση των πολιτικών. Στόχος δεν είναι η ανακατανομή του υδροκεφαλισμού και η άσκηση 
ευκαιριακών πολιτικών. Για μας σήμερα, όλη η χώρα, όλη η κοινωνία, όλη η δομή του 
κράτους πρέπει να τεθούν επειγόντως σε μιά άλλη τροχιά. Δεν ήλθαμε να κάνουμε 
μερεμέτια, ούτε επιδιορθωτικές κινήσεις. Αλλά επιτέλους, για πρώτη φορά, να κινητο
ποιήσουμε το σύνολο του ανρθώπινου δυναμικού του τόπου, να αξιοποιήσουμε το 
σύνολο των πόρων του, να εκμεταλλευτούμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
χώρας, ώστε να οικοδομήσουμε σύντομα μιά ισχυρή Ελλάδα. Μιά Ελλάδα όπου θα
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ευημερούν και οι αριθμοί και οι άνθρωποι, μιά Ελλάδα υπερήφανη, μιά Ελλάδα ισότιμα 
ενταγμένη στην Ενωμένη Ευρώπη.

Αν δεν υπάρξει μιά ισχυρή Ελλάδα ενιαία, απ’άκρο σε άκρο της χώρας, δεν μπορεί 
να υπάρξει ισχυρή ακριτική γραμμή. Ό σο πιό δυνατή είναι η θέση της Ελλάδας 
συνολικά, τόσο πιό ισχυρή γίνεται η ακριτική της γραμμή. Η δική μας πολιτική είναι 
λοιπόν, πριν απ’όλα, η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας. Και τμήμα αυτής της ισχύος, 
βασική μέριμνα των κεντρικών μας πολιτικών είναι η ειδική ενίσχυση της ακριτικής 
γραμμής στο πλαίσιο ακριβώς της συνολικής ανασύνταξης της χώρας.

Η χώρα μας άλλωστε βρίσκεται μπροστά σε μιά μεγάλη πρόκληση, σε μιά μεγάλη 
ευκαιρία. Εδώ και πέντε χρόνια ζούμε μιά ριζική ανακατάταξη του παγκοσμίου χάρτη. 
Η κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων, συνοδεύτηκε από μιά περίοδο ανασφά
λειας, ανακατατάξεων και κινδύνων. Αυξήθηκαν οι εστίες έντασης ενώ αυξήθηκαν και 
οι κίνδυνοι περιφερειακών συγκρούσεων. Ο πόλεμος στην γειτονική μας πρώην Γιου
γκοσλαβία, είναι το πιό κοντινό μας παράδειγμα. Αν αυξήθηκαν όμως κάποιοι κίνδυνοι, 
αυξήθηκαν ταυτόχρονα και οι ευκαιρίες.

Για μας, για την Ελλάδα, οι αλλαγές στην περιοχή μας μπορούν να αποτελέσουν 
την λαμπρότερη ευκαιρία αναβάθμισης της χώρας μας, σε όλους τους τομείς. Η Ελλάδα 
έχει εθνική και κοινωνική συνοχή και πολιτική σταθερότητα, μοναδική στα Βαλκάνια και 
τον ευρύτερο χώρο της. Έχουμε την ισχυρότερη -συγκριτικά- οικονομία, έχουμε πλεο
νέκτημα στην Εκπαίδευση, στις νέες τεχνολογίες, στον Πολιτισμό. Έχουμε το μοναδικό 
πλεονέκτημα να είμαστε η μόνη χώρα της περιοχής που ανήκει ταυτόχρονα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έτσι ώστε, να μπορούμε να καταστούμε ο προνομια
κός πυλώνας για την πολιτική της διεύρυνσης προς Ανατολάς, ρόλος, άλλωστε, που 
αναλογεί ιστορικά στην χώρα μας. Μιλάμε για γνώριμους δρόμους. Εσείς ξέρετε, 
καλύτερα από μένα, πόσο οικεία ήταν τα λιμάνια της Ρουμανίας και της Μαύρης 
Θάλασσας στους καραβοκυραίους προγόνους σας, που έτσι δημιούργησαν και την 
"μαγιά", οικονομική, ναυτική και στρατιωτική, του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 
1821.

Ενώ η πρόκληση της χώρας είναι να ανταποκριθεί σ ’αυτή την μεγάλη ευκαιρία, 
οφείλουμε να έχουμε διαρκώς στραμμένη την προσοχή μας προς Ανατολάς. Η γειτονική 
μας χώρα, αντί να επιδιώκει την ειρήνη και την συνεργασία, κλιμακώνει την όξυνση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν αμφισβητεί μόνον τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στον 
εναέριο, θαλάσσιο και νησιωτικό χώρο, αλλά κλιμακώνει και εδαφικές διεκδικήσεις.

Θέλω να επαναλάβω εδώ με κρυστάλλινη καθαρότητα την θέση μας "δεν διεκδι- 
κούμε τίποτα, αλλά και δεν παραχωρούμε και τίποτα". Η Τουρκία οφείλει να γνωρίζει, 
ότι υπάρχει εδώ στο Αιγαίο, μιά αδιατάρακτη ιστορική συνέχεια. Όπως λέει ο μεγάλος 
μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης, δεν υπάρχει άλλος λαός και άλλη χώρα, όπου η λέξη 
"θάλασσα" ακούγεται το ίδιο από τα χείλη των Ελλήνων από τους χρόνους του Ομήρου. 
Και θα πρόσθετα την λέξη "Αιγαίο" επίσης. Αλλά δεν μιλούν για την αλήθεια μόνον οι 
αιώνες της Ιστορίας, ο ιδρώτας της προόδου και το αίμα της ελευθερίας των Ελλήνων 
των νησιών του Αιγαίου. Οι θέσεις μας στο Αιγαίο είναι αποτυπωμένες σε ισχυρές 
διεθνείς συνθήκες, που κατοχυρώνουν πλήρως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ποιά είναι η απάντηση μας απέναντι στην Τουρκία; Είναι -το επαναλαμβάνω- η αρχή 
"δεν διεκδικούμε τίποτε, αλλά δεν παραχωρούμε και τίποτε". Και αυτό πρέπει να το 
συνειδοποιήσει καλά η Τουρκία. Θα είναι “μάλιστα" προς το συμφέρον της να κατανοή
σει, γιατί ματαιοπονεί, σε άγονους και στείρους δρόμους. Να είναι βέβαιη γι’αυτό.

Ωστόσο απέναντι σε κάποιον με επεκτατικές διαθέσεις, δεν αρκεί να θυμίζεις το 
δίκαιο και την κοινή λογική. Οφείλεις να ορθώνεις την δύναμη της αποτροπής. Όλη η 
πολιτική μας, αποσκοπεί, με τον καλύτερο συνδυασμό του συνόλου των μέσων που
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διαθέτουμε να καταστήσουμε ανενεργό τον τουρκικό επεκτατισμό. Πριν απ’όλα θέλου
με να αποκόψουμε την Τουρκία από κάθε άλλοθι ή ανοχή της επεκτατικής συμπεριφο
ράς στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό το νόημα έχει η προάσπιση της διεθνούς νομιμότητας 
-που είναι όλη με το μέρος μας- τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά 
και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν έχουμε αυταπάτες, ότι θα επιβάλλουμε 
αυτομάτως το δίκαιο μας. Αλλά πιστεύουμε, ότι το δικό μας δίκαιο, μπορεί να γίνει τμήμα 
των δικών τους σχεδιασμών και συμφερόντων. Καθώς η πολιτική της Τουρκίας δεν 
δυναμιτίζει μόνον και αφηρημένα το διεθνές δίκαιο. Αλλά θέτει σε ανασφαλή τροχιά τον 
ευαίσθητο χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Κινδυνεύει έτσι η Δύση, 
την ώρα που πάει να κλείσει την πληγή της Βοσνίας, να ζήσει, λόγω των παράλογων 
επιδιώξεων της Τουρκίας, ένα νέο σενάριο αποσταθεροποίησης, την ώρα που έχουμε 
πολλές εστίες έντασης, από τον Καύκασο ως την Μέση Ανατολή.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπαρκο όλα τα 
διεθνή μας ερίσματα, ώστε να εξαναγκαστεί η Τουρκία να προσέλθει στην λογική του 
διεθνούς δικαίου, το οποίο -προς το παρόν- απερίσκεπτα περιφρονεί. Και αυτό κάνουμε 
και κάνω σε όλα τα επίπεδα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με την επίσκεψη μου 
στις ΗΠΑ.

Αλλά, μαζί με την διπλωματική μας εγρήγορση, η άλλη πλευρά της απάντησης μας 
είναι η ισχυρή δύναμη αποτροπής. Όταν λέμε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα αλλά δεν 
παραχωρούμε και τίποτα, σημαίνει, ότι ο λαός και ο στρατός δημιουργούν τέτοια 
συνδυασμένη δύναμη μέσων, ώστε, όποιος επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα της 
χώρας μας, να γνωρίζει σαφώς ότι το κόστος της επιβουλής του θα είναι μεγαλύτερο 
από τα άνομα οφέλη που προσδοκεί. Ακρογωνιαίος λίθος είναι, επομένως, η ενδυνάμω
ση της αμυντικής ικανότητας της χώρας. Και οι Ένοπλες Δυνάμεις και ο λαός θα κάνουν 
αποτελεσματικά το καθήκον τους, αν και όποτε χρειαστεί, όπως δεν διστάσαμε να 
κάνουμε ποτέ οι Έλληνες στην Ιστορία μας.

Αλλά θα μου επιτρέψετε εδώ να τονίσω, ότι στην πραγματικότητα, η ισχυρότερη 
δύναμη αποτροπής είναι η ισχυρή, η περήφανη και η σεβαστή Ελλάδα, σε φίλους, σε 
συμμάχους, αλλά και εχθρούς. Αυτή η ισχυρή Ελλάδα είναι η Ελλάδα που θέσαμε στην 
ημερήσια διάταξη. Είναι η Ελλάδα που θα επιτύχουμε με τον ριζικό, εκ θεμελίων 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Δεν μπορεί να είναι ισχυρή μιά Ελλάδα που διαρκώς, είτε 
απαιτεί, είτε επαιτεί. Χρειάζεται- και αυτό δρομολογούμε - μιά ριζική αναδιοργάνωση 
της Δημόσιας Διοίκησης. Μιά ριζική αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης και της παιδείας. 
Μιά πραγματική πνοή στην Αποκέντρωση, ώστε οι Περιφέρειες της χώρας να γίνουν η 
βάση της ισόρροπης ανάπτυξης.

Και για να είναι η Ελλάδα ισχυρή δεν αρκούν μόνο τα όπλα. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη, 
χρειαζόμαστε οικονομική και κοινωνική πρόοδο -και αυτό δεν είναι μόνο υπόθεση του 
κράτους- είναι υπόθεση του κάθε πολίτη.

Η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη να στηρίξει όλες τις προσπάθειες των 
πολιτών για ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά τις ακριτικές περιοχές, βαθειά πεποίθηση μας είναι 
ότι η ανάπτυξη είναι η καλύτερη άμυνα.

Γνωρίζω τα προβλήματα των ψαράδων με τις τράπεζες. Γνωρίζω το μεγάλο πρό
βλημα που έχει προκύψει με αρκετούς ξενοδόχους, που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν 
τα δάνειά τους. Γνωρίζω τα όνειρα των επιχειρηματιών, για επέκταση. Γνωρίζω το 
πρόβλημα της ανεργίας στου ξενοδοχοϋπαλλήλους. Γνωρίζω ακόμη ότι το κόστος 
μεταφοράς και παραγωγής εδώ είναι μεγαλύτερο. Ότι οι συγκοινωνίες και οι επικοινω
νίες δεν είναι αναπτυγμένες όσο θα έπρεπε. Ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στα μικρά 
νησιά που προσπαθούν να κρατήσουν το πληθυσμό πάνω τους. Ότι όλα τα έργα 
υποδομής που προγραμματίσαμε και υλοποιούνται να γίνουν πράξη και πάλι πολλά θα



μείνουν που πρέπει να γίνουν. Γιατί η προσφορά της πατρίδας σε τόσο νευραλγικές 
περιοχές δεν μπορεί να έχει μέτρο κάποιες επενδύσεις όσο μεγάλες και να είναι. Είναι 
εθνικό μας χρέος. Έχουμε άποψη για τα προβλήματα. Και έχω δώσει εντολή σε όλους 
τους κυβρνητικούς φορείς οι οποίοι έχουν κατακλυστεί από δικά σας υπομνήματα, να 
επεξεργαστούν ταχύτατα μία δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για όλο το Αιγαίο και πιο 
ειδικά για τα Δωδεκάνησα.

Για τα μεγάλα και ανεπτυγμένα νησιά που αντιμετωπίζουν ήδη αδιέξοδα. Για τα 
μικρότερα που χρειάζονται την ανάπτυξη για να νιώσουν πιό ισχυρά. Γ ια τα μικρά και 
απομακρυσμένα, τα πλάι στην παραμεθόρια ζώνη που πρέπει να κρατήσουν τους 
ανθρώπους τους και να τους πληθύνουν.

Γνωρίζω το Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής που από το 1991 έχει ομόφωνα 
αποδεχτεί η Εθνική Αντιπροσωπεία. Γνωρίζω το Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Ανάπτυξης του Αιγαίου που επεξεργάστηκε από το 1994 το Υπουργείο Αιγαίου. Με 
γνώμονα και κατεύθυνση αυτά, θα ολοκληρώσουμε και θα εξειδικεύσουμε μέτρα και 
πολιτικές. Και σε λίγες εβδομάδες θα υπάρξει ειδική συνεδρίαση τουΥπουργικού 
Συμβουλίου για το Αιγαίο όπου με τον πιο επίσημο τρόπο η κυβέρνηση θα αναλάβει τις 
ευθύνες της και θα παρουσιάσει τις προτάσεις της. Γνωρίζουμε ότι επιθυμείτε τη Κω, 
όπως κι'εμείς, ένα νησί με τουρισμό υψηλού επιπέδου. Ένα νησί οδηγό για την ιατρική 
επιστήμη. Ένα νησί παράλληλης οικονομικής ανάπτυξης. Ένα νησί με σοβαρή υποδο
μή. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται η ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου, η ολοκλήρωση του 
αεροδρομίου, της μαρίνας, των έργων στο λιμάνι.

Θα δώσουμε κάθε δυνατή υποστήριξη στην Ιατρική Ολυμπιάδα που πραγματοποιεί
ται τον Αύγουστο, εδώ στο νησί. Θέλουμε την Κω ένα νησί-διεθνές κέντρο της Ιατρικής. 
Θέλουμε όμως και τη δική σας εμπιστοσύνη. Θέλουμε τη δική σας ενεργό συμμετοχή. 
Με προτάσεις, σχέδια, ιδέες-και κυρίως με δουλειά. Περισσότερη και πιο παραγωγική 
δουλειά. Η κυβέρνησή μας έχει αρίσει να επιβάλλει έναν άλλο ρυθμό. Πολλοί ήταν 
εκείνοι που βιάστηκαν-όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα- να πούν: Τι κάνουν αυτοί 
εκεί; Συνεχώς συνεδριάζουν; Συσκέπτονται για να μη σκέπτονται, όπως επιτάσσει και 
το γνωστό ευφυολόγημα;

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δικός μου στόχος, δικό μου όνειρο, είναι μία 
"κυβέρνηση δουλειάς". Μιά κυβέρνηση που αποφασίζει, μία κυβέρνηση που δρα συλλο
γικά, μία κυβέρνηση που κάνει έργο. Αλλά και μία χώρα που δουλεύει. Μία χώρα που 
κάνει έργο.

Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε το σκηνικό που υπάρχει. Γ ιατί αντιλαμβανόμαστε τα 
μηνύματα των καιρών. Γιατί θέλουμε να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη 
και τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει. Έχουμε χάσει σοβαρές 
ευκαιρίες να παίξουμε σημαντικό ρόλο, όχι μόνον στα Βαλκάνια, ως η μοναδική χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, αλλά και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
Ήλθε ο καιρός να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Όμως, γι'αυτό το στόχο, δεν αρκούν 
οι προθέσεις, ή και το έργο μίας κυβέρνησης. Δεν αρκεί η δική μας θέληση. Δεν αρκεί 
η δική μας πράξη.

Ήλθε, πιστεύω, η ώρα του Έλληνα πολίτη. Ναι, το αθηνοκεντρικό Κράτος υπάρχει. 
Ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πολίτης της περιφέρειας είναι υποχρεωμένος να χάνει 
χρόνο στην Αθήνα, για υποθέσεις που θα έπρεπε να μπορεί να διεκπεραιώνει στην 
περιοχή του. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές δυνατότητες-και αυτές οι δυνατότητες πρέπει 
να αξιοποιηθούν.

Η χώρα μας χρειάζεται ένα νέο όραμα προς το 2000- κι'αυτό δεν μπορεί να είναι 
άλλο από το όραμα του εκσυγχρονισμού. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει κράτος-στρατηγείο 
και πολίτες-συμμετόχους στην κοινή προσπάθεια. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας είναι
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ταυτόσημος με την έννοια της ισχυρής Ελλάδας. Αλλά δεν αρκεί ο εκσυγχρονισμός και 
η μεταρρύθμιση του κράτους που ξεκινάμε σχεδιασμένα και οργανωμένα. Χρειάζεται 
αλλαγή νοοτροπίας από τους ίδιους τους πολίτες, από όλους μας, από την βάση ως την 
κορυφή.

Σήμερα οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη ενός νέου πατριωτισμού. 
Πατριωτισμός είναι ό,τι καθιστά την Ελλάδα ισχυρή. Και ισχυρή Ελλάδα σήμερα σημαί
νει Ελλάδα εκσυγχρονισμένη, Ελλάδα περήφανη, Ελλάδα ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, Ελλάδα με ισχυρό ρόλο στα Βαλκάνια. Ελλάδα ασφαλής, με πολίτες που 
ευημερούν, σε ένα περιβάλλον που είναι σεβαστή η ποιότητα ζωής.

Σήμερα, επισκέπτομαι για πρώτη φορά το νησί σας ως πρωθυπουργός. Δεν πρόκει
ται να είναι και η τελευταία.

Θα είμαστε μαζί σας, σε μία αλληλοδέσμευση για την Ελλάδα που ονειρευόμαστε, 
για την Ελλάδα που αξίζει στους πολίτες της. Σε μία αλληλοδέσμευση για σκληρή και 
αποτελεσματική δουλειά, που είναι το χρέος μας απέναντι στους ευατούς μας και στην 
Ιστορία μας.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, ΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ, ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ



ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ*Οι πολιτικές ηγεσίες των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται σε λίγες μέρες 

να εκτιμήσουν τη μέχρι σήμερα πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφα
σίσουν τα επόμενα βήμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Καλούμαστε να τοποθετηθούμε και να αγωνιστούμε για την Ευρώπη που θέλουμε 
στο κατώφλι του 2000.

Οι επιλογές θα καθορισθούν από την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα και από 
τους στόχους της Εθνικής μας στρατηγικής.

Ποια είναι η πραγματικότητα αυτή.

Πρώτο: Ανήκουμε θεσμικά στον σημαντικότερο οργανισμό περιφερειακής ολοκλή
ρωσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή αυτή έχει συμβάλλει στη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του λαού μας, στην ενίσχυση των αξιών της δημοκρατίας και ελευ
θερίας στη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας μας.

Στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, όλο και περισσότερο η πολιτική εξουσία μεταφέ- 
ρεται από το εθνικό επίπεδο στο υπερεθνικό, δημιουργούνται νέα κέντρα λήψης απο
φάσεων και καινούργιοι θεσμοί για να ανταποκριθούν σε νέες ανάγκες. Παραδοσιακά 
κέντρα εξουσίας χάνουν σε επιρροή, παγιωμένες πολιτικές δεν έχουν πια την ίδια 
αποτελεσματικότητα.

Η συμμετοχή της Ελλάδας σ’ αυτή την πορεία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι συνδεδεμένη με την εμβέλεια της εθνικής της στρατηγικής.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί πανάκεια. Το μέλλον του τόπου μας, δε θα είναι χωρίς 
προβλήματα μόνο και μόνο επειδή συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαιτούνται 
κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες, συμμαχίες σε υπερεθνικό επίπεδο, μια διαρκή διαπραγ
μάτευση. Η επιτυχία των προσπαθειών μας προϋποθέτει νέες προσεγγίσεις, καινούργια 
κριτήρια, σεβασμό αλλά και εκμετάλλευση καινούργιων κανόνων δράσης, διεκδίκησης 
και επίλυσης των διαφορών.

Σ’ αυτήν την πραγματικότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο εθνικό και το υπερεθνικό 
οι γνώμες για τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στην Ελλάδα διχάζονται. Αλλεπάλληλες πλειοψηφίες συντηρητικών κυβερνήσεων 
στα 40 χρόνια ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν οδηγήσει μέσα κι’ έξω από τους 
θεσμούς της Ένωσης σε επιλογές οι συνέπειες των οποίων βρίσκονται σε αναντιστοιχία 
με διακηρυγμένες αρχές, με τα κοινωνικά αιτήματα, με σύγχρονα προβλήματα του

Οι επιλογές θα 
καθορισθούν από 
την
πραγματικότητα 
που ζούμε 
σήμερα και από 
τους στόχους της 
Εθνικής μας 
στρατηγικής.

Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη στην προ Ημερήσιας Διατάξεως συζήτηση στη 
Βουλή για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Αθήνα 18 Μαρτίου 1996



Ποια Ευρώπη 
θέλουμε να 

οικοδομήσουμε;
Στον

μακροπρόθεσμο 
αυτό στόχο 

πρέπει να 
τοποθετηθούμε 
με γνώμονα: Τι 

διασφαλίζει 
μακροχρόνια τη 
δημοκρατία, την 

ελευθερία την 
δικαιοσύνη.

πολίτη, του εργαζόμενου, του κοινωνικά ασθενέστερου.

Σε μας στην αναπτυξιακή απόσταση από τις περισσότερες χώρες - μέλη προστίθε
ται μία πολιτική απόσταση που τροφοδοτείται άλλοτε από φοβίες, άλλοτε από νοοτρο
πίες εσωστρέφειας και άλλοτε από αμοιβαία δυσχέρεια κατανόησης. Ό μως η πραγμα
τικότητα είναι μία.

Αυτός είναι ο χώρος μας, εδώ και οι προοπτικές μας. ΓΤ αυτό και το ερώτημα: Ποια 
Ευρώπη θέλουμε να οικοδομήσουμε; Στον μακροπρόθεσμο αυτό στόχο πρέπει να 
τοποθετηθούμε με γνώμονα: Τι διασφαλίζει μακροχρόνια τη δημοκρατία, την ελευθερία 
την δικαιοσύνη. Την ειρήνη, την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα. Την οικονομική 
ανάπτυξη, την προσωπική πρόοδο και προκοπή. Την ικανότητα της Ελλάδας να μεγι
στοποιεί τις δυνατότητες της, να επηρεάζει εξελίξεις. Ποιος δρόμος θα κάνει την 
Ελλάδα και την κοινωνία μας πιο ισχυρές.

Δεύτερο: Ζούμε σε ένα κόσμο που η οικονομία γνωρίζει όλο και πιο λίγα σύνορα. 
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας επηρεάζει οικονομικές και πολι
τικές εξελίξεις, κοινωνικές μεταλλαγές. Η δυναμική αυτή διατρέχει την Ένωση, το 
σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών στον πλανήτη, συμπαρασύρειτις λιγότερο αναπτυγ
μένες χώρες στην ανάπτυξη, υπό τον όρο της αποδοχής των κανόνων του παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος.

Οι νέες προκλήσεις ανάπτυξης και ευημερίας διανοίγονται μέσα από τη δυναμική 
εισβολή νέων τεχνολογιών και από διαδικασίες έντασης γνώσης.

Έτσι στα παραδοσιακά προβλήματα περιφερειακών ανισοτήτων και στόχων πραγ
ματικής σύγκλισης προστίθεται μια δυναμική εξέλιξη ριζικών αλλαγών στις δομές 
παραγωγής.

Στις νέες ανάγκες προσαρμογής συναθροίζονται κοινωνικά προβλήματα με επίκε
ντρο την ανεργία και την αβεβαιότητα απασχόλησης για μεγάλα τμήματα του πληθυ
σμού.

Τρίτο: Γύρω μας υπάρχει ένας κόσμος αστάθειας αλλά και ελπιδοφόρων προκλή
σεων.

Τα Βαλκάνια αναζητούν τον δρόμο της ειρήνης, της προσαρμογής σε μιά νέα 
κοινωνικοοικονομική οργάνωση, σε ένα κόσμο αξιών δημοκρατίας, ελευθερίας και 
κοινωνικής ευημερίας. Το ίδιο οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, η Ρωσία, οι πρώην 
δημοκρατίες της ΕΣΣΔ.

Στα ανατολικά μας αναπτύσσεται η Τουρκική επιθετικότητα, που συμπίπτει με μία 
ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κοινωνικά αδιέξοδα, θρησκευ
τικοί φανατισμοί και ανταγωνισμοί γύρω από πλουτοπαραγωγικές πηγές, διαπλέκονται 
και απειλούν την ειρήνη.

Συγχρόνως, διαγράφεται ένας κόσμος που ζητά να ισορροπήσει ανάμεσα στο χθες 
και το αύριο. Ένας ορίζοντας ανοιχτός σε πρωτοβουλίες, δεκτικός σε νέες γι’ αυτόν 
πολιτικές οικονομικής συνεργασίας ειρηνικής συνύπαρξης πολιτιστικής και κοινωνικής 
σύγκλισης. Χώρες και κοινωνίες που προσβλέπουν σε γέφυρες οικονομικής και πολιτι
κής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας κόσμος που ίσως χωρίς να πιστεύει 
ή να θέλει τον εξευρωπάίσμό, έχει την πεποίθηση ότι η ανάπτυξη και η προκοπή περνάει 
μέσα από τις οικονομικές και θεσμικές διασυνδέσεις με την Ένωση.

Τέταρτο: Η ελληνική πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από μια διμέτωπη προσπά
θεια. Αφ’ ενός προσπαθούμε να απαγκιστρωθούμε από θεσμούς, ιεραρχήσεις, κανόνες 
και συμπεριφορές που δημιούργησαν επί δεκαετίες ένα πολιτικό σύστημα νομής εξου
σίας, πελατειακών σχέσεων, ολιγαρχικού κοινοβουλευτισμού και αναπαραγωγής έντο
νων κοινωνικών διακρίσεων. Να βγούμε από το στάδιο της ενδιάμεσης ανάπτυξης, να



ρυθμίσουμε χρόνιες εκκρεμότητες.

Αφ’ ετέρου να προσαρμοσθούμε στις ταχύρυθμες διεθνείς πολιτικές και οικονομι
κές εξελίξεις. Να αντιμετωπίσουμε νέες ανάγκες, να εκμεταλλευθούμε τις νέες προκλή
σεις που διανοίγονται. Να μετάσχουμε στα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων. Να 
συμμετέχουμε ενεργά και δημιουργικά στη διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Συνεκτιμώντας αυτές τις πραγματικότητες, η Ελληνική κυβέρνηση θα προσέλθει 
στις διαπραγματεύσεις της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Η Διακυβερνητική είναι ένα στάδιο μίας συνολικότερης πορείας που χαρακτηρίζεται 
από την:

-  Αναθεώρηση της Συνθήκης. Είναι το αντικείμενο της Διακυβερνητικής.

-  Έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση. Ήδη έχουμε δεσμευθεί ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της Κύπρου και της Μάλτας θα ξεκινήσουν 
έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση εργασιών της Διακυβερνητικής. Έχουμε επίσης 
δεσμευθεί για τη σταδιακή προσχώρηση στην Ένωση των χωρών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, με το να θέσουμε σε εφαρμογή συγκεκριμένη προενταξιακή 
στρατηγική.

-  Μετάβαση στην Τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θέσπιση 
του ενιαίου νομίσματος. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα έχει ήδη αποφασισθεί. Η 
μετάβαση θα γίνει την 1.1.1999.

-  Διαμόρφωση του δημοσιονομικού πλαισίου στο οποίο θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση μετά το 1999. Διαπραγμάτευση δηλαδή και συμφωνία για το ύψος των πόρων 
που θα χρειασθούμε για να πετύχουμε στους στόχους μας και για τον τρόπο με τον 
οποίο θα αντλήσουμε τους πόρους αυτούς διασφαλίζοντας κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο προοδευτικότητα, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα.

-  Διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας της διαρθρωτικής πολιτικής της Ένω
σης. Επανεξέταση δηλαδή της πολιτικής της συνοχής με βάση την κτηθείσα εμπειρία 
και τις νέες ανάγκες.

Πρόκειται δηλαδή, για μία συνολική διαπραγμάτευση. Για μία διαπραγμάτευση που 
θα διαρκέσει σε χρόνο και που αναμένεται να είναι σκληρή. Πρόκειται για μία διαπραγ
μάτευση σε στάδια, όπου κάθε στάδιο συνδέεται άμεσα με το προηγούμενο και το 
επόμενο.

Να
αντιμετωπίσουμε 
νέες ανάγκες, να 
εκμεταλλευθούμε 
τις νέες
προκλήσεις που 
διανοίγονται. Να 
μετάσχουμε στα 
διεθνή κέντρα 
λήψης 
αποφάσεων.

Ποια είναι η στρατηγική μας; θέλουμε μία Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναπτύσσεται 
προς την κατεύθυνση της βαθύτερης ενοποίησης:

-  με δημοκρατικά δομημένους και νομιμοποιημένους θεσμούς που θα εγγυώνται τη 
θεσμική ισότητα όλων των χωρών - μελών

-  με κοινές πολιτικές δράσεις και επαρκή οικονομικά μέσα που θα συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, στη 
δημιουργία ενός χώρου δυναμικής και διατηρήσιμης ανάπτυξης

-  που θα οδηγήσουν σε μία «Ευρώπη των πολιτών, της ανάπτυξης και δημοκρατίας»

-  σε μία Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο και ικανή να προστατεύσει την ασφάλεια και 

ανεξαρτησία των χωρών - μελών και των πολιτών της.

Αυτή η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις επιθυμίες της μεγάλης πλειοψηφίας των λαών 
της.

Αυτή η Ευρώπη ταυτίζεται με τους εθνικούς μας στόχους για μια Ελλάδα ισχυρή 
που μπορεί και επηρεάζει τις εξελίξεις και καθορίζει το μέλλον της. Γ ια μια κοινωνία 
ισχυρή με περισσότερη δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη, συλλογική και 
ατομική προκοπή.



Κρίσιμο 
παραμένει για 

μας η νέα δομή 
και λειτουργία να 

διασφαλίζει τη 
θεσμική ενότητα, 

την ισορροπία και 
ισοτιμία των 
εταίρων, τον 
σεβασμό του 
θεσμικού και 

πολιτικού 
κεκτημένου.

Η ίδια η Ένωση και η Ελλάδα ως τμήμα της φέρουν την ευθύνη να ανταποκριθούν 
σε τέσσερα κρίσιμα ζητήματα:

Πρώτη ευθύνη: Η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Το στάδιο πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης που έχουμε πετύχει μέσα στην 
Ένωση, αρκεί ή πρέπει να προχωρήσουμε; Και σε ποια κατεύθυνση; Μπορεί η σημερινή 
θεσμική συγκρότηση της Ένωσης ν' ανταποκριθεί ως έχει σ’ έναν ευρύτερο αριθμό 
προσχώρησης νέων μελών; Πως μπορεί να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της 
αυριανής Ένωσης;

Η άποψη ότι δε χρειάζεται περαιτέρω εμβάθυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης 
είναι λανθασμένη. Είναι πολιτικά λανθασμένη γιατί θα επιτρέψει και θα διευρύνει τις 
δυνατότητες διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων και συμφωνιών, τις δυνατότητες των 
πιο ισχυρών κρατών, ενώ θα στερεί σε μείζονα θέματα την ενίσχυση και την ικανότητα 
επιρροής των μικρότερων εταίρων της Ένωσης.

Είναι θεσμικά παρακινδυνευμένη γιατί οι συνέπειες μιας αποτυχίας ολοκλήρωσης 
του επομένου βήματος (π.χ. στο οικονομικό επίπεδο δηλαδή την ΟΝΕ) θα οδηγήσει 
βαθμιαία σε κεντρόφυγες δυνάμεις, στη σταδιακή υποβάθμιση της Ένωσης σ’ ένα 
ευρύτερο ενιαίο οικονομικό χώρο όπου μόνο οι κανόνες της αγοράς θα κυριαρχήσουν 
και μόνο ορισμένοι ισχυροί θα κυριαρχήσουν και μόνο ορισμένοι ισχυροί θα μπορούν 
αν ασκήσουν κάποια επιρροή στις οικονομικές εξελίξεις.

Η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης είναι, κατά συνέπεια, στόχος στρατη
γικός.

Η εμβάθυνση της Ένωσης σχετίζεται με: 

α) τη θεσμική συγκρότηση της Ένωσης και 

β) τις πολιτικές της Ένωσης

α) Στόχος μας είναι και πρέπει να είναι η όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση θεσμών, 
οργάνων και διαδικασιών της Ένωσης που εξασφαλίζουν σε κεντρικό επίπεδο την 
ικανότητα θέσπισης και εφαρμογής πολιτικών.
Θεσμικές προσαρμογές, πρόσκαιρες, μεταβατικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις 
διαδικασιών ίσως κριθούν αναπόφευκτες. Κρίσιμο παραμένει για μας η νέα δομή 
και λειτουργία να διασφαλίζει τη θεσμική ενότητα, την ισορροπία και ισοτιμία των 
εταίρων, τον σεβασμό του θεσμικού και πολιτικού κεκτημένου.
Οι σημερινές εξουσίες της Επιτροπής θα πρέπει να διατηρηθούν, ενώ ο ρόλος της 
στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της συνεργασίας στους τομείς της 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να διευρυνθεί ακόμα περισσό
τερο.
Το ζήτημα της ομοφωνίας και η διεύρυνση των πλειοψηφικών αποφάσεων: Ό σο 
περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο αισθανόμαστε πως η ομοφωνία από πάγιο 
αμυντικό μας όπλο μπορεί να στραφεί και εναντίον μας. Η πρόσφατη σύνοδος 
Υπουργών Γενικών Υποθέσεων όπου 13 χώρες συντάχθηκαν με την Ελληνική θέση 
για την πρόσφατη κρίση στα Ίμια και μία χώρα με διαφορετική άποψη κατάφερε να 
ανατρέψει τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι χαρακτηριστική. Η διεύρυνση των 
πλειοψηφικών αποφάσεων πρέπει να εκτιμηθεί με τα σημερινά δεδομένα προώθη
σης των συμφερόντων μας. Κριτήριο και όριο εδώ θα πρέπει να είναι τα ζωτικής 
σημασίας συμφέροντά μας.
Ομοσπονδιακές λύσεις όσο μακρινές κι αν διαγράφονται στην παρούσα φάση θ’ 
αποτελούν γνώμονα για την κατεύθυνση των επί μέρους επιλογών μας ήδη από 
σήμερα. Παραλλαγές στην ενοποιητική διαδικασία που θα καταλήγουν σε διακριτι
κή μεταχείριση μεταξύ μικρών και μεγάλων κρατών μελών δεν μπορεί να γίνουν



αποδεκτές.

β) Ό σον αφορά τις πολιτικές, ιδιαίτερη σημασία έχει η ΟΝΕ, έστω και αν δεν είναι 
άμεσα και φανερά αντικείμενο αυτής της Διακυβερνητικής διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε τρία μεγάλα 
σχέδια, σε τρεις διαφορετικούς, αλλά αλληλένδετους στόχους, η ταυτόχρονη 
εκπλήρωση των οποίων θα καθορίσει και τη βιωσιμότητα της ενοποίησης.

Το πρώτο σχέδιο, είναι η επίτευξη μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Η κινητικό
τητα κεφαλαίου και εργασίας στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη 
αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Πολλές στρεβλώσεις οι οποίες επροκαλούντο από την 
αδυναμία μετακίνησης του ανθρώπινου και του φυσικού κεφαλαίου έχουν μειωθεί 
αισθητά και διαμορφώνονται συνθήκες οικονομιών κλίμακας που θα οδηγήσουν σε μια 
βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας έναντι των ανταγωνιστών της στις διεθνείς αγο
ρές. Η προσπάθεια για την Ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί.

Το δεύτερο σχέδιο, αφορά στην Ονομαστική Σύγκλιση ορισμένων βασικών μα
κροοικονομικών μεγεθών έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η Νομισματική Ενοποίηση των 
κρατών - μελών, με ένα κοινό νόμισμα και μία ενιαία νομισματική αρχή. Η χώρα μας έχει 
ταχθεί αμετάκλητα υπέρ της προσπάθειας εκπλήρωσης των κριτηρίων της ονομαστικής 
σύγκλισης. Πιστεύει ότι η νομισματική ενοποίηση πρέπει να είναι μια κοινή ευκαιρία για 
όλους, χωρίς αποκλεισμούς και πολλαπλές ταχύτητες. Με την πιστή εφαρμογή του 
προγράμματος σύγκλισης, η ελληνική κυβέρνηση έχει μέχρι σήμερα αποδείξει ότι είναι 
αποφασισμένη να φτάσει μέχρι την τελική εκπλήρωση των στόχων που απαιτούνται για 
τη συμμετοχή της χώρας μας στο κοινό νόμισμα.

Η τήρηση των κριτηρίων σύγκλισης δεν αποτελεί υποχρέωση μόνο και μόνο επειδή 
έχουμε υπογράψει της Συνθήκης του Maastricht. Είναι υπόθεση της ελληνικής οικονο
μίας και των προοπτικών ανάπτυξης του τόπου μας, είναι προσπάθεια ισχυροποίησης 
του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, είναι προσπάθεια δημιουργίας συν
θηκών νέων θέσεων απασχόλησης. Είναι τέλος προσπάθεια δημιουργίας μιας στέρεης 
βάσης ανάπτυξης και συνοχής της κοινωνίας μας.

Εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει ανάγκη περαιτέρω δημοσιονομικής προσαρμογής 
και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, για να μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε εξασφα
λίσει την άνετη είσοδο της χώρας μας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. Όμως, δυσκολίες στην 
καθολική συμμόρφωση προς τα κριτήρια του Μάαστριχτ συναντούν και αρκετές άλλες 
οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες βρίσκονται επί πολλά χρόνια πολύ κοντά 
στις απαιτήσεις ή και πληρούσαν ήδη ορισμένες από αυτές. Εμείς θεωρούμε ότι παρά 
την ύπαρξη παρόμοιων δυσκολιών στην επίτευξη των κριτηρίων ονομαστικής σύγκλι
σης, η κοινή προσπάθεια πρέπει συνεχισθεί και η χώρα μας θα εξακολουθήσει με την 
ίδια αποφασιστικότητα για να επιτύχει την περαιτέρω προσαρμογή της οικονομίας.

Γνωρίζουμε όμως ότι η βιωσιμότητα της νομισματικής ένωσης δεν εξαρτάται τόσο 
από την άτεγκτη εφαρμογή ορισμένων δημοσιονομικών και νομισματικών κριτηρίων, 
όσο κυρίως από την ομοιογένεια με την οποία τα κράτη - μέλη θα τείνουν να τα 
ικανοποιήσουν. Τα κριτήρια της ονομαστικής σύγκλισης έχουν δύο στόχους:

Πρώτον, να προκαλέσουν εκείνες τις αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα, 
οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξάλειψη των πληθωριστικών πιέσεων και τη 
διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για μια βιώσιμη παραμονή σε ένα μόνιμο και 
ενιαίο νομισματικό σύστημα.

Δεύτερον, να επιτύχουν μια δημοσιονομική εξυγίανση των κρατών - μελών, έτσι 
ώστε αν κάποτε βρεθούν σε κατάσταση ανάγκης που μπορεί να απαιτήσει δημοσιονο
μικές διορθώσεις, να μην απειληθεί η κοινή αντιπληθωριστική πολιτική που ακολουθεί 

η χώρα.
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Ενώ δεν υπάρχει καμμία απολύτως αμφιβολία για την ανάγκη διαρκούς ικανοποίη
σης του πρώτου στόχου από κάθε χώρα - μέλος, η έκταση εκπλήρωσης του δημοσιο
νομικού στόχου ενδέχεται να μεταβάλλεται αναλόγως της γενικότερης οικονομικής 
συγκυρίας. Κατά τη στιγμή που θα αποφασισθεί η είσοδος στην τελικά φάση της ΟΝΕ, 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση που ασκεί ο οικονομικός κύκλος στην εκπλήρω
ση των δημοσιονομικών κριτηρίων του δημοσίου χρέους και του ελλείμματος. Αν για 
παράδειγμα μια οικονομία τη στιγμή της απόφασης βρίσκεται σε μια φάση ύφεσης, είναι 
προφανές ότι θα υπάρξει προσωρινή παρέκβαση από τα επιδιωκόμενα κριτήρια, η οποία 
όμως θα αρθεί με την είσοδο της οικονομίας σε φάση ανάκαμψης. Θα πρέπει γ ι’ αυτό 
η απόφαση εισδοχής να λάβει υπόψη της και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και να 
προσεγγίσουμε τελικά και με πολιτικά κριτήρια την αναγκαιότητα εισδοχής των περισ
σοτέρων κατά το δυνατόν κρατών - μελών στην Τρίτη φάση της ΟΝΕ.

Ο τρίτος στόχος για τη βιωσιμότητα της ΟΝΕ είναι η επίτευξη μιας ισόρροπης 
ανάπτυξης μεταξύ των κρατών - μελών, αλλά και στο εσωτερικό της κάθε οικονομίας, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ένας επαρκής βαθμός κοινοτικής συνοχής μια πορεία 
ομόρροπης ευημερίας. Η ευρωπαϊκή ιστορία μας έχει επίμονα διδάξει ότι μια έντονα 
μεταβλητή οικονομική γεωμετρία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποκόλληση του 
κοινωνικού ιστού, τη σύγκρουση και τελικά στην αποτυχία.

Για να επιτύχει ο στόχος της διακρατικής και ενδοκρατικής οικονομικής συνοχής 
θα πρέπει να υπάρξει συνέχεια και εντατικοποίηση στην εκτέλεση προγραμμάτων για 
την ανόρθωση των οικονομικά υστερούντων κρατών - μελών. Τα διαρθρωτικά περιφε
ρειακά προγράμματα υπηρετούν αυτόν τον στόχο και συντελούν στην επιτάχυνση των 
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων κρατών, έτσι ώστε να 
μειώνεται το χάσμα από τις πιο προηγμένες χώρες και να επιταχύνεται η πραγματική 
σύγκλιση. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να αποτελέσουν ένα διαρκές και συστηματικό 
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι ένα συγκυριακό και παροδικό αντιστήριγμα 
της σταθεροποιητικής προσπάθειας που καταβάλλουν τα κράτη - μέλη για την ονομα
στική τους σύγκλιση.

Η συνολική αυτή πολιτική μας για την ΟΝΕ είναι ένα παράδειγμα εμβάθυνσης. Οα 
πρέπει να συνοδευτεί και με άλλες πολιτικές στις οποίες σήμερα η Ευρώπη παρουσιάζει 
αδυναμία ανταπόκρισης. Θα πρέπει να οδηγεί σε μία πύκνωση συμμετοχής, ωφελημά
των, προοπτικής ανάπτυξης και ισότιμών δυνατοτήτων και ευκαιριών μεταξύ των εταί
ρων.

Από πλευράς μας θα επιδιώξουμε την ενίσχυση των τομέων της ανταγωνιστικότη
τας, της πολιτικής για τις νησιώτικες περιοχές, της πολιτικής του περιβάλλοντος και της 
ενέργειας, της δημόσιας υγείας και του τουρισμού.

Κύριο ζήτημα τέλος που συνδέεται άμεσα με την εμβάθυνση είναι η Διεύρυνση και 
ειδικότερα η προετοιμασία της Ένωσης για τη νέα διεύρυνση. Να αποδεχθεί δηλαδή 
νέα μέλη χωρίς λειτουργικούς κλυδωνισμούς, χωρίς να αλλοιώσει τη θεσμική ταυτότητα 
και τις δηλωμένες προοπτικές της. Παράλληλα με τη θεσμική μεταρρύθμιση και προ
σαρμογή, η Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει την επάρκεια των οικονομικών πόρων που 
θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών καθώς και των 
αναγκών που θα προκύψουν από τη νέα διεύρυνση.

Στόχος μας η διεύρυνση να περιλάβει εκτός της Κύπρου και Μάλτας και τις άλλες 
Βαλκανικές χώρες που το επιθυμούν.

Ό λα αυτά είναι ζητήματα αρχής πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθούμε. Οι όροι, 
τα χρονοδιαγράμματα και οι κανόνες είναι ζητήματα σημαντικά που θα τα διαπραγμα- 
τευθούμε στη βάση της μεγιστοποίησης των ωφελημάτων για την ελληνική πλευρά.

Δεύτερη ευθύνη: Η διαμόρφωση μιας Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής



Ασφάλειας

Για ποια Ευρώπη μπορούμε να μιλάμε χωρίς ουσιαστική Κοινή Εξωτερική Πολιτική 
και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Χωρίς Πολιτικές που θα κατοχυρώνουν την ειρήνη και 
θα αναδεικνύουν το διεθνές δίκαιο ως μοναδική βάση επίλυσης των διαφορών. Χωρίς 
κανόνες που θα λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι όσων στρέφονται κατά των αρχών και 
των αξιών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Χωρίς την ικανότητα 
της Ενωσης να παρεμβαίνει για τη διασφάλιση της σταθερότητας, την επίλυση κρίσεων 
και την αποτροπή συγκρούσεων.

Σήμερα η εξωτερική πολιτική της Ένωσης και η πολιτική ασφάλειας ασκούνται 
κυρίως από παράλληλες πολιτικές οικονομικού ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα. Οι σχετι
κές ρυθμίσεις αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές ενώ οι αντιδράσεις της Ένωσης ήταν 
συχνά καθυστερημένες και επιμέρους. Και τούτο διότι δεν υπάρχει στρατηγική, δεν 
υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχουν μηχανισμοί, δεν υπάρχουν υποδομές. Οι θεμελιώ
δεις αξίες των συνθηκών της Ένωσης δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα στα προβλήματα 
που συχνά καλείται ν' αντιμετωπίσει η Ένωση στους τομείς αυτούς:

Η κρίση της Γιουγκοσλαβίας είναι ένα κορυφαίο και οδυνηρό παράδειγμα. Η κρίση 
στην Ίμια το πιο πρόσφατο. Συγχρόνως πολλοί αμφισβητούν την αναγκαιότητα μιας 
γνήσιας ΚΕΠΠΑ της Ένωσης. Πίσω από ένα όχι συγκαλύπτονται εθνικές επιφυλάξεις 
αλλά και προθέσεις άλλων που προτιμούν το σημερινό κενό εξουσίας, αφού θεωρούν 
ότι τα δικά της ηγεμονικά συμφέροντα εξυπηρετούνται έτσι καλύτερα. Ας αναρωτηθού
με ποιους συμφέρει και ποιους όχι μία ουσιαστική ενίσχυση της ΚΕΠΠΑ.

Πρέπει να προχωρήσουμε.

Είναι και αυτό ζήτημα αρχής που πρέπει να τοποθετηθούμε. Και είναι αυτονόητο ότι 
θα επιδιώξουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων για την κατοχύ
ρωση εθνικών συμφερόντων, για την προώθηση εθνικών επιλογών.

Επιδιώξεις μας:

-  Η άμβλυνση του σημερινού καθεστώτος παραγωγής πολιτικής ή αποφάσεων με 
διακυβερνητικές συνεννοήσεις μεταξύ ορισμένων ισχυρών κρατών.

-  Η ενίσχυση της συνοχής της Ένωσης στη χάραξη και διατύπωση πολιτικής.

-  Η ενίσχυση και εμβάθυνση των κανόνων ουσίας στους οποίους οφείλει να υπακούει 
η ΚΕΠΠΑ. Οι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
καταστούν κανόνες δικαίου. Ιδιαίτερα σε θέματα κοινοτικής αλληλεγγύης, κοινών 
συμφερόντων και ασφάλειας η Ένωση οφείλει να διευρύνει τους στόχους της 
ΚΕΠΠΑ, ώστε να καλύψει την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και 
να ενσωματώσει κανόνες αλληλεγγύης αμοιβαίας συνδρομής και έγκαιρης παρέμ
βασης.

Η αναγκαία τέλος ενίσχυση της οντότητας της Ένωσης με την ανάπτυξη μιας κοινής 
αμυντικής πολιτικής και τελικά μιας κοινής άμυνας. Στην προοπτική αυτή εντάσσεται η 
υιοθέτηση του θεσμού των ειρηνευτικών αποστολών και η ενσωμάτωση της ΔΕΕ στην 
Ένωση.

Ό σο τα ζωτικά μας συμφέροντα δε διασφαλίζονται από αντίστοιχες δεσμεύσεις σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα αρνησικυρίας της Ελλάδας θα είναι πάντα 
ενεργό.

Τρίτη ευθύνη: Το έλλειμμα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Οι πολιτικές κοινωνικού χαρακτήρα της Ένωσης ιδιαίτερα για την απασχόληση και 
το περιβάλλον είναι ελλιπείς. Η μονόπλευρη ενίσχυση και εμβάθυνση των οικονομικών 
πολιτικών της Ένωσης και ιδιαίτερα των στόχων της νομισματικής ένωσης πρέπει να 
ισοσταθμισθεί με Πολιτικές και Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

Οι θεμελιώδεις 
αξίες των 
συνθηκών της 
Ένωσης δεν 
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προβλήματα που 
συχνά καλείται ν’ 
αντιμετωπίσει η 
Ένωση στους 
τομείς αυτούς.
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Κοινωνικά προβλήματα, φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και προβλήματα απα
σχόλησης, έχουν σε κάθε τοπική κοινωνία τα δικά τους αίτια, τα δικά τους χαρακτηριστικά. 
Ομοιόμορφοι κανόνες σε διαφορετικές καταστάσεις δεν έχουν νόημα και αποτέλεσμα.

Πρέπει ωστόσο η Ευρώπη να διαμορφώσει ένα πλαίσιο στρατηγικής με τα εξής 
χαρακτηριστικά:

-  Να βασίζεται στο συνδυασμό μακροοικονομικών κριτηρίων και διαρθρωτικών παρεμ
βάσεων στις αγορές εργασίας με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

-  Να περιλαμβάνει χρηματοοικονομική στήριξη αυτής της πολιτικής

-  Να στηρίζεται και να συμπληρώνεται από τη θέσπιση κοινωνικών δικαιωμάτων

-  Να προωθεί την κοινωνική διαπραγμάτευση στη διαμόρφωση και εφαρμογή αυτών 
των πολιτικών.

Σε μία Ευρώπη όπου η έκταση της ανεργίας κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει τον 
κοινωνικό της ιστό, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι η Ένωση μπορεί να προχωρήσει 
χωρίς την ανάληψη συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
αυτού. Οι ιδιαιτερότητες στις εθνικές αγορές εργασίας δεν μπορούν να αποτελέσουν 
άλλοθι για τη μη ανάληψη συντονισμένης, θετικής δράσης της Ένωσης στον τομέα της 
απασχόλησης. Ο στόχος ενός υψηλότερου επιπέδου απασχόλησης δεν είναι δυνατόν 
να μη συνοδεύει το στόχο της νομισματικής ένωσης. Ακόμα και σύμφωνα με τις πιο 
νεοφιλελεύθερες προσεγγίσεις, οι οικονομικές προσαρμογές έχουν επιπτώσεις στην 
αγορά της εργασίας που θα πρέπει να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς. Δεν είναι 
δυνατόν λοιπόν να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση της ονομαστικής σύγκλισης, αγνοώ
ντας την κοινωνική πτυχή της νομισματικής ενοποίησης.

Σταθερή επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι στον τομέα αυτό η επίτευξη μεγαλύτερης 
ισορροπίας ανάμεσα στο στόχο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και στους 
στόχους της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, στην προώθηση 
υψηλότερου επιπέδου απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, στη διεύρυνση του 
περιεχομένου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου. Η νέα Συνθήκη πρέπει να περι- 
λάβει ειδικό κεφάλαιο για την απασχόληση και για την προαγωγή της σε κοινοτικό 
επίπεδο. Υπάρχουν ήδη συμμαχίες στην κατεύθυνση αυτή, θα τις αξιοποιήσουμε όσο 
το δυνατόν περισσότερο.

Δε θα πρέπει επίσης να αγνοήσουμε άλλες πτυχές, άλλες περιοχές δράσης που η 
Κοινότητα οφείλει να έχει παρουσία συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών, στην αντιμετώπιση 
ιδιαίτερών καταστάσεων των χωρών μελών. Το περιβάλλον, η σχέση του με την ανάπτυ
ξη, η προσοχή στην ιδιαίτερη κοινωνική και οικολογική σημασία των νησιωτικών περιο
χών αποτελούν τομείς στους οποίους θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία.

Στη διεκδίκηση αυτή θα έχουμε αντίπαλους τους θιασώτες της κοινωνίας των 
πολλών ταχυτήτων.

Χρειάζεται γι’ αυτό μία ευρύτερη πίεση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων στην 
κατεύθυνση αυτή για να επιτύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει νατό προσπαθήσουμε.

Τέταρτη ευθύνη:

Το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει να αποκοπεί από τους 
λαούς της, χάριν των οποίων σχεδιάστηκε.

Όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται ότι αυτό που οικοδομείται στις Βρυξέλλες 
δεν τους αφορά. Ότι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην τους. Ότι οι αποφάσεις 
δεν αφορούν και δεν ασχολούνται με την ουσία των ατομικών τους δικαιωμάτων, των 
προσωπικών τους συμφερόντων και προβλημάτων της καθημερινής ζωής τους.

Η αποστασιοποίηση μετατρέπεται εύκολα σε απόρριψη. Πρέπει να κλείσουμε την



ψαλίδα μεταξύ του ευρωπαίου πολίτη και των ευρωπαϊκών θεσμών, 

α. Το έλλειμμα δημοκρατίας αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση.
Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι μόνο υπόθεση των ηγεσιών των 

κρατών μελών ή ενός εσωστρεφούς πολιτικού συστήματος. Αλλιώς η απόρριψη θα είναι 
το μόνιμο αντανακλαστικό της κοινωνίας όσο σοβαρή προσπάθεια κι αν καταβάλλεται 
για ανάπτυξη, ειρήνη, ευημερία.

Πρέπει να πιέσουμε για ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

•  Για διεύρυνση της νομοθετικής του αρμοδιότητας.

•  Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις διαδικασίες νομοθετικού έργου.

•  Για ενίσχυση των ελεγκτικών του αρμοδιοτήτων.

•  Για αναγνώριση στο Κοινοβούλιο της αρμοδιότητας για εκλογή του Προέδρου της 
Επιτροπής.

Πρέπει ακόμα να ενισχύσουμε τον ρόλο των εθνικών Κοινοβουλίων στην ενοποιητική 
διαδικασία και να διαπλέξουμε τη συνεργασία των εθνικών Κοινοβουλίων με τις αντί
στοιχες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να ενισχύσουμε τέλος τον ρόλο της 
Επιτροπής Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

β. Η προσπάθεια για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση οφείλει να αναδείξει τον 
ευρωπαίο πολίτη σύνεργό σ’ αυτή την πορεία, ιστορικό υποκείμενο στη διαμόρφωση 
της πολιτικής της Ένωσης.

Ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα, η ισότη
τα των φύλων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιότητας στη λειτουργία των 
οργάνων της Ενωσης και η χρησιμοποίηση της αρχής της επικουρικότητας προκειμένου 
ν’ αναβαθμισθεί ο ρόλος του πολίτη και των περιφερειών μπορούν ν’ αποτελόσουν μια 
πρώτη δέσμη μέτρων.

Η Ευρώπη είναι μια πολύμορφη κοινωνία πολλών πολιτισμών. Πρέπει να αναδείξου
με ότι σ ’ αυτή την πραγματικότητα, είναι αναγκαία η επικοινωνία, και η συνεργασία. 
Πρέπει συγχρόνως να τα διασφαλίσουμε σε συνθήκες κοινωνίας δικαίου και ασφάλειας.

ΓΓ αυτό θα επιδιώξουμε την ενίσχυση των διατάξεων της συνθήκης που αφορούν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τα προβλήματα της μετανάστευσης και 
λαθρομετανάστευσης, την ασφάλεια των πολιτών, την καταπολέμηση των ναρκωτικών 
και της εγκληματικότητας.

ΓΓ αυτό τον σκοπό θα επιδιώξουμε τη βαθμιαία κοινοτικοποίηση των τομέων 
δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Η Ευρώπη είναι 
μια πολύμορφη 
κοινωνία πολλών 
πολιτισμών. 
Πρέπει να 
αναδείξουμε ότι 
σ’ αυτή την 
πραγματικότητα, 
είναι αναγκαία η 
επικοινωνία, και η 
συνεργασία. 
Πρέπει
συγχρόνως να τα 
διασφαλίσουμε 
σε συνθήκες 
κοινωνίας δικαίου 
και ασφάλειας.

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α

Στους τέσσερις αυτούς άξονες ευθύνης πρέπει να κινηθούμε για να οικοδομήσουμε 
την Ευρώπη που θέλουμε για να πλησιάσουμε το στόχο της εθνικής μας στρατηγικής, 
μία ισχυρή Ελλάδα που συμμετέχει στις εξελίξεις και καθορίζει το μέλλον της.

Η σημερινή συζήτηση στη Βουλή πιστεύω ότι θα συμβάλλει εποικοδομητικά, ώστε 
η κυβέρνηση να οριστικοποιήσει τις θέσεις της συνεκτιμώντας και τις θέσεις την 
αντιπολίτευσης.

Η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκολη, γιατί η άποψή μας για ποια Ευρώπη αγωνιζό
μαστε δε συμπίπτει εξ’ ολοκλήρου με τις απόψεις όλων των πολιτικών ηγεσιών της 
Ένωσης.

Αλλά γι’ αυτήν την άποψη θα αγωνισθούμε, θα είμαστε παρόντες θα επηρεάσουμε 
τις εξελίξεις για μια καλύτερη Ευρώπη, για μια πιο ισχυρή Ελλάδα.



ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΥΞΙΑΑ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ*Ο σο ειλικρινής κι αν είναι η χαρά με την οποία χαιρετίζω το συνέδριό σας, φίλες 
και φίλοι όσο θερμές κι αν είναι οι ευχές μου για την επιτυχία του, είμαι βέβαιος 
ότι δεν περιμένετε σήμερα ν’ακούσετε από εμένα ούτε τυπικές ευχές, ούτε 

συνήθεις χαιρετισμούς. Κι έχετε δίκιο. Δεν είναι αυτή η ώρα, ώρα τυπικών ευχών.

Είναι ώρα ευθύνης. Μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα. Κι εσείς, είμαι σίγουρος, το 
νιώθετε πιο καθαρά απ’όλους. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι.

Ήρθα, για να μοιραστώ μαζί σας τη σκέψη και την αγωνία μου για τρεις επιτακτικές 
ανάγκες, τρεις μεγάλες ανατροπές που έχουμε χρέος να φέρουμε σε πέρας.

Α Ν Α Γ Κ Η  Π Ρ Ω Τ Η

Η ανάγκη ενός νέου πολιτικού πολιτισμού, μιάς νέας σχέσης ανάμεσα στις πολιτικές 
δυνάμεις, ενός νέου πλαισίου για τον διάλογο, την συνήπαρξη και την αντιπαράθεση 
ανάμεσα στα κόμματα.

Δεκαετίες ολόκληρες, ο πολιτικός λόγος μένει αιχμάλωτος της υποκρισίας και της 
δημαγωγίας. Δεκαετίες ολόκληρες ο λόγος της συμπολίτευσης και ο λόγος της αντιπο
λίτευσης συνυπάρχουν σ’έναν φαύλο κύκλο, όπου η οξύτητα των διατυπώσεων επιτρέ
πει σε όλους να συγκαλύπτουν την ανειλικρίνεια των εξαγγελιών, μα και μιαν ουσιαστική 
προγραμματική αμηχανία. Δεκαετίες ολόκληρες, τα κόμματα μιλούν με την γραμματική 
της διπλής γλώσσας του λαίκιστικού στερεότυπου για δημόσια χρήση, και του κυνισμού 
για χρήση εσωτερική.

Ήρθε η ώρα να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, που κοστίζει ακριβά: κοστίζει 
επειδή μας οδηγεί όλους μαζί, σε μία επικίνδυνη απαξίωση της πολιτικής λειτουργίας. 
Κοστίζει επειδή εμποδίζει τις λύσεις μεγάλων εθνικών προβλημάτων, που θυσιάζονται 
χάριν μιας αντίληψης "πολιτικού κόστους" ή μιας αντίληψης ευκαιριακής εκμετάλλευσης 
θεμάτων που απαιτούν υπεύθυνη στάση.

Παράδειγμα.
Είναι κοινότοπο να αναφέρει κανείς ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα μακρόπνοο στρα

τηγικό σχεδίασμά της εξωτερικής της πολιτικής. Είναι όμως εξίσου κοινότοπο να τονίσει 
κανείς ότι ο καλύτερος και σοφότερος σχεδιασμός θα τιναχθεί στον αέρα εάν η πολιτική 
των μπαλκονιών επικρατήσει πάνω στην πολιτική της ευθύνης. Σήμερα, οι πολιτικές 
ηγεσίες του κάθε είδους συντηρητισμού εξορκίζουν τις πραγματικές διαστάσεις των 
εθνικών μας προβλημάτων. Σέβομαι και τιμώ τον πατριωτισμό όλων. Η αλόγιστη δήθεν 
"υπερπατριωτική" πολιτική ορισμένων ηγεσιών αλλά και κάποιων μέσων ενημέρωσης

* Ομιλία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίιτη στο συνέδριο του Συνασπισμού 

Αθήνα 14 Μαρτίου 1996

Δεκαετίες 
ολόκληρες, ο 
πολιτικός λόγος 
μένει αιχμάλωτος 
της υποκρισίας 
και της 
δημαγωγίας. 
Δεκαετίες 
ολόκληρες ο 
λόγος της 
συμπολίτευσης 
και ο λόγος της 
αντιπολίτευσης 
συνυπάρχουν 
σ’έναν φαύλο 
κύκλο, όπου η 
οξύτητα των 
διατυπώσεων 
επιτρέπει σε 
όλους να 
συγκαλύπτουν 
την ανειλικρίνεια 
των εξαγγελιών, 
μα και μιαν 
ουσιαστική 
προγραμματική 
αμηχανία.



Η πρώτη ευθύνη, 
για να βγούμε 

από τον φαύλο 
κύκλο, ανήκει 

στην κυβέρνηση. 
Και η κυβέρνηση 

αυτή, που 
υποσχέθηκε νέο 

ήθος και ύφος, θα 
τηρήσει την 

υπόσχεσή της.
Θα πάρει 

πρωτοβουλίες. 
Θα τολμήσει.

οδηγεί δυστυχώς σε ήττες. Ο αλόγιστος εθνικισμός γίνεται συχνά αντεθνικός, όχι ως 
προς τις προθέσεις αλλά ως προς τα αποτελέσματά του. Και στη διεθνή πολιτική μόνο 
τα αποτελέσματα μετράνε. Οποιος έχει ιστορική μνήμη σε αυτό το τόπο αντιλαμβάνεται 
τι εννοώ.

Σήμερα, ο ευρύς προοδευτικός χώρος καλείται να χαράξει μια σταθερή, μακροπρό
θεσμη και στιβαρή πολιτική τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
πρώτα βήματα έχουν ήδη γίνει. Ο δρόμος είναι μακρύς και οι δυσκολίες μεγάλες. Εμείς 
είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπίσουμε αταλάντευτα, με σωστές, μελετημένες αλλά 
και αποφασιστικές επιλογές, τα εθνικά μας δίκαια. Αυτό ας το γνωρίζουν όλοι, εντός και 
εκτός συνόρων.

Τα παραδείγματα είναι αναρίθμητα.

Πρέπει, να σπάσουμε αυτόντον φαύλο κύκλο της απαξίωσης της πολιτικής λειτουρ
γίας. Όχι βέβαια για να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Μα για να συμφωνούμε ή να 
διαφωνούμε με ειλικρίνεια, να συγκρουόμαστε πάνω στις νέες, πραγματικές διαχωρι- 
στικές γραμμές, κι όχι στα φαντάσματα των γραμμών του παρελθόντος, με τους όρους 
και με την γλώσσα του χθές.

Οι μέρες που έρχονται, άλλωστε, είναι μέρες μεγάλης ευθύνης. Κρίσιμα προβλήμα
τα που εκκρεμούν με τρόπο επώδυνο και επιζήμιο για τη χώρα, έρχονται στο προσκήνιο. 
Καλούμαστε να τα αντιμετωπίσουμε με ευθύνη και τόλμη. Κι αυτή θα είναι η πρώτη 
δοκιμασία της ευθύνης όλων μας. Μα και της αξιοπιστίας μας, όσων επαγγελόμαστε το 
καινούργιο, το νέο πολιτικό πολιτισμό.

Η πρώτη ευθύνη, για να βγούμε από τον φαύλο κύκλο, ανήκει στην κυβέρνηση. Και 
η κυβέρνηση αυτή, που υποσχέθηκε νέο ήθος και ύφος, θα τηρήσει την υπόσχεσή τυς. 
Θα πάρει πρωτοβουλίες. Θα τολμήσει. Κι είμαι σίγουρος πως θα βρει ανταπόκριση σε 
όσους δεν επιθυμούν να απομονωθούν ως κατάλοιπα του παρελθόντος.

Α Ν Α Γ Κ Η  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η

Η απαλλαγή του πολιτικού λόγου από τα δεσμά της λάίκίστικης δημαγωγίας και της 
διπρόσωπης υποκρισίας, δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής.

Συνδέεται με την δεύτερη μεγάλη ανάγκη, την οποία από αυτό το βήμα θα ήθελα 
να υπογραμμίσω. Την ανάγκη της ανασυγκρότησης, της εκ βάθρων μεταρρύθμισης του 
πολιτικού συστήματος, τώρα πρυ ένας ολόκληρος ιστορικός κύκλος ολοφάνερα κλείνει.

Ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι το σύστημα δυσλειτουργεί, ότι οι πολίτες δυσθυμούν, 
αισθάνονται να μην αντιπροσωπεύονται και γυρνούν την πλάτη στον κόσμο της πολιτι
κής, το ξέρουμε όλοι. Κι όχι μόνον εδώ, στην Ελλάδα.

Μα εδώ στην Ελλάδα, τα κόμματα αντιμετωπίζουν ένα ειδικό πρόβλημα: δεκαετίες 
ολόκληρες εφθάρησαν και διεφθάρησαν λειτουργώντας στα πλαίσια ενός πελατειακού 
συστήματος, που τα θέλει εταιρείες εξυπηρέτησης ατομικών αναγκών ή συλλογικών και 
οργανωμένων συμφερόντων. Ενός συστήματος που καταρρέει μεν, αλλά μας κληροδο
τεί συνήθειες, νοοτροπίες και πρακτικές που εξακολουθούν να αντιμάχονται και να 
ακυρώνουν κάθε σχέδιο εκσυγχρονισμού των δομών και των θεσμών. Που πολεμούν με 
πείσμα κάθε πρακτικό βήμα προς τα εμπρός.

Είναι ανάγκη να σπάσουμε αυτές τις συνήθειες, αυτές τις νοοτροπίες και τις 
πρακτικές, με όποιο τίμημα, με όποιο κόστος. Είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο 
τόπος μπροστά, να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του, να διαδραματίσει ρόλο στο 
διεθνές περιβάλλον. Είναι προϋπόθεση για να ξαναχτίσουμε μιά σχέση εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στον κόσμο της πολιτικής και την κοινωνία των πολιτών.



Και εδώ, η πρώτη ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση: Να τολμήσουμε να λύσουμε 
προβλήματα, αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις εκείνων που αντλούν ευτελή ή σκαν
δαλώδη προνόμια από την καθυστέρηση των δομών και των θεσμών. Μα θα κριθούμε 
όλοι, όλοι οι παράγοντες της πολιτικής ζωής: αν αντιλαμβανόμαστε ως ρόλο μας να 
χαϊδεύουμε τα αυτιά ολίγων ή να πράττουμε αυτό που το συμφέρον των πολλών 
επιβάλει. Αυτό, θα έλεγα είναι το πρώτο και στοιχειώδες κριτήριο εκσυγχρονισμού.

Α Ν Α Γ Κ Η  Τ Ρ ΙΤ Η

Φίλες και φίλοι, θα ήθελα από το βήμα αυτό να υπογραμμίσω την ανάγκη να 
προσδιορίσουμε ξανά, και εξ αρχής, τον πολιτικό και προγραμματικό ορίζοντα της 
πολιτικής ζωής.

Στην τελευταία δεκαετία πολλές ακλόνητες αλήθειες κατερρίφθησαν, βεβαιότητες 
κλονίστηκαν, και ιδεολογικά σύνορα αμφισβητήθηκαν. Πολλοί υποστήριξαν ότι το 
κλασσικό σύνολο μεταξύ δεξιάς και αριστερός έχασε το νόημα και τη δυναμική του, κι 
ότι ήρθε η ώρα της υπέρβασής του.

Μα καθώς η σκόνη που σήκωσαν η μεγάλες ανατροπές και οι πτώσεις των τειχών 
κατακάθεται, ανακαλύπτουμε ξανά ότι το μεγάλο σύνολο δεν εξαφανίστηκε, άλλαξαν 
απλώς οι όροι της σύγκρουσης και το περιεχόμενο της αντιπαράθεσης.

Θα περιορισθώ σε τρία ζητήματα:

ΠΡΩΤΟΝ

Η διαίρεση δεξιά-αριστερά στη βάση της οποίας οργανώθηκαν τα πολιτικά συστή
ματα όλης της Ευρώπης, γύρω από την οποία διαμορφώθηκαν οι μεγάλες συγκρούσεις 
και οι μεγάλες συνθέσεις που θεμελίωσαν την πολιτική κουλτούρα των σύγχρονων 
κοινωνιών, η διαίρεση αυτή παραμένει σήμερα ισχυρή. Συγκλίσεις βέβαια και συμπτώ
σεις ανάμεσα στην Αριστερά και στη Δεξιά εμφανίζονται συχνά, και αυτό είναι ένα θετικό 
γεγονός. Όμως, όσο το πρόβλημα της διανομής και αναδιανομής του πλούτου υπάρχει, 
όσο το χάσμα ανάμεσα σε ανώτερες και κατώτερες κοινωνικές τάξεις εξακολουθεί να 
είναι βαθύ όσο κάποιοι έχουν περισσότερες δυνατότητες ελευθερίας και ανάπτυξης, 
περισσότερα δικαιώματα στην ευημερία και στη μόρφωση και κάποιοι άλλοι λιγότερα ή 
καθόλου, η διαίρεση αριστερός- δεξιάς θα εξακολουθεί να χωρίζει τη κοινωνία. Η 
σύγκρουση ανάμεσα στη πρόοδο και στη συντήρηση παραμένει κεντρική και είναι 
αναπόφευκτη.

Μας χωρίζει μια ολόκληρη αντίληψηγια το παρόν και το μέλλον αυτής της κοινωνίας, 
για το κοινωνικά δίκαιο και το κοινωνικά άδικο για τον ρόλο και τη προοπτική του ατόμου 
στην κοινωνία. Η διαφορά μας με την συντηρητική αντίληψη, είναι διαφορά ευαισθησίας, 
είναι διαφορά αξίων, διαφορά πολιτισμού. Έχουμε στο κέντρο της προσοχής μας την 
κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, τη βούληση για ισχυροποίηση της κοινωνίας. Αυτή 
είναι η σημαία μας, αυτή η περηφάνια μας, αυτή και η αγωνία μας. Και λέω "αγωνία μας" 
γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η διεθνοποίηση των οικονομικών και η οικονομική δυσπραγία 
και κρίση έχουν συχνά εμποδίσει την Αριστερά να ασκήσει αποτελεσματικές κοινωνικές 
πολιτικές, ευκρινώς διακριτές από εκείνες του νεοφιλελευθερισμού. Η μεγάλη πρόκλη
ση που έχει να αντιμετωπίσει ο προοδευτικός χώρος είναι η κρίση των θεσμών κοινωνι
κής πολιτικής που πρέπει να μεταρρυθμισθούν ώστε να ανταποκριθούν στη σημερινή 
πραγματικότητα και στις νέες κοινωνικές ανάγκες με δίκαιο τρόπο. Όλες οι συνιστώσες 
της Αριστερός και κεντροαριστεράς καλούνται - και είναι ηθικά υποχρεωμένες - να 
συμβάλλουν εποικοδομητικά στη συζήτηση για μια νέα σύλληψη της κοινωνικής πολιτι
κής, για ένα νέο κοινωνικό κράτος, λιγότερο σπάταλο, περισσότερο δίκαιο, περισσότερο 
αποτελεσματικό που θα συμβάλλει για μια κοινωνία πιο ισχυρή.

Μας χωρίζει μια 
ολόκληρη 
αντίληψηγια το 
παρόν και το 
μέλλον αυτής της 
κοινωνίας, για το 
κοινωνικά δίκαιο 
και το κοινωνικά 
άδικο για τον 
ρόλο και τη 
προοπτική του 
ατόμου στην 
κοινωνία. Η 
διαφορά μας με 
την συντηρητική 
αντίληψη, είναι 
διαφορά 
ευαισθησίας, 
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αξίων, διαφορά 
πολιτισμού.
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Σήμερα οι 
ευρωπαϊκές 

δυνάμεις της 
κεντροαριστεράς 

οφείλουν και 
μπορούν να 
πάρουν την 
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ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η άλλη μεγάλη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η κεντροαριστερά αφορά τις 

εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση συγκροτείται μέχρι 
σήμερα κυρίως στη βάση νεο-φελελεύθερων αρχών και σκοπεύσεων. Οι συνέπειες του 
κοινωνικού ελλείμματος της πολιτικής της Ένωσης συνειδητοποιούνται σήμερα ακόμη 
και από συντηρητικούς ευρωπαίους πολιτικούς. Στη σημερινή Ευρώπη, ο λόγος και η 
πράξη της αριστερός απουσιάζει.

Η νέα φτώχεια και η ανεργία, το νέο κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι δυνατόν πλέον να 
αντιμετωπισθούν στο περιορισμένο πλαίσιο του εθνικού κράτους. Δεν είναι όμως δυνα
τόν να αντιμετωπισθούν ούτε από αυτό τον τύπο ευρωπαϊκής ενοποίησης που χαρακτη
ρίζεται από έντονο πολιτικό και δημοκρατικό έλλειμα, από την απουσία μιας πραγματι
κής ρυθμιστικής εξουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της κεντροαριστεράς οφείλουν και μπορούν να 
πάρουν την πρωτοβουλία. Να ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης που χαρακτηρίζεται από έντονο πολιτικό και δημοκρατικό έλλειμμα, απάτην 
απουσία μιας πραγματικής ρυθμιστικής αξουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σήμερα οι ευρωπαϊκές δυνάμεις της κεντροαριστεράς οφείλουν και μπορούν να 
πάρουν την πρωτοβουλία. Να ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.

Αυτό σημαίνει: α) Παράλληλα με την αμείωτη προσπάθεια τήρησης του προγράμ
ματος σύγκλισης τη διατύπωση μιας πολιτικής προσέγγισης των κριτηρίων της που θα 
καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων χωρών στην ΟΝΕ 
αλλά και την άσκηση σε εθνικό επίπεδο πολιτικών που θα ενισχύσουν τα ασθενέστερα 
κοινωνικά στρώματα, β) την συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της συνεργασίας των 
δυνάμεων του ευρωπαϊκού δημοκρατικού σοσιαλισμού με σκοπό τη διαμόρφωση ενός 
μοντέλου για την ευρωπαϊκή ενοποίηση που θα επιτρέψει την ανάληψη πρωτοβουλιών 
σε υπερεθνικό επίπεδο για την έξοδο από την κρίση.

Ισοδύναμος στόχος: Η πραγματική και ουσιαστική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Σήμερα, το συμφέρον της χώρας, το συμφέρον των αδύνατων κοινωνικά 
στρωμάτων και το συμφέρον του προοδευτικού χώρου συναντιόνται σε ένα μείζονα 
πολιτικό στόχο: την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Οι διακυβερνητικές πτυχές 
του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος δεν συμφέρουν ούτε τη χώρα, ούτε τα λαϊκά στρώματα 
ούτε την Αριστερά. Πρέπει η ευρωπαϊκή ενοποίηση να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα 
προς τα εμπρός ενισχύοντας τις πτυχές που χωλαίνει και καλύπτοντας το δημοκρατικό 
έλλειμα. Μ’αυτούς τους στόχους ταυτίζονται σήμερα οι προοπτικές του έθνους και των 
δυνάμεων της πρόοδου. Πρέπει να πιέσουμε σ ’αυτή την κατεύθυνση.

ΤΡΙΤΟΝ

Η υπεράσπιση και διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευ
θεριών θα είναι πάντα η ευθύνη και η πρόκληση για την κεντροαριστερά. Σε όλες τις 
χώρες της Δ. Ευρώπης η διεύρυνση των συστημάτων προστασίας των ατομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων υπήρξε έργο όχι της δεξιάς αλλά ενός ευρύτερου “μπλοκ" 
αριστερών και δημοκρατικών δυνάμεων. Το ίδιο και στην Ελλάδα.

Η χώρα σήμερα έχει ανάγκη από μεγάλες και μικρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 
θα διευρύνουν τις δημοκρατικές κατακτήσεις της μεταπολίτευσης. Θα κάνουν δυνατό 
τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού μας συστήματος και όλης της κοινωνίας. Η ενίσχυση 
των ελεγκτικών και νομοθετικών αρμοδιοτήτων του κοινοβουλίου, ο εκσυγχρονισμός 
της δημόσια διοίκησης η εποκέντρωση της εξουσίας και η αυτοδιοίκηση αποτελούν την 
πρώτη όψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που έχει ανάγκη η χώρα. Η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής του πολίτη η κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων των



μειονοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελέσουντη δεύτερη όψη. 
Η προετοιμασία, η αποσαφήνιση, ο σχεδιασμός της διαδρομής της κοινωνίας προς 
περισσότερη δημοκρατία και ελευθερία θα είναι της κεντροαριστεράς. Ο ευρύς χώρος 
της κεντροαριστεράς που αρνείται τις συντηρητικές επιλογές, που στοχεύει στη διεύ
ρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, οφείλει να αναλάβει το δύσκολο αυτό 
εγχείρημα. Οφείλει να ξαναβρείτην αρχική, την μεταρρυθμισπκή του ορμή. Καλείται να 
εμπνεύσει - με ιδέες και με πράξεις - το σύνολο της κοινωνίας. Καλείται να εγγυηθεί την 
πορεία προς περισσότερη δημοκρατία, προς μια ισχυρή κοινωνία, προς μια κοινωνία 
που θα χαρακτηρίζεται συγχρόνως από περισσότερη ευθύνη και από περισσότερη 
ελευθερία.

Κλείνω επιμένοντας να χρησιμοποιώ τον όρο Κεντροαριστερά.

Δεν το κάνω για να αμφισβητήσω την αποφασιστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στις 
κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων ή την προοπτική του στην επόμενη δεκαε
τία. Κάθε άλλο μάλιστα.

Δεν το κάνω για να αμφισβητήσω την διαφορετικότητα και την πολυχρωμία ενός 
πολιτικού χώρου με ιστορική και ιδεολογική πολυμορφία. Δεντο κάνω για να εντάξω σε 
μιά πρόσκαιρη ψηφοθηρική σκοπιμότητα έναν διάλογο που πρέπει να έχει βάθος και 
ένταση. Δεν το κάνω για να αμφισβητήσω την αυτοτελή ύπαρξη και τον ρόλο κανενός 
από τα πολιτικά και κοινωνικά υποκείμενα που μετέχουν στον ευρύ κεντροαριστερό 
χώρο.

Το κάνω, για να υπογραμμίσω την πίστη μου ότι σ’αυτή τη μεγάλη παράταξη ανήκει 
το μέλλον. Με την προϋπόθεση ότι θα προσδιορίσουμε ξανά το περιεχόμενο και τους 
στόχους, το σχέδιο και τις αξίες μας. Για μιά νέα, μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, 
χρειάζεται ένα νέο, μεγάλο σχέδιο, που ενώνει ηθικό ορίζοντα και εκσυγχρονιστική 
πρακτική, ανάπτυξη και κοινωνική ευαισθησία. Αυτό το νέο, μεγάλο σχέδιο, που καλείται 
να διαμορφώσει το πρόσωπο της Ελλάδας του επόμενου αιώνα, αυτό ονομάζω σήμερα 
Κεντροαριστερά.

Αυτό είναι και το στοίχημά μας: Να αποδείξουμε στην πράξη ότι δεν είμαστε όλοι 
ίδιοι, δεξιοί και αριστεροί. Ότι πέρα από τους σιδερένιους νόμους μίας διεθνούς 
οικονομικής πραγματικότητας, πέρα από όσα επιβάλει η ανάγκη επιβίωσης σε ένα 
ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η κοινωνική πρόοδος και ο εκσυγχρονισμός συνδέο
νται με το αξιακό φορτίο και τις κεντρικές ιδέες που μας διαπερνούν - της δημοκρατίας 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενός δίκαιου και αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας, της 
πραγματικής ελευθερίας, μιάς δημοκρατικής και ειρηνικής διεθνούς τάξης πραγμάτων 
στην οποία μετέχουμε δημιουργικά.

Είναι ένα στοίχημα για την κυβέρνηση - που καλείται να αποδείξει στα επόμενα δύο 
χρόνια, στην πράξη, με το έργο της, ότι εκπροσωπεί πειστικά την δυναμική του εκσυγ
χρονισμού, το συμφέρον και το μέλλον της χώρας. Έχω απόλυτη συνείδηση, ότι από 
τις πράξεις και τις παραλείψεις μας, δεν κρίνεται μία διετία μόνον κρίνεται ο δρόμος της 
χώρας από τον έναν αιώνα στον άλλον.

Μα είναι ένα στοίχημα και για όλες τις δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται στον ευρύ 
κεντροαριστερό χώρο και που έχουν χρέος, νομίζω, να ξαναβρούν τον ορίζοντα του 
διαλόγου, μα και της κοινής δράσης, χωρίς τα τραύματα και τα πείσματα του παρελθό
ντος, χωρίς προκατάληψη και δυσπιστία, χωρίς ηγεμονικούς όρους και χωρίς τρέχουσες 
στενόκαρδες εκλογικές υστεροβουλίες.

Στον διάλογο αυτό, θα συναντηθούμε. Καλή επιτυχία, φίλες και φίλοι, στο συνέδριό 
σας.

Για μιά νέα, 
μεγάλη κοινωνική 
πλειοψηφία, 
χρειάζεται ένα 
νέο,μεγάλο 
σχέδιο, που 
ενώνει ηθικό 
ορίζοντα και 
εκσυγχρονιστική 
πρακτική, 
ανάπτυξη και 
κοινωνική 
ευαισθησία.


