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Δήλωση Πρωθυπουργού «Νέα»

Μας χωρίζουν μόλις δύο ημέρες από μια κρίσιμη εκλογική 

αναμέτρηση. Ήδη, καθώς ο εκλογικός αγώνας βρίσκεται προς το 

τέλος του, κάθε καλόπιστος πολίτης μπορεί να συμφωνήσει σε 

ορισμένα συμπεράσματα από τις συμπεριφορές των κομμάτων.

Καταρχήν, εκτός από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. κανένα άλλο κόμμα δεν 

θεώρησε σκόπιμο να παρουσιάσει τις θέσεις του για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ακρίβεια το ίδιο καθαρά, όσο το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., τις θέσεις του εξέφρασε μόνο το ΚΚΕ, αλλά για να 

εκφράσει την γνωστή αντίθεσή του στην πορεία της Ευρωπαϊκής 

Ενοποίησης.

Τα άλλα κόμματα, ενώ με τον ένα ή άλλο τρόπο, παρουσιάζονται 

ως Ευρωπαϊκά, απέφυγαν επιμόνως να παρουσιάσουν κάποιες 

συγκεκριμένες θέσεις.

Τούτο δεν οφείλεται μόνον σε άγνοια ή σε ένδεια προτάσεων. Ο 

εκλογικός αγώνας άλλαξε μορφή. Η Νέα Δημοκρατία ανακήρυξε 

τις εκλογές σε δημοψήφισμα και το ΚΚΕ, ο Συνασπισμός και το 

ΔΗΚΚΙ ζητούν το μήνυμα της κάλπης να είναι η ανατροπή της 

κυβερνητικής πολιτικής.

Με απλά λόγια η αντιπολίτευση έστησε σ’ αυτές τις εκλογές ένα 

συγκεχυμένο σκηνικό, προσπαθώντας μέσα από την συσκότιση 

των πραγματικών της στόχων, να επιτύχει σε θολά νερά ένα 

συνολικό “μέτωπο της άρνησης”.
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Η Νέα Δημοκρατία απέφυγε επίμονα οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

πρόταση για οποιοδήποτε θέμα. Ξεκαθάρισε όμως ότι το 

“δημοψήφισμα” αφορά την ανατροπή των κυβερνητικών 

πολιτικών, όπως ακριβώς ζητά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. 

Ζητά, λέει την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς όμως 

να θέτει θέμα ανατροπής και της κυβέρνησης.

Έχω την βεβαιότητα, ότι αυτό το παιχνίδι στα “θολά νερά” είναι 

ένας παραδοσιακός κομματικός ελιγμός, σε μια στιγμή της 

ιστορίας της χώρας που δεν επιτρέπονται μικροκομματικά 

παιχνίδια στις μεγάλες αποφάσεις, στα μεγάλα σταυροδρόμια της 

πατρίδας μας.

Ξεκαθαρίζω: η πορεία της ισχυρής Ελλάδας σε μια ισχυρή 

Ευρώπη, η πορεία που έχει την ΟΝΕ ως μέσο για τον στρατηγικό 

στόχο της ισότιμης ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

κρίνεται αποφασιστικά τον επόμενο χρόνο.

Κάθε μήνας, κάθε ημέρα, από σήμερα ως την 1.01.2001, είναι 

αποφασιστικής σημασίας για την στρατηγική επιλογή της ισχυρής 

και ισότιμης Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για να πετύχουμε αυτό τον στόχο, πρέπει να συνεχίσουμε 

αταλάντευτα, χωρίς καμιά υστέρηση, αλλαγή ή ανατροπή την 

πολιτική που έχουμε χαράξει από το 1994.

Η πολιτική μας αυτή έχει αποδώσει καρπούς. Οι κόποι και οι 

θυσίες του λαού μας έχουν “πιάσει τόπο”. Ο κυβερνητικός 

σχεδιασμός, η γνώση και η ευθύνη που κατεύθυναν τις επιλογές



μας, έχουν αποδώσει έτσι ώστε η χώρα να είναι “δίπλα από το 

πηγάδι να πιει νερό”.

Κάθε καλόπιστος πολίτης αναρωτιέται:

θα αρνηθούμε τα όσα ήδη πετύχαμε ή θα προχωρήσουμε 

μπροστά να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή μας πορεία;

Αλλά ας πάρουμε την άλλη εκπληκτική εκδοχή της στρατηγικής 

του ψαρέματος στα “θολά νερά” της Νέας Δημοκρατίας. 

Ισχυρίζεται, λίγο - πολύ ότι ακολουθούμε κάποιο «αυτόματο 

πιλότο», ότι σε κάθε περίπτωση θα είχαμε τα ίδια τελικά 

αποτελέσματα. Παρακάμπτω την έλλειψη σοβαρότητας και την 

παιδαριώδη αντίληψη για την πολιτική που υποκρύπτει αυτή η 

αντίληψη.

Καλώ κάθε καλόπιστο Έλληνα πολίτη να κρίνει, να συγκρίνει και 

να αποφασίσει, σήμερα, τώρα που η ειρήνη χαμογελά και πάλι 

στα Βαλκάνια.

Σε όλη την διάρκεια της κρίσης στην Γιουγκοσλαβία η κυβέρνηση 

κινήθηκε υπεύθυνα και σταθερά, με αποκλειστικό γνώμονα την 

προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας, την 

διαφύλαξη της ειρήνης και της ασφάλειας στην χώρα και την 

περιοχή μας.

Επιμείναμε - μόνοι εμείς - από την αρχή, στην ανάγκη πολιτικής 

λύσης. Σε όλη την διάρκεια της κρίσης αναλάβαμε σταθερές 

πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεννόησης και των 

ειρηνευτικών διαδικασιών.

Είπαμε ένα καθαρό “όχι” όταν μας ζητήθηκε να μετάσχουμε στους 

βομβαρδισμούς και κρατήσαμε σταθερά την χώρα έξω από κάθε 

στρατιωτική εμπλοκή.



Επιτύχαμε με την πολιτική μας να είμαστε αξιόπιστοι μέσα στις 

συμμαχίες μας. Αλλά, ταυτόχρονα, είμαστε η μόνη χώρα με 

αξιόπιστες σχέσεις με όλες τις Βαλκανικές χώρες.

Χάρη στην πολιτική μας αυτή η Ελλάδα παρέμεινε μια όαση 

σταθερότητας και ασφάλειας σε ένα ταραγμένο περίγυρο.

Χάρη στην πολιτική μας αυτή η Ελλάδα κέρδισε την διασφάλιση 

των δικών της συμφερόντων και εμπέδωσε τις προϋποθέσεις για 

ένα γόνιμο ρόλο στην ανασυγκρότηση και σταθεροποίηση των 

Βαλκανίων.

Αν λοιπόν, είχαμε ακούσει την “άλλη πολιτική” της αντιπολίτευσης, 

αν είχαμε υποκύψει στις κραυγές, αν τα “σπάγαμε” καταγγέλοντας 

τις συμμαχίες μας, η χώρα δεν θα ήταν σήμερα μέρος της λύσης, 

αλλά μέρος του προβλήματος των Βαλκανίων.

Αν είχαμε ακούσει την τάχα “άλλη πολιτική” των κραυγών της 

αντιπολίτευσης, η Ελλάδα θα είχε τεθεί σε επικίνδυνη τροχιά στο 

σύστημα διεθνών σχέσεων μέσα στο οποίο διασφαλίζει τα 

συμφέροντά της.

Με απλά λόγια: αν σήμερα η ειρήνη χαμογελά, όλοι γνωρίζουμε 

ότι η περιοχή μας βρίσκεται σε μια επικίνδυνη ζώνη αστάθειας. 

Στα χρόνια, στους μήνες ή και στις ημέρες που έρχονται, η χώρα 

θέλει σταθερό τιμόνι, υπεύθυνη πορεία, ζυγιασμένες επιλογές. 

Υπάρχει επομένως το απλό δίλημμα:

• θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να κινδυνεύουμε να τεθούμε σε 

τροχιά περιπέτειας και πειραματισμών;

• ή θα εμπεδώσουμε την ασφαλή και σταθερή πορεία που ήδη 
αποδίδει καρπούς;



Οι πολίτες, πέρα από αυτές τις δύο κεφαλαιώδεις επιλογές, πέρα 

από το αποφασιστικό δίλημμα, οφείλουν να γνωρίζουν όσα 

συγκαλύπτουν οι θολές τακτικές της αντιπολίτευσης.

Αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει πολλά: στην οικονομία, την 

κοινωνική πολιτική, την περιφερειακή ανάπτυξη, στον αγροτικό 

τομέα, στα μεγάλα και μικρά έργα που αλλάζουν την εικόνα της 

χώρας.

Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά, ελλείψεις, ότι έγιναν και λάθη. 

Αλλά το ισοζύγιο του έργου είναι απολύτως θετικό. Και κάτι ακόμη 

περισσότερο. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη βούληση, έχουμε τους 

πόρους για να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις πετύχαμε ώστε, αν η 

Ελλάδα κρατήσει σταθερά την πορεία της, το 2000 -2006 να έχει 

15 τρις για την ανάπτυξη με το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. 

Πετύχαμε επίσης για την ίδια περίοδο 9,5 τρις για τον αγροτικό 

τομέα.

Αυτή τη στιγμή, κάθε Έλληνας πολίτης μπορεί να υπολογίζει σε 

ένα σταθερό και διαρκώς βελτιούμενο οικονομικό περιβάλλον για 

τη ζωή της χώρας και την δική του.

Η Νέα Δημοκρατία ζητά να ανατραπούν αυτές οι κατακτήσεις. 

Πλειοδοτεί σε υποσχέσεις, σε «ταξίματα», σε επιταγές χωρίς 

αντίκρισμα.



Το ερώτημα είναι απλό:

• Θα τινάξουμε στον αέρα όσα κερδίσαμε;

• Θα μπούμε σε πειραματισμούς και περιπέτειες στην οικονομία;

ή θα δώσουμε δύναμη στην σταθερή και ασφαλή πορεία της 

χώρας, με ανάπτυξη και πρόοδο για κάθε Έλληνα;

Τα διλήμματα αυτών των εκλογών είναι σαφή: Η προσπάθεια της 

αντιπολίτευσης να συσκοτίσει την αλήθεια, να ψαρέψει στα «θολά 

νερά» σημαίνει δύο πράγματα: πρώτον, ότι η αντιπολίτευση δεν 

κατανοεί τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Έχει άγνοια για την 

πραγματική φύση των διεθνών εξελίξεων. Έχει βαθιά άγνοια για 

την πραγματική φύση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Έχει άγνοια για 

τα συμφέροντα της χώρας και των πολιτών της.

Δεύτερον, η αντιπολίτευση δεν στερείται μόνον θέσεων και 

προτάσεων. Ενώ δεν έχει μπει στον κόπο να σκεφθεί εις βάθος, 

έστω και ένα από τα μεγάλα θέματα, της περισσεύει ο 

μικροκομματικός υπολογισμός.

Όλη η στρατηγική της στηρίζεται στην άρνηση. Όλα πρέπει να 

ανατραπούν, αλλά χωρίς να λέει τί προτείνει στη θέση όσων θέλει 

να ανατρέψει. Κρύβεται πίσω από συνθήματα και καταγγελίες.

Απευθύνομαι σε κάθε καλόπιστο Έλληνα πολίτη:

- Οι εκλογές είναι κρίσιμες για τις μεγάλες αποφάσεις, τις μεγάλες 

επιλογές για τη χώρα.



- Κρίνεται αν θα πάμε μπροστά, αν θα συνεχίσουμε και θα 

ολοκληρώσουμε όσα, όλοι μαζί, ήδη πετύχαμε.

Καλώ κάθε Έλληνα πολίτη να σκεφθεί, είτε ανήκει στη Νέα 

Δημοκρατία, είτε στο ΚΚΕ, είτε στο ΔΗΚΚΙ, είτε στον Συνασπισμό:

• Δεν υπάρχουν γαλάζιοι, πράσινοι, κόκκινοι πολίτες στην ειρήνη.

• Δεν υπάρχουν πράσινοι, γαλάζιοι, κόκκινοι πολίτες στην 

κοινωνική δικαιοσύνη.

• Δεν υπάρχουν κόκκινοι, πράσινοι, γαλάζιοι πολίτες στην 

προοπτική μιας χώρας σταθερής και ασφαλούς, μιας χώρας 

ισχυρής, σεβαστής σε φίλους και αντιπάλους.

Αυτήν την προοπτική εξασφαλίζει η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας.

Σ’ αυτήν την πορεία πετύχαμε ήδη πολλά.

Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.

Την Κυριακή ζητάμε την θετική ψήφο του ελληνικού λαού για μια 

ισχυρή Ελλάδα, σε μια πολιτικά ισχυρή Ευρώπη.

Μια Ευρώπη της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του 

πολιτισμού και της ανθρωπιάς.

ΓΓ αυτήν την Ελλάδα και αυτήν την Ευρώπη χρειάζονται καθαρές 

επιλογές. Καθαρές αποφάσεις. Υπεύθυνες θέσεις.



Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και το είδε καθαρά σ’ αυτόν τον 

εκλογικό αγώνα:

♦ Ανατροπή της πολιτικής μας σημαίνει οπισθοδρόμηση για τη 

χώρα.

Ο ελληνικός λαός την Κυριακή ήρεμα και ώριμα καλείται να δώσει 

δύναμη στο δικό του συμφέρον:

- Στην ισχυρή Ελλάδα

- Μια Ελλάδα της ανθρωπιάς και της κοινωνικής αλληλεγγύης

- Σε μια δίκαιη Ευρώπη της ανθρωπιάς και του πολιτισμού

Την Κυριακή ο ελληνικός λαός ψηφίζει καθαρά μέλλον και όχι 

παρελθόν, δημιουργία και όχι ανατροπή.

Ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.


