
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«ΛΙΓΟΤΕΡΟ κράτος στην 
οικονομία, περισσότερο 

στην κοινωνία» είναι ο 
βασικός άξονας της 
πολιτικής της Νέας 

Δημοκρατίας, όπως την 
ανέπτυξε χθες βράδυ ο 

πρόεδρος του κόμματος 
κ. Κώστας Καραμανλής 

στην ομιλία του στη 
Θεσσαλονίκη.

ΝΔ: 9+1 προτάσεις για ιην οικονομία ·Σ τ α  καθημερινά προβλήματα ιου πολίτη έδωσ^

«Περιοσόιερο κράιος
Του Πάνου Αμνρά

κ. Καραμανλής 
ε'δωσε ιδιαίτερη 
έμφαση στα καθη
μερινά προβλήμα
τα του πολίτη που 
επιδεινώνονται 
όπως τόνισε με ευ

θύνη της κυβέρνησης: «Η ανερ
γία χτυπάει την πόρτα των περισ
σότερων οικογενειών, η παιδεία 
υποβαθμίζεται, η υγεία αποσυ
ντίθεται, η εγκληματικότητα έχει 
ξεφύγει από κάθε έλεγχο και την 
ίδια ώρα η κυβέρνηση ζει σ’ ένα 
φανταστικό κόσμο επιλεκτικών 
δεικτών, ενώ το κράτος περιφρο
νεί και εγκαταλείπει τον πολί
τη», επισήμανε χαρακτηριστικά 
και πρόσθεσε ότι η περιθωριο
ποίηση ολοένα και ευρύτερων 
κοινωνικών ομάδων αποτελεί 

\ ζωντανή πραγματικότητα και τε
ράστια απειλή για όλους μας.

Οι ανισότητες στην κοινωνία 
μας έχουν πάρει πρωτόγνω
ρες διαστάσεις, το χάσμα 
πλουσίων και φτωχών διευ
ρύνεται όπως αποκαλύπτει 
και έκθεση της Ευρωπαϊκής

«ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ 01 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ Σ0Φ0ΚΛΕ0ΥΣ»

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε τη 
θέση της Νέας Δημοκρατίας για το 
ΧΑΑ λέγοντας ότι είναι ένα εργα
λείο επένδυσης και όχι κερδοσκο
πίας.

Υπενθύμισε την κυβερνητική 
κινδυνολογία που προεξοφλούσε 
πτώση του Χρηματιστηρίου, στην 
περίπτωση που η ΝΔ κέρδιζε τις 
ευρωεκλογές.

«Βέβαια με τη νίκη μας στις 
ευρωεκλογές η Σοφοκλεους ανέ
βηκε, ενώ κατέπεσε μόνο η κινδυ
νολογία», τόνισε ο κ. Καραμανλής, 
που εκτίμησε ότι με την πολιτική 
της Νέας Δημοκρατίας το Χρημα

τιστήριο θα ανθήσει.
Στα μέτρα της ΝΔ για την εξυγί

ανση του Χρηματιστηρίου περι
λαμβάνονται:

■ Αναβάθμιση

Ταχεία προώθηση της αποϋλο- 
ποίησης τίτλων, αναβάθμιση του 
συστήματος συναλλαγών και διεύ
ρυνση των ωρών συναλλαγών.

Μεγαλύτερη ευελιξία στους 
όρους εκκαθάρισης και πρωτί- 
στως αναβάθμιση της Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς, που θα ελέγχει 
αποτελεσματικά τις ΕΛΔΕ.

Αναφερόμενος στις τελευταίες 
εξελίξεις της Σοφοκλέους, ο κ. Κα
ραμανλής τόνισε ότι: «Γίναμε μάρ
τυρες μιας πρωτοφανούς προ
σπάθειας χειραγώγησης του Χρη
ματιστηρίου από κυβερνητικούς 
αξιωματούχους που με δηλώσεις, 
διαρροές, ανώνυμα δημοσιεύμα
τα και λίστες για εταιρίες "φού
σκες", προκάλεσαν την αναστάτω
ση που όλοι παρακολουθήσαμε», 
ενώ σημείωσε ότι το ΧΑΑ πρέπει 
να λειτουργεί χωρίς παρεμβάσεις, 
που είναι πράξεις απαράδεκτες.

Επιτροπής που δείχνει ότι εί
μαστε στην προτελευταία θέ
ση μεταξύ των 15 κρατών ως 
προς τις κοινωνικές ανισό
τητες.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε 

ότι η Νέα Δημοκρατία είναι έτοι
μη να υλοποιήσει το σχέδιο για

τις ευκαιρίες του 21ου αιώνα, 
αλλά και για να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα που θα φανούν με
τά την ένταξη στην Οικονομική 
και Νομισματική Ενωση: «Το 
αναπτυξιακό άλμα χρειάζεται 
δύο προϋποθέσεις:

Πρώτον, μια ανταγωνιστική

οικονομία με πρωτοπόρο την ιδι
ωτική πρωτοβουλία και δεύτε
ρον τομές στο κράτος που θα 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικό
τητα της εθνικής οικονομίας. 

Παράλληλα, ο πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας επισήμανε 
ότι το νέο ξεκίνημα σηματο

δοτεί μια ασυμβίβαστη σύ
γκρουση με τη διαφθορά που 
εντοπίζεται σε προμήθειες, 
δημόσια έργα, απορροφήσεις 
κονδυλίων και λεηλασία της 
δημοσίας περιουσίας από επι
τήδειους.
Για το λόγο αυτό η ΝΔ έχει

προτείνει τη συγκρότηση Ανε
ξάρτητης Επιτροπής Προμηθει
ών και Εργων, ενώ καταρτίζεται 
πλαίσιο εξειδικευμένων ρυθμί
σεων κατά τομέα και υπουργεία 
ώστε να μπει φραγμός στη 
«μίζα».

Στη συνέχεια της ομιλίας τσυ 
ο κ. Καραμανλής εξειδίκευσε 
τους δέκα άξονες της πολιτικής 
της ΝΔ στα κρίσιμα κοινωνικά 
και οικονομικά προβλήματα:

Ο Δημοσιονομική εξυγίανση.
Η  μείωση των δαπανών 

για τόκους από την υποχώρηση 
των επιτοκίων θα αποφέρει ετη- 
σίως 350 δισεκατομμύρια δραχ
μές. Παράλληλα, ο περιορισμός 
των πρωτογενών δαπανών στο 
ύφος του ετησίου πληθωρισμού 
θα έχει ως αποτέλεσμα η χώρα 
μας να έχει δημοσιονομικό πλεό
νασμα.

© Φορολογική μεταρρύθμι
ση. Λιγστεροι φόροι μέσω 

της περιστολής του σπάταλου 
κράτους και ταχύτερη οικονομι
κή ανάπτυξη. ■

Θ Ενίσχυση μικρομεσαίων.
Οι επιχειρήσεις αυτές με 

φορολογικά κίνητρα θα ξαναγί-
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Νιώστε τη σιγουριά 
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μουσικός εκπαιδευτικός 
οργανισμός.
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για αρχάριους και επαγγελματίες, 

για παιδιά προσχόλικής ηλικίας και ενήλικες, 
η μουσική έχει το δικό της χώρο έκφρασης.
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•υφαση ο πρόεδρος του κόμματος οχην ομιλία ιου οχη θεσοαλονίκη

οιην κοινωνία»
• «Διευρύνεται 

ιο  χάσμα 

πλούσιων 

και φιωχών»

• Να ενισχυθούν 

οι μικρομεοαίοι

• Καθυστέρηση 

σια έργα

χης Ολυμπιάδας
«Είμαστε στην προτελευταία θέση μεταξύ 
των 15 χωρών της ΕΕ ως προς τις κοινωνι
κές ανισότητες», τόνισε ο Κ. Καραμανλής 
στην ομιλία του στη συμπρωτεύουσα.

μοχλός ανάπτυξης και κα- 
λέμησης της ανεργίας.

Ο Αξιοποίηση του 3ου 
ΚΠΣ. Τα στοιχεία απορ

ροφητικότητας του Β’ Κοινοτι
κού Πλαισίου Στήριξης είναι 
απελπιστικά. Στα μεγάλα έργα η 
εικόνα είναι απελπιστική. Για

παράδειγμα η Εγνατία έπρεπε 
να είναι έτοιμη το 2000, δεν θα 
είναι ούτε το 2004. Το Μετρό 
Θεσσαλονίκης έχει καθυστερή
σει περισσότερο από 5 χρόνια, 
ενώ η σύμβαση του έργου είναι 
γεμάτη σκιές. Το αεροδρόμιο 
Θεσσαλονίκης δεν μπορεί να

διαδραματίσει το ρόλο του βασι
κού κόμβου των Βαλκανίων λό
γω της αδιαφορίας της κυβέρνη
σης.

Στο σημείο αυτό ο κ. Καρα
μανλής σημείωσε τη μεγάλη 
καθυστέρηση που έχει σημει
ωθεί στα έργα της Ολυμπιά-

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΓ

Οι εκλογές απειλούν 
ιον Σημίτη κι όχι την ΟΝΕ

Ο ΜΟΝΟΣ που απειλείται από εκλο
γές είναι ο κ. Σημίτης και η κυβέρνησή του 
και όχι η ΟΝΕ, τόνισε ο κ. Καραμανλής 
απαντώντας στους ισχυρισμούς τον πρω
θυπουργού ότι η πορεία προς την ΟΝΕ 
τίθεται σε κίνδυνο εάν γίνουν εκλογές το 
Μάρτιο του 2000.
' «Η χώρα θα μπει στην ΟΝΕ με μια 
οικονομία με γυάλινα πόδια. Και αντί να 
τρέχει θα κάνει σημειωτόν. Αυτά πρέπει 
να αλλάξουν. Και για να αλλάξουν πρέπει 
να γίνουν τομές στο δημόσιο τομέα. Τομές 
που θα φθάσουν στην οικονομία και την 
κοινωνία. Για να αισθανθεί ο Ελληγας 
ευεργετικές αλλαγές στην καθημερινότη- 
τά του. Από το βήμα αυτό ο κ. Σημίτης 
κινδυνολόγησε και πάλι ακατάσχετα και 
ανεύθυνα για την πορεία μας στην ΟΝΕ, 
που δήθεν απειλείται εάν γίνουν εκλογές 
το Μάρτιο τον 2000. Ο μόνος που απειλεί
ται από εκλογές είναι ο κ. Σημίτης και η 
κυβέρνησή τον! Και όχι η ΟΝΕ», τόνισε ο 
κ. Καραμανλής, ο οποίος αναφερόμενος 
στα εθνικά θέματα σημείωσε τα εξής:

«Η περίοδος που ακολουθεί παρουσι
άζει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι αφορά 
τα εθνικά ζητήματά μας.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι τα ρήγ
ματα των σεισμών στην Τουρκία και την 
Ελλάδα υπέδειξαν εντονότερα την ανά
γκη, αλλά και την επιθυμία των δύο λαών,

για σχέσεις συνεργασίας και φιλίας. Δυ
στυχώς, τα κέντρα αποφάσεων της Αγκυ
ρας αδυνατούν να ανταποκριθούν. Θέ
λουμε να πιστεύουμε ότι έστω και την 
τελευταία στιγμή θα μπορέσουν να πά
ρουν τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι 
περιστάσεις. Η προωθούμενη νέα διεθνής 
προσπάθεια για θραύση του κυπριακού 
αδιεξόδου αποτελεί ασφαλές δοκιμαστή
ριο της τουρκικής βούλησης. Αποτελεί 
πρόκριμα της πορείας των διακρατικών 
σχέσεών μας. Αποτελεί πρόκριμα και της 
απάντησης που θα δοθεί στο Ελσίνκι για 
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της γεί- 
τονος. Υποχωρήσεις και παραχωρήσεις με 
πρόσχημα ή αιτία τις συναισθηματικές 
εξάρσεις κανείς δεν δικαιούται. Απαιτού
με σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, των 
διεθνών συνθηκών, των κυριαρχικών δι
καιωμάτων μας και της ασφάλειάς μας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στα 
εθνικά ζητήματά μας όλοι οι Ελληνες 
ομογνωμούμε. Περιθώρια για κόκκινες, 
πράσινες και γκρίζες πολιτικές όεν υπάρ
χουν. ΓΓαυτό ακριβώς επαναλαμβάνουμε 
τη θέση μας -  την αξίωση όλων των Ελλή
νων -  για τη συγκρότηση ενός Εθνικού 
Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, που 
θα ενεργοποιήσει το σύνολο των δυνάμε
ων μας και θα ισχυροποιήσει το εσωτερι
κό μέτωπό μας».

δας, αναφέροντας ενδεικτικά 
ότο το Ολυμπιακό Χωριό που 
δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, 
απαιτεί 6 χρόνια κατα
σκευής!

Θ Απελευθέρωση της οικο
νομίας. Με γενναίες απο

κρατικοποιήσεις στην Ολυμπια
κή Αεροπορία, τις Αστικές Συ
γκοινωνίες της Αθήνας, την 
Εμπορική και την Εθνική που θα 
λειτουργούν με τη μορφή πολυ- 
μετοχικής τράπεζας. Τα μέτρα 
θα συμπληρωθούν από την απε
λευθέρωση της αγοράς ενέρ
γειας.

Θ και 7. Ανάπτυξη τουρι
σμού και ναυτιλίας με μέ

τρα ανάπτυξης των κλάδων.

Ο Ενίσχυση των αγροτών.
θεσμική αναδιάρθρωση 

του τομέα με τη μετεξέλιξη του 
υπουργείου Γεωργίας σε υπουρ
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τη 
δημιουργία Οργανισμού Προώ
θησης Αγροτικών Προϊόντων. 
Μείωση του κόστους παραγωγής 
με:
•  Την κατάργηση ταυ Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων. 
•  Μείωση κατά 50% στην τιμή 

του ηλεκτρικού ρεύματος.
•  Μείωση του ΦΠΑ από 18% 
σε 8% για αγορά αγροτικών μη
χανημάτων.
•  Απαλλαγές και σημαντικές 
μειώσεις των φόρων κληρονομι
άς, δωρεάς, γονικών παροχών 
και μεταβίβαση αγροτικής γης 
προς τους αγρότες.
•  Μείωση του κόστους χρήμα

τος καθώς τα επιτόκια της ATE 
αν και επιδοτούμενα είναι 2%- 
3% υψηλότερα από αυτά των 
εμπορικών τραπεζών.
•  Ταχεία προώθηση του μητρώ
ου αγροτών.
•  Καταβολή των αποζημιώσεων 

προς τους αγρότες εντός τριμή
νου, πέραν του οποίου η υποχρέ
ωση του κράτους θα αυξάνεται 
με τόκο.
•  Παροχή του ΕΚΑΣ και προς 

τους αγρότες που ισοδυναμεί με 
αύξηση της σύνταξης κατά 
21.000 δραχμές για όλους τους 
αγρότες.
•  Εξυγίανση της ATE.

Θ Μεταρρύθμιση της δημό
σιας διοίκησης. Εμφαση 

στην αποκέντρωση ενώ για το 
θεσμό του «Καποδίστρια» τόνι
σε ότι θα γίνουν τοπικά δημοψη
φίσματα, ώστε να επιλέξουν οι 
κοινωνίες ελεύθερα χωρίς κρα
τική επιβολή την έκταση της ορ
γανωτικής συγκρότησής τους. 
Παράλληλα, η αναβάθμιση της 
Παιδείας αποτελεί βασικός μο
χλός ανάπτυξης και γι’ αυτό η 
ΝΔ δεσμεύεται να διαμορφώσει 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα πσυ 
θα δημιουργεί πολίτες ικανούς 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας και τις συν
θήκες της κοινωνίας.

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ ΑΥΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ

nois θα χτίσετε 
αντισεισμικά κτίρια

Ο  Γ. Αλογοσκούφ ηθ 

σ τ η ν  Ο λγα  Τ ρ έ μ η  

για το Χρηματιστήριο
—> ~ ^ ’» ^ wirmmrTwnmimnmmrijmT%iwiri*r'iTTif¡

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

0 Εγκέλαδοε χτύπησε 
και την αγορά

ΤΕΧΝΕΣ
ΙΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΙ

«Μ ’ ε ν ο χ λε ί η 

β λα κ εία  και η 

κ ο ιν ω ν ικ ή  α δ ικ ία »


