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Η κυβέρνησή μας έχει σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό: Να 
προχωρήσει τον τόπο, να προχωρήσει την Ελλάδα, να την οδηγήσει 
σε μια διαδικασία που θα παίξει ρόλο και η δική μας χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Απέναντι σ’ αυτή τη δέσμευση δεν είμαστε μόνο 
συνεπείς, είμαστε και αποτελεσματικοί. Αυτή την ώρα είναι αναγκαίο 
να επισημάνουμε: Τα τελευταία τρία χρόνια επιτύχαμε την μεγάλη 
ανατροπή.
Η Ελλάδα του μετέωρου βήματος προς την Ευρώπη, έγινε η Ελλάδα 
της σίγουρης προοπτικής ένταξης στην ΟΝΕ. Η Ελλάδα φτωχός 
συγγενής, μετατράπηκε στην Ελλάδα ισότιμο εταίρο στη διαδικασία 
της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στην Ελλάδα που έχει φωνή και κύρος. 
Αυτό το μεγάλο επίτευγμα δεν μπορεί κανένας να το υποβαθμίσει, 
κανένας να το αποκρύψει. Πολύ περισσότερο οι μαιτρ του 
ευρωσκεπτικισμού και του λαϊκισμού, όσοι εντυπωσιάζουν με την 
ανεύθυνη για το μέλλον της χώρας κριτική τους, με την ανυπαρξία των 
προσπαθειών τους.

Πολλοί αναρωτιούνται: “Μα τί άλλαξε επιτέλους αυτή η κυβέρνηση;”. 
Τους καλώ να δουν το οικονομικό περιβάλλον, το κλίμα αισιοδοξίας 
που επιτέλους κυριαρχεί για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη 
διεθνή εμπιστοσύνη που εμπνέουμε.
Αυτά δεν προέκυψαν από κάποιο “αυτόματο πιλότο”. Προέκυψαν από 
τη δράση, από τις πολιτικές αποφάσεις και τη συστηματική 
προσπάθεια της κυβέρνησής μας. Προέκυψαν από την αγωνιώδη 
προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού που θέλει να αισθάνεται ότι έχει 
μέλλον. Που θέλει να αισθάνεται, ότι αυτή την ώρα, που στο γύρισμα 
του αιώνα κρίνεται το μέλλον της Ευρώπης και της χώρας, η Ελλάδα 
δεν θα είναι μια χώρα βήτα κατηγορίας, αλλά μια χώρα που θα 
στέκεται στα ποδιά της.

Πολλοί μας κατηγορούν, ότι ρίξαμε βάρος σε κάποιους “απρόσωπους 
και ψυχρούς δείκτες”, ότι είμαστε κάτι σαν “λογιστές”. Προσπαθούν να 
διακωμωδήσουν την προσπάθειά μας, να αποπροσανατολίσουν τους 
πολίτες ενδυόμενοι την εύκολη στολή των “φίλων του λαού”.
Για μας η πολιτική δεν είναι αριθμητική. Για μας η ΟΝΕ και η 
Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν είναι ένα διαχειριστικό εγχείρημα, αλλά 
μια μεγάλη λαϊκή υπόθεση, μια τεράστια πολιτική πρόκληση. Για μας 
η πτώση του πληθωρισμού για παράδειγμα από το 9% σε ποσοστό 
κάτω από το 4% δεν είναι κάτι που αφορά χρηματιστές και τραπεζίτες. 
Αφορά πριν απ’ όλα την ελληνίδα νοικοκυρά, αφορά τον μισθωτό, τον 
μέσο Έλληνα πολίτη.



Το Χρηματιστήριο δεν είναι κάποιο Καζίνο που μερικοί χάνουν και 
μερικοί κερδίζουν ή τουλάχιστον η κύρια πλευρά του δεν είναι αυτή! 
Το Χρηματιστήριο αποτυπώνει, είναι ο καθρέφτης της γενικής 
κατάστασης της οικονομίας. Από την άλλη βοηθά την οικονομική 
ανάπτυξη.
Μια αναπτυσσόμενη οικονομία δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην 
απασχόληση, στη ζωή των πολιτών;
Δηλαδή θα βοηθούσε περισσότερο τον άνεργο μια οικονομία 
παρακμάζουσα, μια χώρα χρεωμένη;

• Μας θέτουν συχνά μερικά ρητορικά ερωτήματα:
Αν π.χ. είμαστε ακόμα σοσιαλιστές, αν και πόση κοινωνική 
ευαισθησία διαθέτουμε, αν τέλος, η οικονομική μας πολιτική 
συμβιβάζεται με την ιδεολογία μας κλπ.
Λοιπόν απαντούμε: Η αριστερή μας ιδεολογία δεν κρίνεται από τη 
“γενναιοδωρία” μας στο επίπεδο (ζήτημα) της κατανάλωσης! Αν 
δηλαδή θα δώσουμε τόσο ή τόσο % αυξήσεις, αλλά από πολύ πιο 
σπουδαία πράγματα! Αν -πριν από όλα- η πολιτική μας κάνει τη χώρα 
ισχυρότερη ή όχι!
Αν η πολιτική μας ασκείται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, το 
δίκαιο μοίρασμα βαρών και απολαβών!

• Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέσεις συνεργασίας, σχέσεις ζωής με τους αγρότες. 
Είναι το κόμμα που αναβάθμισε τη ζωή στην ύπαιθρο, που συνέβαλε 
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών στη χώρα μας, που 
στήριξε το εισόδημά τους.
Ο αγροτικός τομέας της οικονομίας και ο Έλληνας αγρότης υπήρξαν 
πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της φροντίδας του 
ΠΑΣΟΚ.
Δεν ισχυριζόμαστε πως δεν υπάρχουν προβλήματα στον τομέα της 
γεωργίας. Παρουσιάζεται όμως μια στρεβλή εικόνα της 
πραγματικότητας. Μόνη επιδίωξη κάποιων είναι η διασπορά άκρατης 
κινδυνολογίας, ο εντυπωσιασμός.

Για τη Ν.Δ.

• Η Ν.Δ. βρίσκεται σε περίοδο παρατεταμένης ευφορίας. Μια ευφορία 
που τρέφεται από την αυταπάτη των δημοσκοπήσεων!
Είναι δε τόσο αδηφάγος η λαιμαργία της που έφτασε πια να έχει 
ανάγκη μια δημοσκόπηση την εβδομάδα!!
Ας τις χαίρεται λοιπόν τις επιτυχίες της. Της χαρίζουμε αυτό το 
έπαθλο των εντυπώσεων! Εμείς κρατάμε, με υπομονή και 
εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό τη μόνη αληθινή δημοσκόπηση: 
Αυτής της κάλπης!


