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Συντρόφισσες και Σύντροφοι,
Μετά το Συνέδριό μας το Μάρτη ζήσαμε μια σειρά σημαντικότατων εξελίξεων
που αφορούν τη χώρα: τα γεγονότα στο Κόσσοβο και γενικότερα στο άμεσα
γειτονικό περιβάλλον, οι διαπραγματεύσεις για την Agenda 2000 και οι
εξελίξεις στα οικονομικά μας και στην πολιτική σκηνή.
Οι δραματικές εξελίξεις στη Γιουγκοσλαβία συνιστούν ένα οδυνηρό πλήγμα
σε ανθρωπιστικό επίπεδο με επίκεντρο το δράμα των προσφύγων και τις
δοκιμασίες των λαών της περιοχής. Η κρίση στο Κόσσοβο έχει ανθρώπινο
κόστος και ανθρώπινη δυστυχία. Το διαπιστώνουμε καθημερινά. Εκφράζουμε
τη λύπη μας για τα θύματα σε κάθε πλευρά και για τη δυστυχία που έφερε σε
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, σε όλους τους λαούς της περιοχής, Σέρβους και
Κοσσοβάρους. Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν δυνητική απειλή για την ειρήνη
και τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χώρου ευρύτερα.
Η Ελλάδα έχει ύψιστα εθνικά συμφέροντα να διαφυλάξει και να προασπίσει.
Γνώμονας και αρχή μας είναι: Πρώτα η Ελλάδα. Είμαστε κράτος - μέλος της
Διεθνούς Κοινότητας και Οργανισμών, της Ε.Ε, του Συμβουλίου της
Ευρώπης, του ΝΑΤΟ. Η συμμετοχή αυτή προσφέρει δικαιώματα, αλλά
συνεπάγεται και υποχρεώσεις. Η στάση μας στο ΝΑΤΟ καθορίζεται από την
επιδίωξή μας να κατοχυρώσουμε τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας
επιδιώξεις. Να αποτρέψουμε ανυπολόγιστες συνέπειες για τα εθνικά
συμφέροντά μας.
Είμαστε συγχρόνως χώρα της Βαλκανικής και της Ν.Α. Μεσογείου και έχουμε
καθήκον να συμπαραστεκόμαστε στους γειτονικούς μας λαούς προωθώντας
τη φιλία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία. Ακολουθούμε μία
προσεκτική και συνετή πολιτική στη προσπάθεια αυτού του συγκερασμού, με
γνώμονα πάντοτε την πρόταξη του εθνικού συμφέροντος. Δεν είμαστε τμήμα
των προβλημάτων των Βαλκανίων και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
γίνουμε. Αντίθετα, πρέπει να αποτελέσουμε τμήμα των προσπαθειών για την
πολιτική λύση του προβλήματος.
Δηλώσαμε εξαρχής, από την πρώτη μέρα, ότι δεν θα συμμετάσχουμε σε
στρατιωτικές επιχειρήσεις. Είμαστε γειτονική χώρα δίπλα στην κρίση, με τους
γείτονες θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις. Δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να
υπάρξει λύση διαφορετική από μία πολιτική λύση.
Αντιτασσόμαστε σταθερά σε κάθε πράξη που μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή
των συνόρων στα Βαλκάνια. Πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν μία πολύ αρνητική
εξέλιξη. Η συνεχιζόμενη κρίση δημιουργεί ανησυχίες.
Στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημάναμε ότι
η μέχρι τώρα στρατιωτική παρέμβαση.
Δεν απέτρεψε την εθνική κάθαρση στο Κόσσοβο. Εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες κατακλύζουν τα γειτονικά κράτη. Οι θάνατοι, οι αρρώστιες, η
πείνα είναι πια, δυστυχώς, μόνιμο φαινόμενο.

Η Π.Γ.Δ.Μ. έχει υποστεί βαρύτατες οικονομικές συνέπειες. Το ίδιο και η
Αλβανία.
Και οι δύο χώρες - διατρέχουν τον κίνδυνο πολιτικής
αποσταθεροποίησης.
Το καθεστώς του Μιλόσεβιτς αντί να αποδυναμωθεί έχει σταθεροποιηθεί.
Η Ελλάδα έχει υποστεί και αυτή σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.
Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι φανερό, η στρατιωτική παρέμβαση δεν
πρόκειται να λύσει από μόνη της τα προβλήματα. Η λύση της κρίσης πρέπει
να επιδιωχθεί με πολιτικά μέσα.
Χρειάζονται πρωτοβουλίες.
Οι
πρωτοβουλίες δεν μπορεί να είναι μιας μόνο χώρας χωρίς προηγούμενες
συνεννοήσεις και άρα χωρίς στηρίγματα και επομένως χωρίς επαύριο. Οι
πρωτοβουλίες δεν μπορούν να στηρίζονται σε καλές προθέσεις και μόνο.
Μοναχικές δοκιμές δεν μπορούν στη σημερινή συγκυρία να βρουν ουσιαστική
ανταπόκριση. Εκφυλίζονται σε ασκήσεις δημοσίων σχέσεων. Η Ελλάδα σε
συνεννόηση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεδίωξε να αναλάβει
η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια προσπάθεια.
Εμείς υποστηρίζουμε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει νά
αναλάβει ένα ενεργό ρόλο, να επιδιωχθεί η συμμετοχή των Ηνωμένων Εθνών
στην πολιτική διαδικασία επίλυσης της κρίσης, να υπάρξει συνεργασία με τη
Ρωσία, να κατοχυρωθούν οι βασικές κατευθύνσεις της επίλυσης του
προβλήματος με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. Οι διεργασίες αυτές
μπορούν να εξασφαλίσουν τη δημιουργία μιας ειρηνευτικής δύναμης, η οποία
θα επιτρέψει την επάνοδο των προσφύγων και την ρύθμιση των θεμάτων
προστασίας των πολιτών και λειτουργίας διοίκησης στο Κόσσοβο υπό την
εποπτεία των Ηνωμένων Εθνών.
Η Βοσνία παρέχει ένα συναφές
παράδειγμα.
Οι σκέψεις αυτές εξετάστηκαν στη Σύνοδο Κορυφής.
Αντίστοιχες προτάσεις έγιναν από τη Γαλλία και τη Γερμανία.
Οι
συνεννοήσεις συνεχίζονται.
Η κυβέρνηση παρουσίασε χτες μία συνολική πρόταση της κρίσης και την
σταθεροποίηση στα Βαλκάνια.
Η πρόταση αυτή περιέχει ένα τρίπτυχο
μέτρων και προσεγγίσεων για:
α. Την πολιτική επίλυση της κρίσης στο ταχύτερο δυνατό διάστημα,
β. Την σταθεροποίηση / εκδημοκρατισμό / ανάπτυξη / ενσωμάτωση των
Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική,
γ. Την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων που έχουν
ανακύψει από την κρίση.
Θα συνεχίσουμε τις βδομάδες που έρχονται τις επαφές και τις συνεννοήσεις
μας για να προωθήσουμε τους παραπάνω στόχους. Ήδη προγραμματίζονται
σχετικά ταξίδια των αρμοδίων υπουργών. Σχετικές συζητήσεις θα υπάρξουν
στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στα
Σκόπια και την Αλβανία, για την αντιμετώπιση των προσφυγικών αναγκών,
όπως επίσης και για την αποστολή ιατροφαρμακευτικού υλικού στη Σερβία. Η
κυβερνητική ανθρωπιστική βοήθεια της Ελλάδας ανέρχεται μέχρι σήμερα στο
ποσόν των 10,5 εκ. δολαρίων χωρίς την συνεισφορά των ελληνικών μη

κυβερνητικών οργανώσεων, έρχεται δεύτερη μετά από αυτή της Γερμανίας
και προηγείται εκείνης των ΗΠΑ.
Με τις κινήσεις και πρωτοβουλίες της, η Ελλάδα αναβάθμισε το ρόλο της στην
περιοχή ως βασικός παράγων σταθερότητας και συντελεστής συνεργασίας
και ειρηνικής επίλυσης της κρίσεως.
Όπως έχω τονίσει και σε άλλη ευκαιρία, θέλω ο ελληνικός λαός να κατανοήσει
ότι πάνω από όλα και όλους θα πρέπει να τοποθετήσουμε τα συμφέροντα
της χώρας. Να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και
προοπτική σε ένα ασταθές περιβάλλον. Να μην καταφύγουμε εν θερμώ σε
πράξεις ή επιλογές που θα έχουν αρνητικές συνέπειες για το μέλλον της
χώρας. Χρειάζεται νηφαλιότητα, προσοχή, εγρήγορση και αποφασιστικότητα
της ισχυρής και αναπτυγμένης χώρας του ευρωπαϊκού συστήματος που
συμπαρίσταται στους γείτονές της.
Σύντροφοι και Συντρόφισσες,
Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό τοπίο συμβαίνουν την ίδια ώρα που στο πεδίο
της οικονομίας, η χώρα μας πλησιάζει ορατά πλέον τον εθνικό στόχο της
ΟΝΕ. Συγχρόνως έχει να επιδείξει συγκεκριμένα αποτελέσματα -σημαντικούς
σταθμούς- που σηματοδοτούν νέες προκλήσεις και ευκαιρίες για το μέλλον
της χώρας. Με επίμονη προσπάθεια και θυσίες έχουμε κατακτήσει την
οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Πρέπει να διαφυλάξουμε τα επιτεύγματα
αυτά.
Τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας δείχνουν ότι η πορεία βρίσκεται σε μια
αποφασιστική στροφή.
Η προοπτική μείωσης του πληθωρισμού στο επίπεδο του 2% τον Δεκέμβριο
διαμορφώνει νέες συνθήκες σύγκλισης, ανάπτυξης, και ευημερίας των
πολιτών. Αυτή η βασική προσπάθεια κινείται σε «τεντωμένο σχοινί». Όχι μόνο
η οικονομική συμπεριφορά των παραγωγικών δυνάμεων πρέπει να βρίσκεται
σε ευθεία αντιστοιχία με το στόχο, αλλά πρέπει σταθερά να έχουμε κατά νου
τους κινδύνους από αστάθμητους παράγοντες.
Η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Με
τη σταδιακή μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 2.4% ήδη
από το 1998, εκπληρώνουμε ένα δεύτερο κρίσιμο κριτήριο για την ένταξή μας
στην ΟΝΕ.
Η αναπτυξιακή διαδικασία κινείται σε μια τροχιά πρωτόγνωρη για τη χώρα. Οι
ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας μας βρίσκονται σταθερά στους
υψηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και προοπτικής που επιτρέπει μακροχρόνιο σχεδιασμό και
σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα καρπούται ήδη τα οφέλη
από την αλλαγή αυτή. Ξένες επενδύσεις, εισροές κεφαλαίων, συνεχής
αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ανάπτυξη.

Σε πρόσφατες εκτιμήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει τις
προβλέψεις μας ότι μέσα στο 1999 θα εκπληρώνουμε όλα τα κριτήρια του
Μάαστριχτ.
Όμως, δεν πρέπει να περιοριστούμε στην αριθμητική εικόνα της εξέλιξης των
μακροοικονομικών μεγεθών. Πρέπει να σταθούμε και να δούμε τις ποικίλες
επιπτώσεις και τις ποιοτικές πλευρές των αλλαγών που προωθούμε. Για
παράδειγμα τις θετικές επιδράσεις για την απασχόληση, τα οφέλη από τη
βελτίωση της αγοραστικής δυνατότητας του πολίτη, της ικανότητας του να
εξασφαλίσει φθηνή στέγη. Ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση του τραπεζικού
συστήματος, ο έντονος ανταγωνισμός που έχει δημιουργηθεί στον τομέα αυτό
και το εξαιρετικό αποτέλεσμα στο θέμα της Ιονικής, αποτελούν εξελίξεις που
ανεξάρτητα από την πορεία της σύγκλισης με την' Ευρωπαϊκή Ένωση
σηματοδοτούν αναπτυξιακές αλλαγές πρώτου μεγέθους για την οικονομία
μας.
Συγχρόνως σ’ αυτά τα χρόνια της μεγάλης εθνικής προσπάθειας, είμαστε από
τις ελάχιστες χώρες που παρά τις δυσκολίες της σταθεροποίησης,
διαφυλάξαμε και επεκτείναμε το κοινωνικό κράτος. Σ’ όλη την υπόλοιπη
Ευρώπη, οι στόχοι της σύγκλισης σήμαναν κατά κανόνα περικοπές
κοινωνικών δαπανών.
Η σύγκλιση που πετύχαμε, δημιουργεί προοπτικές και εγγυήσεις, ότι και μετά
το 2001 η ελληνική κοινωνία θα εξακολουθήσει να πορεύεται σε συνθήκες
ομαλότητας και αυξανόμενης ευημερίας.
Τα μέχρι τώρα επιτεύγματα ήρθε να στηρίξει πρόσφατα το αποτέλεσμα της
διαπραγμάτευσης για την Agenda 2000 στη Σύνοδο Κορυφής του Βερολίνου.
Θέσαμε υψηλούς στόχους - και τους πετύχαμε. Τα οφέλη της χώρας είναι
πολλαπλά και στα τρία μέτωπα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε: την ΚΑΠ, τα
διαρθρωτικά ταμεία και το σύστημα ιδίων πόρων.
Στην ΚΑΠ πετύχαμε τη διασφάλιση των συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών
και πετύχαμε όρους που σηματοδοτούν νέες προοπτικές για τον Έλληνα
αγρότη και την ελληνική ύπαιθρο. Πιο συγκεκριμένα επισημαίνω ότι:
απορρίφθηκε η συγχρηματοδότηση της ΚΑΠ και η εφαρμογή συστήματος με
φθίνουσες ενισχύσεις, πετύχαμε αποφάσεις που δεν θίγουν τα μεσογειακά
προϊόντα, εξασφαλίσαμε αξιόλογο δημοσιονομικό όφελος.
Στο θέμα των διαρθρωτικών δράσεων πετύχαμε όχι μόνο να μη μειωθούν οι
πόροι για τη χώρα μας, αλλά τα κονδύλια για την Ελλάδα να αυξηθούν
σημαντικά εξασφαλίζοντας μια ισχυρή αναπτυξιακή βάση για τη χώρα. Για την
περίοδο 2000-2006 η χώρα μας θα ωφεληθεί με 25.5 δις Ευρώ, έναντι 22 δις
ECU στην προηγούμενη επταετία. Το ποσό αυτό σημαίνει περίπου 9 τρις
δρχ. καί θα συνδυαστεί με ένα επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 15
τρις δρχ. Η ανάπτυξη, οι επενδύσεις, η απασχόληση, το ισοζύγιο πληρωμών
θα δεχθούν σημαντικές θετικές επιπτώσεις από την εξέλιξη αυτή.
• Διασφαλίζουμε τη συνέχιση και ολοκλήρωση
αναπτυξιακών έργων τα οποία έχουν ξεκινήσει.

μιας σειράς

μεγάλων

• Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε τα νέα έργα, και οι
εκσυγχρονισμένες δομές παιδείας; υγείας και δημόσιας διοίκησης να
επιταχύνουν ακόμα περισσότερο την σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας
και κοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2006.
• Δημιουργούνται πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για την άσκηση κοινωνικής
πολιτικής που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζει σοβαρά
το κρίσιμο θέμα της ανεργίας.
Σήμερα, προχωρούν σχεδιασμοί και προετοιμασίες, ώστε να υλοποιήσουμε
ένα αναπτυξιακό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής
κοινωνίας του 2010. Το Γ’ ΚΠΣ σχεδιάζεται έτσι ώστε να δώσει στην Ελλάδα
την αναπτυξιακή, την κοινωνική, την πολιτιστική δυναμική που χρειάζεται. Η
φάση που διανύουμε, θα είναι πολύ κρίσιμη γιατί πρέπει να γίνουν σοβαρές
αναπτυξιακές επιλογές να διασφαλιστεί ότι οι νέοι σχεδιασμοί θα
υλοποιηθούν απρόσκοπτα χωρίς δυσλειτουργίες ή πισωγυρίσματα.
Σ’ αυτή τη σημαντική ευκαιρία που θεμελιώνεται από το Γ’ ΚΠΣ, έχουμε χρέος
να συμβάλουμε δημιουργικά. Να συμβάλουμε γόνιμα ώστε να προωθήσουμε
την ανάπτυξη, τις επενδύσεις που δημιουργούν ευκαιρίες για το μέλλον και
την απασχόληση, να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, να βελτιώσουμε τις
συνθήκες ζωής του πολίτη.
Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες,
Ζούμε σε μια περίοδο πολλαπλών πιέσεων και επικίνδυνων καταστάσεων. Η
οικονομία μας αντέχει και επιπλέον βελτιώνεται. Για πρώτη φορά ο Έλληνας
αισθάνθηκε τη σημασία να ζει σε ένα περιβάλλον σταθερό, που δεν ακυρώνει
τις θυσίες του. Αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα που πρέπει να συνεχίσουμε
να το εξασφαλίζουμε στον ελληνικό λαό που μας τίμησε με την εμπιστοσύνη
του.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,
Η πορεία προς τις Ευρωεκλογές είναι πορεία μάχης, συσπείρωσης, νίκης.
Είναι μία πορεία στην οποία θα δείξουμε στον ελληνικό λαό τους καρπούς
των προσπαθειών μας τα τελευταία χρόνια. Θα αποδεικνύει ότι οι θυσίες του
ελληνικού λαού δεν πήγανε χαμένες. Ότι η Ελλάδα με το ΠΑΣΟΚ στην
εξουσία κάνει βήματα μπροστά, ανοίγει δρόμους. Δείχνει στην ελληνική
κοινωνία μια ελπιδοφόρα προοπτική και συμπροσδιορίζει στην Ευρώπη την
αυριανή πραγματικότητα.
Όσο ποτέ άλλοτε οι εθνικές μας πολιτικές και επιλογές είναι άρρηκτα δεμένες
με τις εξελίξεις, τις αποφάσεις, τις μάχες και τους αγώνες στα Όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι’ αυτό κι οι εκλογές αυτές δεν επηρεάζουν το τι θα
γίνει εκεί αλλά σε σημαντικό βαθμό και το τί θα γίνει εδώ. Αφορούν τον
πολίτη, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία, τον άνεργο, αυτούς που έχουνε
ανάγκη. Αφορούν την ατομική και συλλογική ευημερία, τις προοπτικές του
τόπου μας και των παιδιών μας. Οι Ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν την
πορεία μέχρι τις εκλογές του 2000, τις επιλογές για το ποια Ελλάδα θέλει ο
ελληνικός λαός μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Το ρόλο της, τις

δυνατότητες της, τον πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό αυτοπροσδιορισμό
της. Την απάντηση στο ερώτημα «Μετά την ΟΝΕ τί, ποια Ευρώπη θέλει ο
ελληνικός λαός, με τί κατευθύνσεις και ποιους στόχους;».
Μπορούμε και να απαντήσουμε και να πείσουμε για τους στόχους μας, για το
όραμά μας. Πρώτον γιατί η Ευρώπη για την οποία εμείς αγωνιζόμαστε είναι η
Ευρώπη που έχει στο επίκεντρό της τον πολίτη, τον απλό άνθρωπο, την
κοινωνία. Δεύτερον γιατί έχουμε να επιδείξουμε έργο στο εσωτερικό μας, στην
Ελλάδα. Η μεγάλη αλλαγή που καταγράφεται στο τόπο μας δημιουργεί μια
καινούργια πραγματικότητα πάνω στην οποία χτίζουμε τα επιχειρήματά μας
και τις αυριανές προοπτικές μας.
Στην επόμενη διετία θα ’χουμε να δώσουμε μάχες που θα καθορίσουν την
αυριανή Ελλάδα, την αυριανή Ευρώπη. Μόνο εμείς μπορούμε να φέρουμε σε
πέρας αυτές τις μάχες. Το αποδείξαμε για μια άλλη φορά με τη
διαπραγμάτευση για την Agenda 2000.
Οι προτεραιότητές μας είναι ξεκάθαρες, δεν χάνονται σε αοριστολογίες και
βερμπαλισμούς: (α) Να ολοκληρώσουμε την πορεία μας για την ΟΝΕ. (β) Να
ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και να συνεχίσουμε
μια αναπτυξιακή και εισοδηματική πολιτική που θα κατανέμει τον παραγόμενο
πλούτο όλο σε περισσότερους, όλο πιο δίκαια, (γ) Να οικοδομήσουμε ένα
κοινωνικό κράτος, γι’ αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη. Να διευρύνουμε τις
δράσεις της πολιτικής μας. Να τις χρηματοδοτήσουμε με περισσότερους
πόρους, (δ) Ν’ ανοίξουμε τους πραγματικούς δρόμους για την περιφερειακή
ανάπτυξη και μια άλλη ζωή και προοπτική για τους ανθρώπους της
υπαίθρου. Με πρόσθετους πόρους για την περιφέρεια, με ενίσχυση σε
ανθρώπινο δυναμικό, με ειδικές πολιτικές για την ύπαιθρο μ’ ένα διευρυμένο
σχέδιο σε υποδομές, με χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα που θα
ολοκληρώσουν το 2004 το νέο πρόσωπο της Ελλάδας, (ε) Με την πολιτική
απασχόλησης, με την παιδεία, με το διαρκή θεσμικό εκσυγχρονισμό να
κάνουμε τους συμπολίτες μας πιο δυνατούς, πιο ανεξάρτητους, με
περισσότερες ικανότητες και ευκαιρίες, (στ) Να συνεχίσουμε με επιμονή
ψηφίδα-ψηφίδα το επίπονο έργο αλλαγής της καθημερινότητας του πολίτη.
Έχουμε ελλείψεις, το γνωρίζω, όμως τις πολεμάμε, (ζ) Ν’ αγωνισθούμε για να
μετατρέψουμε τα Βαλκάνια και τη γύρω περιοχή σε χώρο ειρήνης,
σταθερότητας, συνεργασίας, (η) Να διαμορφώσουμε στις νέες μεγάλες
διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ευρώπης την Ευρωπαϊκή Ένωση του
21ου αιώνα. Πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική, πιο ισχυρή. Με
ολοκληρωμένη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας για την
ειρήνη, τη συνεργασία και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, (θ) Να χτίσουμε
στις Βρυξέλλες και στα άλλα διεθνή κέντρα λήψης αποφάσεων, μαζί με τους
άλλους σοσιαλιστές και τις προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις,
μια νέα Ευρώπη. Πιο κοινωνική, πιο κοντά στον πολίτη, στους αδύναμους,
πιο κοντά στις επιθυμίες των λαών της.
Οι μάχες αυτές θα δίνονται μέσα κι έξω από την Ελλάδα, στα όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο ποτέ άλλοτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μπορούμε υπερήφανα να ισχυρισθούμε ότι όσο κι αν αλλάζουν οι καιροί, όσο
κι αν αλλάζει η Ελλάδα μας, εμείς ξέρουμε με νέα εργαλεία και νέα όπλα να
υπερασπιζόμαστε και να διασφαλίζουμε τα εθνικά συμφέροντά μας, την
ειρήνη και την προκοπή του τόπου.
Είναι γνωστό ότι ο πολιτικός λόγος της αντιπολίτευσης είναι είτε
αποπροσανατολιστικός είτε κενός περιεχομένου. Εξαντλείται σε ρητορικά
επιχειρήματα και σε λαϊκισμούς. Πρέπει να τους αποκαλύψουμε και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ξεκάθαρα επιχειρήματα και απλά
διλήμματα που αφορούν την υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, την
αποτελεσματικότητά μας σε όλα τα ευρωπαϊκά μέτωπα, τα οικονομικά οφέλη
από το Ρ ΚΠΣ, την ισχυρή δραχμή που σύντομα θα γίνει δυνατό ευρώ, την
πραγματική και ανυπόκριτη ευαισθησία μας για τα' κοινωνικά ζητήματα.
Αποτελούμε τη μόνη εγγύηση για μια πορεία μεγαλύτερης ευημερίας για
όλους.
Η απουσία εναλλακτικής πρότασης θα οδηγήσει την αντιπολίτευση στην
εύκολη συνταγή. Άλλοτε σε προσωπικές επιθέσεις κι άλλοτε στο
ψευδοεπιχείρημα: «Τα ίδια θέλουμε κι εμείς, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι
από εσάς» Ο ελληνικός λαός δεν είναι αφελής για να παγιδευτεί με τέτοιες
απλουστεύσεις. Γνωρίζει ότι οι εκλογές αυτές δεν είναι δημοψήφισμα, δεν
είναι μέσο πίεσης ή έστω διαμαρτυρίας. Είναι ψήφος για το τι θέλουμε, σε
ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε, για το ποιος εγγυάται με μεγαλύτερη
σιγουριά ετούτη την πορεία. Γιατί σ’ αυτές τις εκλογές διακυβεύεται η
σταθερότητα, η αποτελεσματικότητα και οι καρποί μιας πορείας. Μιας
πορείας που θα μας πάει στις εκλογές του 2000, στο στοίχημα του 2000, στη
νέα Ελλάδα που θα αποδώσουμε στον ελληνικό λαό μέχρι το 2004.
Εξίσου επικίνδυνες κι οι απλουστεύσεις που κάνουν κάποιοι: «όλα πάνε καλά
από μόνα τους, η ειρήνη και τα εθνικά μας συμφέροντα, η είσοδος στην ΟΝΕ,
η είσπραξη του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης». Πλανώνται ή κοροϊδεύουν.
Δεν υπάρχει αυτόματος πιλότος που να διασφαλίζει ό,τι πετύχαμε με κόπους,
που να εγγυάται το αύριο, που να οδηγεί αυτόματα με ευχολόγια σε οράματα,
τάζοντας σε όλους όλα. Χρειάζεται διαρκής εγρήγορση, σκληρή δουλειά κι
επιμονή για να φθάσουμε στην άλλη όχθη της νέας πραγματικότητας που
χτίζουμε για την Ελλάδα. Εμείς αποδείξαμε ότι το μπορούμε. Θα το
αποδείξουμε και πάλι.
Το συνέδριο, μας έβγαλε πιο δυνατούς. Έστειλε προς όλες τις κατευθύνσεις
ένα σαφές και ευδιάκριτο μήνυμα: Προσήλωση και πίστη στο ενιαίο, το
μεγάλο, το πλειοψηφικό, το πολυσυλλεκτικό ΠΑΣΟΚ. Τόσο με τις θέσεις του
όσο και με τις αποφάσεις του έδειξε το δρόμο της σύνθεσης με σαφές
ιδεολογικό, πολιτικό και οργανωτικό περιεχόμενο. Πραγματοποίησε ένα
μεγάλο βήμα μπροστά ανατρέποντας την εικόνα του «εμείς» και «εσείς» και
υιοθετώντας το «όλοι μαζί». Τώρα ο ελληνικός λαός περιμένει να κάνουμε την
ενότητα και καθημερινή πράξη. Οι Ευρωεκλογές πρέπει να μας πάνε ακόμη
πιο πέρα. Να φτιάξουμε από την επομένη την δυναμική της νίκης μέχρι τις
εκλογές του 2000.

Μπορούμε να συστρατεύσουμε τη συντριπτική πλειοψηφία των κοινωνικών
δυνάμεων. Γιατί θέλουν την Ελλάδα στην Ευρώπη ισχυρή με δυνατότητα να
επηρεάζει αποφάσεις. Γιατί θέλουν ένα τρόπο ζωής, ένα επίπεδο ζωής που
εμείς μπορούμε να τους εγγυηθούμε. Γιατί ξέρουν ότι καμιά άλλη πολιτική
δύναμη δεν μπορεί να υπερασπισθεί αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά
μας στην Ευρώπη.
Σύντροφοι και συντρόφισσες,
Κάναμε μέχρι σήμερα πολλά. Όλα μαζί μπορούμε περισσότερα. Για μια
Ελλάδα ισχυρή στην περιοχή, ισότιμη στην Ευρώπη, σύγχρονη στον κόσμο
των ανοιχτών οριζόντων.
Να κάνουμε πραγματικότητα το σύνθημά μας: Η Ελλάδα πρώτα.

