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1. Τι διακυβεύεται στις Ευρωεκλογές ;

Από την ψήφο του ελληνικού λαού και των πολιτών της χώρας στις 
ευρωεκλογές της 13 Ιουνίου:

>  Διακυβεύεται, πρώτα απ' όλα, ο ρόλος της Ελλάδας στο σύγχρονο κόσμο, 
στην Ευρώπη, στην κρίσιμη περιοχή που ζούμε. Η ισότιμη συμμετοχή μας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αποφασιστικός ρόλος μας στα Βαλκάνια.

>  Διακυβεύεται η σταθερή και ανοδική πορεία της χώρας, η επίτευξη εθνικών 
στόχων μέγιστης σπουδαιότητας και προτεραιότητας, η ολοκλήρωση των 
βημάτων που οδηγούν στην ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Σταθεροποιούμε και αναπτύσσουμε με γρήγορους ρυθμούς την 
οικονομία της χώρας, η οποία δείχνει αξιοθαύμαστη αντοχή σε αλλεπάλληλα 
γεγονότα οικονομικών ή και πολιτικο-στρατιωτικών αναταράξεων.

Είμαστε έτοιμοι για το μεγάλο άλμα στην ΟΝΕ που θα δώσει στη χώρα 
τεράστια πολιτικά περιθώρια και σταθερό οικονομικό περιβάλλον, ενώ θα 
επιτρέψει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής προσπάθειας και την πιο ανοιχτή 
και γενναιόδωρη κοινωνική πολιτική.

Ολοκληρώνουμε τον εκσυγχρονισμό των θεσμιόν, τις μεγάλες 
μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση, τη Φορολογία, το Κοινωνικό Κράτος, στην 
Απασχόληση και το χώρο της Εργασίας, στην Παιδεία, την Αποκέντρωση, 
στην Αγροτική Οικονομία.

>  Διακυβεύεται ένα τεράστιο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκλήρωση 
και που αλλάζει την όψη της Ελλάδας και την ίδια την ποιότητα της ζωής 
μας.

Τα 20.000 έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Οι μεγάλες εθνικές υποδομές.
Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.

>  Διακυβεύεται η δυνατότητα διασφάλισης των εθνικών συμφερόντων, η 
δύναμη διεκδίκησης και κατάκτησης στόχων και επιδιώξεων.

Τα 15τρις δραχμές του επενδυτικού προγράμματος και η «Ατζέντα 
2000» έδειξαν καθαρά ότι με την πολιτική μας κερδίζουμε, και διασφαλίζουμε 
σημαντικούς αναπτυξιακούς πόρους.

Δεν περιμένουμε τις εξελίξεις, αλλά σχεδιάζουμε από τώρα την επόμενη 
μέρα της ΟΝΕ στην κατεύθυνση της ευημερίας των πολιτών.

>  Διακυβεύεται η μάχη για την Ευρώπη που θέλουμε.

Αγωνιζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια σθεναρά για την πολιτική και 
κοινωνική ενοποίηση της Ευρώπης, παράλληλα με την οικονομική ενοποίηση.



Θα εντείνουμε την προσπάθεια για επιτάχυνση των βημάτων της 
πολιτικής ένωσης στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής 
ασφάλειας του ευρωπαϊκού χοίρου. Έχουμε υποβάλει ειδικό υπόμνημα για την 
ανάγκη διαμόρφωσης Αμυντικής Πολιτικής της Ε.Ε.

Πρωτοστατούμε στα βήματα διαμόρφωσης του νέου ευρωπαϊκού 
προτύπου ευημερίας που εδράζεται στην απασχόληση, το σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος, την αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων τάξεων, την 
ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχότερων περιοχών, την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη δημιουργία της κοινωνίας των πολιτών .

Το 1994 ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε την υπογραφή του στο μήνυμα «Εμείς 
οι Έλληνες έχουμε μόνο μια δυνατότητα: να πετύχουμε» ανοίγοντας τον δρόμο 
που οδήγησε ως εδώ.
Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, ο Κώστας Σημίτης δικαιούται και μπορεί να βάλει 
την υπογραφή του στο μήνυμα «Οι Έλληνες πετύχαμε πολλά, όλοι μαζί 
μπορούμε ακόμα περισσότερα».
Αυτά θα κριθούν στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου.

***
2. Είναι οι ευρωεκλογές δημοψήφισμα για την Κυβέρνηση και το έργο 

της όπως ισχυρίζεται η Ν.Δ.; Μήπως γι’ αυτό θα έπρεπε να γίνουν 
διπλές εκλογές;

Στις ευρωεκλογές δεν κρίνεται το συνολικό κυβερνητικό έργο και η 
διακυβέρνηση του τόπου, την οποία ο λαός εμπιστεύθηκε στο ΠΑΣΟΚ και τον 
Κώστα Σημίτη για μία τετραετία. Στις εθνικές εκλογές του 2000 θα κριθεί η 
κατεύθυνση της πολιτικής μας, οι στόχοι μας, το ρεαλιστικό όραμά μας για μια 
Ελλάδα ισχυρή, για μια ισχυρή κοινωνία ελευθερίας, δικαιοσύνης, ευημερίας.

Οι ευρωεκλογές είναι μια πολιτική μάχη κρίσιμης σημασίας για την πορεία 
της χώρας στην περιοχή, την ευρωπαϊκή της προοπτική, το ρόλο της στον 
σύγχρονο κόσμο. Ποια Ευρώπη θέλουμε και ποια Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. 
Είναι ετυμηγορία του λαού για το πού προσανατολίζεται και για το πού 
πορεύεται ο τόπος. Κι επειδή η μόνη αξιόπιστη, σοβαρή, εφαρμοσμένη θετικά 
στην πράξη πρόταση είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ. οι ευρωεκλογές γίνονται 
δημοψήφισμα ενάντια στην ανευθυνότητα. την απουσία οποιοσδήποτε 
πρότασης, την πρόταξη του μικροπαραταξιακού συμφέροντος, τους 
επικίνδυνους πειραματισμούς που εισηγούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
και κυρίως ο αρχηγός της Ν.Δ.

Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συμβάλει με κανένα τρόπο στην 
αποσταθεροποίηση της πορείας, την αναίρεση σχεδιασμένων επιλογών και 
βημάτων, την ομαλή και δημιουργική πορεία του τόπου. Δεν θα υποτάξει 
στον τακτικισμό, στο στενό παραταξιακό του συμφέρον, με το πρόσχημα της 
εξασφάλισης της νίκης, το συμφέρον του τόπου. Γι’ αυτό αρνήθηκε τις διπλές 
εκλογές και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού.



«Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει να έχουμε γνώμονα την Ελλάδα στην 
πορεία μας προς την Ευρώπη και όχι αντίστροφα. «Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει 
αξιοποίηση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων, των επιδιώξεων της χώρας 
μέσα από το μόνο δυνατό δρόμο, που είναι η πορεία προς την ευρωπαϊκή 
ενοποίηση. Της Ευρώπης, όμως, που θέλουμε και μαζί με τους άλλους 
ευρωπαϊκούς λαούς αγωνιζόμαστε να οικοδομήσουμε.

«Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει, για να έχει η χώρα μας πολιτικό λόγο για 
την Ευρώπη που θέλουμε, πρέπει να έχει ισχυρή οικονομία και να είναι 
ενταγμένη ισότιμα στο ευρωπαϊκό σύστημα ισχύος, στην ευρωπαϊκή ζώνη 
σταθερότητας.

«Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει ισχυρή, σύγχρονη και περήφανη Ελλάδα. 
Ισχυρή στην περιοχή, ισότιμη στην αυριανή Ευρώπη, σύγχρονη στον κόσμο 
των ανοιχτών οριζόντων.

«Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει ότι προτάσσουμε τα μακροπρόθεσμα και 
στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας απέναντι σε κάθε άλλη περιστασιακή 
πολιτική ή μικροκομματική σκοπιμότητα, στις διεθνείς μας σχέσεις και στην 
άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής.

«Πρώτα η Ελλάδα» σημαίνει ότι αποστασιοποίηση ή αντιπαλότητα της 
χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ κ.λ.π. δικαιολογείται 
μόνον όταν διακυβεύονται ύψιστα ζωτικά μας συμφέροντα στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, το Αιγαίο, την Κύπρο κ.λ.π.

ΟΧΙ ανατροπή των εθνικών προτεραιοτήτων,
ΝΑΙ στις διαφοροποιήσεις,
ΟΧΙ στις ρήξεις στα θέματα που δεν αφορούν άμεσα εμάς.

Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική μας αφορά όλους τους Έλληνες 
πολίτες, ότι είναι ένα σύγχρονο όραμα για τον ελληνισμό. Ότι αυτό και μόνο 
συνιστά μια εθνική στρατηγική στα δεδομένα του 2000.

Όλοι οι Έλληνες έχουν συμφέρον σ' αυτή την εξέλιξη, να 
πραγματώσουν αυτή την παλλαϊκή προσπάθεια, που θα οδηγήσει τη χώρα σε 
λιμάνια ασφάλειας, ειρήνης, ευημερίας και ανάπτυξης.

Γι’ αυτό κάτω από το «Πρώτα η Ελλάδα», είναι το «Όλοι Μαζί 
Μπορούμε». Γιατί σήμερα αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πολίτης, στο 
τελευταίο χωριό, ότι αυτή η Κυβέρνηση κι αυτή η παράταξη του δίνει τη 
δυνατότητα να αισθάνεται ότι προασπίζει την ειρήνη. Του δίνει τη δυνατότητα 
να αισθάνεται ότι υπερασπίζεται το δικό του εθνικό και ατομικό συμφέρον.



«Όλοι Μαζί Μπορούμε» σημαίνει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
παλλαϊκή και εθνική συστράτευση για την πραγμάτωση των μεγάλων στόχων 
της ισχυρής και σύγχρονης Ελλάδας.
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4. Πώς εκφράζεται το «πρώτα η Ελλάδα» στο Κόσσοβο; Έχει η χώρα 
εθνική γραμμή;

Ασφαλώς. Υπάρχει εθνική γραμμή και είναι απολύτως σαφής. 
Εμπεριέχεται σε πέντε λέξεις:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τη χώρα και την περιοχή.
ΕΙΡΗΝΗ με πολιτική λύση και τερματισμό των βομβαρδισμών και των 

πολεμικών επιχειρήσεων.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σε όλους τους λαούς της Βαλκανικής που 

δοκιμάζονται, γιατί το αίμα, ο πόνος, η δυστυχία δεν έχουν χρώμα εθνικής 
προέλευσης, είτε είναι σέρβικο, αλβανικό ή σκοπιανό.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, γιατί η Ελλάδα ήταν, είναι 
και θα είναι αξιόπιστος συνομιλητής για όλους.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ με την επανασυγκρότηση της διαβαλκανικής 
συνεργασίας, με την διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται, με τον δίκαιο 
επιμερισμό του οικονομικού και κοινωνικού κόστους.

Σ’ αυτό το πλαίσιο έχουμε καθαρούς στόχους και οριοθετημένες 
προτεραιότητες :

>  Πριν και πάνω απ' όλα προέχει η ασφάλεια και κυριαρχία του εθνικού μας 
χώρου.

> Η Ελλάδα δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση μέρος του βαλκανικού 
προβλήματος και θα είναι πάντοτε συμμέτοχος στην ειρηνική και πολιτική 
του λύση.

>  Έχουμε μακροπρόθεσμη στρατηγική που αναδεικνύει τον ιστορικό μας 
ρόλο στην περιοχή.

>  Δεν μπαίνουμε στην λογική των «νικητών» και των «ηττημένων», γιατί ο 
πόλεμος στην Βαλκανική μόνο ηττημένους μπορεί να έχει.

>  Η λογική της αποστασιοποίησης στα διεθνή όργανα ισχύος που μετέχουμε 
(Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΔΕΕ, κ.λ.π.), δεν εξυπηρετεί το εθνικό 
συμφέρον, γιατί η Τουρκία καραδοκεί. Επιβάλλεται η προσεκτική του 
στάθμιση, κάθε στιγμή, σε ένα τοπίο απροσδιόριστης διάρκειας, ρευστό και 
μεταβαλλόμενο στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε παρόντες στη λήψη των 
αποφάσεων για να τις επηρεάζουμε στο μέτρο του δυνατού. Αυτό και 
κάνουμε.

Η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση με αυτή τη γραμμή συμπεριλαμβάνεται 
σε τρία ΟΧΙ και ένα ΝΑΙ :



- ΟΧΙ εμπλοκή της χώρας στο πρόβλημα με τρόπο που θα την καταστήσει 
«χώρα προς διευθέτηση».

- ΟΧΙ συμμετοχή, με κανένα τρόπο και για κανένα λόγο, σε βομβαρδισμούς 
ή χερσαίες επιχειρήσεις.

- ΟΧΙ στην κοινωνική και οικονομική αποσταθεροποίηση του εθνικού μας 
χώρου, που θέτει σε κίνδυνο τις κατακτήσεις ενός ολόκληρου ιστορικού 
κύκλου.

- ΝΑΙ σε κάθε πρωτοβουλία, από όπου κι αν προέρχεται, και ανάληψη δικών 
μας πρωτοβουλιών και μεσολαβητικών προσπαθειών στην κατεύθυνση της 
ειρήνης και της πολιτικής λύσης.

5. Έχουμε πρόταση για λύση στο Κοσσυφοπέδιο; Πώς μεταφράζεται στην 
πράξη αυτή η γραμμή;

Κατά την άποψη της Ελλάδας η λύση πρέπει να περιέχει τα εξής 
στοιχεία :
• Πρώτο: Να υπάρξει ευρεία αυτονομία του Κοσσόβου στα πλαίσια της 

κρατικής οντότητας της Γιουγκοσλαβίας. Δεν θέλουμε αλλαγή συνόρων. 
Εάν επιβληθεί, θα ανοίξει ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα στην περιοχή, με 
απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα στα Βαλκάνια.

•  Δεύτερο: Θα πρέπει να επιστρέψουν οι πρόσφυγες με ασφάλεια στις εστίες 
τους.

• Τρίτο: Την πορεία αυτή θα πρέπει να την εγγυηθεί μια πολυεθνική δύναμη 
νομιμοποιημένη από τη διεθνή κοινότητα και τον ΟΗΕ.

• Τέταρτο: Τερματισμός των βομβαρδισμών και απόσυρση στρατευμάτων 
από το Κόσσοβο. Πορεία ανασυγκρότησης της περιοχής, διαβαλκανική 
συνεργασία.

• Πέμπτο: Ανθρωπιστική βοήθεια προς όλους τους λαούς που πλήττονται με 
δίκαιο επιμερισμό του κοινωνικού και οικονομικού κόστους.

Από την αρχή προτείναμε το δικό μας ελληνικό σχέδιο για την ειρήνη και 
την ανασυγκρότηση της περιοχής και υποστηρίξαμε αυτή τη θέση, στην οποία 
δείχνουν να συγκλίνουν οι τελευταίες εξελίξεις. Με συστηματική και επίπονη 
προσπάθεια, με σθεναρή στάση, αλλά και με τις πρωτοβουλίες στα νατοϊκά και 
ευρωπαϊκά πλαίσια, προβάλουμε μια πολιτική δίκαιη και βιώσιμη λύση.



6. Μας κατηγορούν ότι ψηφίσαμε τους βομβαρδισμούς κι ότι δεν 
βάλαμε veto στις πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε καν αστερίσκο στην 
απόφαση του ΝΑΤΟ. Έτσι είναι;

Η Ελλάδα υποστήριξε σθεναρά τη θέση της εναντίον των 
βομβαρδισμών. Εμείς δεν μετέχουμε ούτε στους βομβαρδισμούς, ούτε 
πρόκειται να μετάσχουμε σε χερσαίες επιχειρήσεις. Στην τελική απόφαση του 
ΝΑΤΟ ή διασφαλίζεις τη μη συμμετοχή στις επιχειρήσεις και καθιστάς 
αποδεκτή τη θέση σου αυτή, όπως και έγινε, ή έρχεσαι σε ρήξη με την άσκηση 
veto. Πετύχαμε ώστε η διαφοροποίησή μας αυτή να γίνει σεβαστή χωρίς να 
απομονωθούμε. Αναγνωρίσθηκε η ιδιαιτερότητα της χώρας μας.

Η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα-μέλος είχε το δικαίωμα του veto. Μόνη 
εναντίον όλων στην συμμαχία (συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας) 
σήμαινε αυτόματα ότι καθίσταται η ίδια «χώρα προς διευθέτηση». Ποιος θα 
μπορούσε να τολμήσει και να προτείνει στο λαό μια τέτοια εξέλιξη; Μία 
απομονωμένη Ελλάδα είναι μία ανίσχυρη Ελλάδα. Ποιος θα τολμούσε να 
υπονομεύσει τα μακροπρόθεσμα στρατηγικά συμφέροντα της χώρας στους 
ευρωατλαντικούς θεσμούς και να αποδυναμώσει τον ρόλο μας εκεί, όταν η 
Τουρκία καραδοκεί να καλύψει το κενό;

Μήπως η άσκηση του veto θα ακύρωνε τις επιχειρήσεις ; Όχι βέβαια. Η 
Αμερική και το ΝΑΤΟ, όπως απέδειξαν και στο Ιράκ, θα πραγματοποιούσαν 
με τις «φίλιες δυνάμεις» την επέμβαση και θα παραμέριζαν επικίνδυνα την 
χώρα μας. Η Ελλάδα αυτομάτως θα γινόταν μέρος του προβλήματος.

Οι θέσεις μας διατυπο')θηκαν σε όλα τα επίπεδα από τον Πρωθυπουργό 
στην Ουάσιγκτον, από τους Υπουργούς σε κάθε όργανο, σε κάθε ευκαιρία. 
Αυτά είναι πολύ πιο σημαντικά από έναν αστερίσκο. Όποια άλλη θέση είναι 
φθηνή δημαγωγία και παραπλανά τους πολίτες.

• k i c k

7. Η Ν.Δ. μας κατηγορεί για διγλωσσία. Τι προτείνει η ίδια για την 
πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα στην Βαλκανική κρίση ;

Το ότι η Κυβέρνηση δεν διακρίνεται για διγλωσσία αποδεικνύεται από 
τις προηγούμενες εξαιρετικά σαφείς και συγκεκριμένες θέσεις. Σε καμία 
περίπτωση οι συνετοί και λεπτοί χειρισμοί της κυβέρνησης δεν μπορεί να 
θεωρηθούν ως έκφραση διγλωσσίας. Αντίθετα, καταφέραμε με επιτυχία να 
συγκεράσουμε τη διπλή μας ιδιότητα: ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του ΝΑΤΟ, όπου μετέχουμε με δικαιώματα και υποχρεώσεις, και 
μιας χώρας βαλκανικής με αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης προς τους 
γειτονικούς μας λαούς. Αντίθετα, η Ν.Δ. διακρίνεται για παντελή αγλωσσία.



Ο κ. Καραμανλής αρχικά έκανε ένα σημαντικό ολίσθημα. 
Αποπειράθηκε να δημιουργήσει «αντιπολιτευτικό μέτωπο» στους 
κυβερνητικούς χειρισμούς, χωρίς ο ίδιος να προτείνει ούτε μια διαφορετική 
θέση. Αντιθέτως σιωπούσε και απλώς ασκούσε ανέξοδη κριτική. Μετά την 
παταγώδη αποτυχία να συντάξει μέτωπο ανευθυνότητας και τυχοδιωκτισμού 
διαφωνούντων μεταξύ τους κομμάτων, εισηγήθηκε τη σύνοδο του Συμβουλίου 
Εθνικής Πολιτικής των αρχηγών, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόλις 
πρόσφατα στη Βουλή, επιτέλους είπε ότι δεν συμφωνεί με το veto, ότι 
συμφωνεί με τις κεντρικές επιλογές της Κυβέρνησης αλλά διαφωνεί με τους 
......Χειρισμούς !

8. Ο ΣΥΝ ισχυρίζεται ότι έχει συγκροτημένες θέσεις και προτείνει μια
διαφορετική λύση έστω και τώρα. Πόσο εφικτή είναι;

Ο ΣΥΝ δημαγωγεί όταν προτείνει veto στις χερσαίες επιχειρήσεις, veto 
στις διευκολύνσεις, σύγκληση των αρχηγών και ανάθεση στη Βουλή να 
αποφασίσει. Πρώτον, γιατί εφόσον τεθεί θέμα χερσαίων επιχειρήσεων, εμείς 
θα ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική αρχών που ακολουθήσαμε και στο θέμα 
των βομβαρδισμών. Δεν θα μετάσχουμε σε χερσαίες επιχειρήσεις.

Δεύτερον, γιατί η θέση της Ελλάδας είναι γνωστή, καθαρή, 
διακηρυγμένη δημόσια από τον Πρωθυπουργό στη Βουλή και σε κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και δεν 
τίθεται από κανέναν σοβαρά θέμα δραματικής αλλαγής πλεύσης, πέρα από 
δημαγωγικές κορώνες.

Τρίτο, γιατί σύγκληση αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε 
μια φάση έστω και ρητορικής καθολικής διαφωνίας των κομμάτων - ανά δύο 
και παράλληλα, θα σημαίνει μια πρακτική αδιέξοδη και τραυματική για το 
κλίμα ασφαλείας και αυτοπεποίθησης της χώρας. Η πείρα έχει δείξει ότι σε 
αυτού του είδους τις συναντήσεις αναδεικνύεται ένας κοινός παρονομαστής 
ασυμφωνίας και πλειοδοσίας, παρά συμφωνίας και σύγκλισης.

Τέταρτο, γιατί δεν υπάρχει καμία ανάγκη δραματικής αλλαγής πλεύσης, 
γιατί όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι οι πολίτες, στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία, επικροτούν τους συνετούς και λεπτούς χειρισμούς της 
Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της βαλκανικής κρίσης και την αποφυγή 
εμπλοκής της χώρας σε περιπέτειες.



9. Και το ΔΗΚΚΙ τί προτείνει για την κρίση;

Το ΔΗΚΚΙ είναι σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί γιατί μοναδικός 
γνώμονας των θέσεων του είναι η αντικυβερνητική στάση έναντι οποιουδήποτε 
τιμήματος. Η πολιτική είναι «μια στο καρφί και μια στο πέταλο» κινούμενη 
ανάμεσα στις θέσεις του ΚΚΕ και του ΣΥΝ αναλόγως των απαιτήσεων της 
κάθε φοράς. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, η «τζάμπα μαγκιά» είναι το 
ευκολότερο πράγμα.

10. Η στάση του ΚΚΕ, αντινατοϊκή και αντιευρωπαϊκή, συνιστά μια 
άλλη στρατηγική, μια άλλη θέση;

Σαφέστατα, το ΚΚΕ έχει καθαρή γραμμή και άλλη στρατηγική και 
θέση. Έξω από το ΝΑΤΟ, γιατί μας κάνει συμμάχους των ιμπεριαλιστικών 
του επιδιώξεων εναντίον των λαών. Έξω από την Ευρώπη των μονοπωλίων, 
γιατί η Ενωμένη Ευρώπη γίνεται μόνο για τους παγκόσμιους ιμπεριαλιστές και 
κεφαλαιούχους και εναντίον των εργαζομένων.

Είναι μια θέση καθαρή, αλλά παρωχημένη, αδιέξοδη και μεταφυσική, 
προσαρμοσμένη σ’ ένα ιστορικά εντελώς ξεπερασμένο δόγμα και μοντέλο.

Όταν σήμερα όλες σχεδόν οι χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και της Βαλκανικής, θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΚΚΕ μας καλεί να κλειστούμε στον εαυτό μας 
ξεκομμένοι από τις ιστορικές αλλαγές που συντελούνται. Είναι επιστροφή σε 
ότι ανατράπηκε και καταρρίφθηκε ιστορικά στην διάρκεια ενός αιώνα.

Είναι φανερό, ότι σε καμία περίπτωση η χώρα δεν έχει το δικαίωμα 
στην περιθωριοποίηση και τη μιζέρια. Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την 
ιστορική εξέλιξη και προ παντός να απεμπολήσει κατακτήσεις και 
πλεονεκτήματα ενός ολόκληρου ιστορικού κύκλου, που επιτεύχθηκαν με 
αγώνες και θυσίες του λαού, για να μη βρεθεί σήμερα στα αδιέξοδα που 
βρίσκονται πολλοί από τους Βαλκάνιους γείτονές μας, που είχαν προσδεθεί 
κάποτε στην ίδια λογική, σαν αυτή του ΚΚΕ.

11. Η Κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ κρατούν αποστάσεις από την 
εκδήλωση αλληλεγγύης του λαού προς τους Σέρβους ;

Κάθε άλλο. Είναι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ανταποκρίνεται στα 
φιλειρηνικά και αντιπολεμικά αισθήματα του λαού μας, με την πολιτική που 
ακολουθεί. Η Ελλάδα είναι η πρώτη που στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, που 
ευαισθητοποιήθηκε στο δράμα των Σέρβων, αλλά και των υπολοίπων λαών 
στην περιοχή. Και στη Σερβία και στο Κόσσοβο και στην Αλβανία και στα



Σκόπια. Επειδή είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι θέλουμε η έκφραση αυτή να 
τους συμπεριλαμβάνει όλους. Και Σέρβους που υφίστανται τις καταστροφές 
και τους Κοσσοβάρους που ξεριζώνονται από τον τόπο τους και τους 
Σκοπιανούς που δοκιμάζεται η αντοχή τους και τους Αλβανούς που δέχονται 
κύματα προσφύγων.

12. Για τον πόλεμο στο Κόσσοβο «φταίνε οι σοσιαλιστικές Κυβερνήσεις 
της Ευρώπης» ισχυρίζεται συνεχώς ο Κ. Καραμανλής. Ποιά είναι η 
αλήθεια ;

Σίγουρα δεν είμαστε ευτυχείς από την απουσία μιας αυτόνομης φωνής 
της Ευρώπης, μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, από την άνιση εξέλιξη της Ευρώπης που 
έριξε το βάρος της μονόπλευρα στην οικονομική ολοκλήρωση. Η τελευταία 
συνθήκη του Άμστερνταμ, παρ’ όλα αυτά, κάνει ένα βήμα μπροστά για την 
προώθηση της ΚΕΠΠΑ σε σχέση με το νεοφιλελεύθερο Μάαστριχτ.

Όμως την Ευρώπη με τα «πήλινα πόδια» ποιος την έχτισε; Μήπως οι 
σοσιαλιστές; Όχι βέβαια. Όλοι μαζί οι συντηρητικοί οδήγησαν στην Ευρώπη 
της «οικονομικής ένωσης» χωρίς παράλληλες διαδικασίες για την πολιτική 
ενοποίηση και την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Είναι οι Ευρωπαίου σοσιαλιστές που προωθούν, πέρα από την ΟΝΕ, την 
Πολιτική, Κοινωνική και Δημοκρατική Ευρώπη.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή και μέχρι σήμερα δεν 
έπαψε στα ευρωπαϊκά όργανα και στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα να 
αγωνίζεται για να αντιληφθούν οι εταίροι μας ότι χωρίς ΚΕΠΠΑ δεν υπάρχει 
και οικονομική ολοκλήρωση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να υπάρξει ως ενιαία 
πολιτική οντότητα. Ότι απαιτείται εναλλακτική στρατηγική για την ευρωπαϊκή 
οικοδόμηση, με την Βαλκανική εντός των ευρωπαϊκών συνόρων, και άρα την 
αυτονόητη ανάγκη άσκησης ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής στα Βαλκάνια, 
χωρίς τις διαιρετικές λογικές που μας κληροδότησε ο ψυχρός πόλεμος.

Και πότε το Λαϊκό Κόμμα της Ευρώπης που ανήκει η Ν.Δ. διαφώνησε 
με την απόφαση του ΝΑΤΟ; Αντίθετα όχι μόνο συμφώνησε αλλά την 
υπερκέρασε σε σκληρότητα κατά του Βελιγραδιού.

Αυτή είναι η απλή και καθαρή αλήθεια. Την Ευρώπη με τα «πήλινα 
πόδια» έχτισαν οι συντηρητικοί. Η Ευρώπη που ζούμε πρέπει να προχωρήσει 
αλλά και να αλλάξει ταυτόχρονα. Και μόνο οι σοσιαλιστές μπορούν να 
εγγυηθούν το παρόν και το μέλλον της, να εγγυηθούν την «μετάλλαξη» της 
Ευρώπης προς την κατεύθυνση που επιθυμούν οι λαοί της.



13. Ωστόσο οι πολίτες δεν καλούνται να ψηφίσουν την Ευρώπη που 
υπάρχει και πολιτεύεται στο Κόσσοβο ;

Η Ευρώπη βρίσκεται σε μετάβαση. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη τους 
στόχους της. Ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Όσο προχωρά 
η ευρωπαϊκή ενοποίηση τόσο θα γίνεται ευκολότερη η πολιτικοστρατιωτική 
της απεξάρτηση από την υπερατλαντική υπερδύναμη. Βρίσκεται, λοιπόν, 
σήμερα στο προσκήνιο όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη να προχωρήσει η Ευρώπη 
στην πολιτική, τη θεσμική και την κοινωνική ολοκλήρωση.

Οι στόχοι είναι σαφείς :

>  Να ενισχυθούν οι δομές της ΚΕΠΙΊΑ.
>  Να μην αποδυναμωθεί ο παρεμβατικός ρόλος του ΟΗΕ και του 

Συμβουλίου Ασφαλείας.
>  Να διασυνδεθεί η μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ με άλλες νομιμοποιητικές 

διαδικασίες της διεθνούς κοινότητας.
>  Να μην αποδεχθεί η Ευρώπη μια πραγματικότητα όπου πλάι στους 

παντοδύναμους τραπεζίτες υπάρχουν οι στρατοκράτες και να 
ολοκληρωθούν ταχύτατα οι πολιτικοί θεσμοί της Ένωσης.

λ**

14. Η Ν.Δ. επιστρατεύει για τις προεκλογικές της ανάγκες το τρίπτυχο
Ιμια -  8-300- Οτσαλάν. Πώς απαντά το ΠΑΣΟΚ ;

Α. Τι συνέβη με τα Ιμια ;

Το επεισόδιο στα Ιμια, ήταν μια απόδειξη της κλιμάκωσης της 
τυχοδιωκτικής τουρκικής επιθετικότητας, που με τη νέα θεωρία περί «γκρίζων 
ζωνών» αποσκοπεί στην αλλαγή του αναγνωρισμένου από τις διεθνείς 
συνθήκες καθεστώτος του Αιγαίου.

Με τους χειρισμούς της στην κρίση, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέφυγε 
να πέσει στην παγίδα του θερμού επεισοδίου, ή της γενικευμένης σύρραξης 
που επεδίωκε η Αγκυρα, προκειμένου να οδηγηθούμε σε εν θερμώ 
διαπραγματεύσεις για συνολικότερες διευθετήσεις υπό το βάρος των πιέσεων 
που θα ασκούνταν.

Οι ελληνικοί χειρισμοί πέτυχαν να επανέλθει η κατάσταση στο 
προηγούμενο, πριν από την κρίση καθεστώς.

Η Τουρκία θα πρέπει τώρα να αποσύρει τις εδαφικές της διεκδικήσεις 
για τα Ίμια. Διαφορετικά, και αυτή είναι η θέση της διεθνούς κοινότητας, θα 
πρέπει να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Δεν το κάνει, γιατί 
γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να δικαιωθεί.



Το ενιαίο αμυντικό δόγμα ισχύει και βελτιώνεται και δεν εξαντλείται 
μόνο στην προμήθεια του ενός ή του άλλου εξοπλιστικού μέσου. Η ουσία του 
δόγματος βρίσκεται στο ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια της Τουρκίας 
εναντίον της Κύπρου, αποτελεί για την Ελλάδα, αιτία πολέμου. Το Κυπριακό 
αποτελεί εθνικό θέμα υψίστης προτεραιότητας για την εξωτερική μας πολιτική.

Οι 8-300 ποτέ δεν αποτέλεσαν αυτοσκοπό. Αντιθέτως, η «πυραυλολογία» 
αποπροσανατόλισε το Κυπριακό από την ουσία του, που είναι η άρση των 
συνεπειών της εισβολής-κατοχής. Πρέπει να επιδιώκουμε την διεθνοποίηση 
και πολιτικοποίηση του Κυπριακού και όχι τη «στρατιωτικοποίησή» του.

Στηρίξαμε την απόφαση του Προέδρου Κληρίδη για μη εγκατάσταση 
των πυραύλων στην Κύπρο, κατορθώνοντας να διαφυλάξουμε μια σειρά 
κεκτημένων στο σύνολο του κυπριακού προβλήματος, όπως η προώθηση της 
ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην Ε.Ε. Καταστήσαμε σε συμφωνία με την 
Κυπριακή κυβέρνηση το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης του νησιού, θέμα 
για άμεση αντιμετώπιση.

Η εγκατάσταση των 8 -  300 στην Κρήτη εντάσσεται και εξυπηρετεί τους 
στόχους του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος.

Γ. Γιατί δεν δώσαμε άσυλο στον Οτσαλάν ;

Η παροχή ασύλου στον Οτσαλάν, θα αποτελούσε ανεύθυνη πολιτική 
πράξη που δεν θα εξυπηρετούσε ούτε τα συμφέροντα των ίδιων των Κούρδων, 
αφού θα μετέτρεπε το Κουρδικό ζήτημα, από διεθνές πρόβλημα σε τμήμα των 
ελληνοτουρκικών διαφορών. Η Ελλάδα από την δεκαετία του 4 80, 
αναγνώρισε, όσο καμία άλλη χώρα, το δικαίωμα των Κούρδων για την 
αναγνώριση της εθνικής τους ταυτότητας και το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους. Δυστυχώς, η προσπάθειά μας για ανθρωπιστική βοήθεια 
στον Οτσαλάν, δεν στέφθηκε με επιτυχία. Και είμαστε αυτοί, που ασκούμε 
έντονες πιέσεις για τη διαφύλαξη της σωματικής του ακεραιότητας και τη 
διεξαγωγή μιας δίκαιης δίκης.

*  Λ Λ

15. Τί απαντάμε στην πρόταση του κ. Καραμανλή για «Νέο ξεκίνημα» ;

Ο κ. Καραμανλής πιστεύει πως θα μπορέσει προτείνοντας ένα «Νέο 
Ξεκίνημα» να προβάλει τον εαυτό του ως νέο πρόσωπο απέναντι στον 
«φθαρμένο» κ. Σημίτη. Όμως πρέπει να απαντήσει σε κάποια πολύ βασικά 
ερωτήματα :



> Σήμερα ξεκινάει η Ελλάδα; Τα σημαντικά βήματα προς τα εμπρός που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και τα γνωρίζει ολόκληρη η ελληνική 
κοινωνία δεν τα έχει αντιληφθεί;

>  Σήμερα που η χώρα μας βρίσκεται «προ των θυρών» της επίτευξης 
μεγάλων εθνικών στόχων, όπως π.χ. αυτοί της ένταξής μας στην ΟΝΕ, ο κ. 
Καραμανλής ζητά αλλαγή πορείας σε ήδη επιτυχημένες πολιτικές ;

>  Μπορεί να γίνει «Νέο Ξεκίνημα» από ανθρώπους που δεν έχουν κριθεί 
ποτέ στην πράξη, δεν έχουν πάρει καμία έμπρακτη πρωτοβουλία και 
αρκούνται σε ευχολόγια και τυχοδιωκτικές τακτικές και πρακτικές ;

>  Ποιοι είναι οι στόχοι που βάζει ο κ. Καραμανλής ζητώντας «Νέο 
Ξεκίνημα» τη στιγμή που δηλώνει ότι συμφωνεί με τους στόχους της 
κυβέρνησης αλλά ταυτόχρονα ζητά ενιαίο αντιπολιτευτικό μέτωπο γιατί 
μοναδικός του στόχος είναι να γίνει πρωθυπουργός ;

Πώς θα εγγυηθεί την πορεία της χώρας με ασφάλεια, με πολιτική ομαλότητα 
και προπαντός σταθερά βήματα για το μέλλον, μια τέτοια παράταξη και ένας 
τέτοιος αρχηγός;

16. Συχνά η κυβέρνηση κατηγορείται για άσκηση οικονομικής πολιτικής 
με λογιστική νοοτροπία. Τι απαντάμε σ’ αυτή την κριτική ;

Η κυβέρνηση από το 1993 και μετά, με βήματα σταθερά, δημιουργεί τη 
βάση μιας ισχυρής Ελλάδας και μιας ισχυρής οικονομίας για τον 21° αιώνα.

Η κριτική περί λογιστικής λογικής στη διαχείριση της οικονομίας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την πορεία σύγκλισης, είναι μια κριτική χωρίς λογική, 
είναι μια κριτική που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πίσω από 
τους αριθμούς είναι οι άνθρωποι, η ευημερία τους, το κοινωνικό κράτος, οι 
θέσεις εργασίας. Οι αριθμοί είναι ουσία και όχι οι ρητορείες και οι εντυπώσεις.

Η Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων 
των διεθνών οικονομικών οργανισμών, έχει επιτύχει τους ταχύτερους ρυθμούς 
ανάπτυξης.
- Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης από 13.8% του ΑΕΠ το 1993 θα 

πέσει κάτω από το 2% το 1999. Η μείωση αυτή έχει αλυσιδωτές και 
ευεργετικές επιπτώσεις για το μέσο πολίτη. Η μείωση απορρόφησης 
κεφαλαίων από την χρηματαγορά αποδεσμεύει κεφάλαια για τον ιδιωτικό 
τομέα και μειώνει το κόστος δανειοδότησης.
Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από το 112% στο 105% 
σε διάστημα 5 ετών. Η μείωση αυτή βελτιώνει την εμπιστοσύνη της ξένης 
και ντόπιας αγοράς προς την ελληνική οικονομία και βελτιώνει το 
επενδυτικό κλίμα.

- Ο πληθωρισμός μειώθηκε από το 14% το 1993 σε ποσοστό κάτω του 3% το 
Μάη του 1999. Η μείωση αυτή σηματοδοτεί κάθετη πτώση τοιν επιτοκίων 
για εμπορικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια. Ο έλληνας πολίτης



μπορεί να προγραμματίζει σωστά, με σταθερές παραμέτρους για το 
οικονομικό μέλλον το δικό του και της οικογένειας του.

Τα επόμενα δύο χρόνια και μέχρι την ένταξη της δραχμής στο Ευρώ, 
όλα αυτά τα μεγέθη θα βελτιώνονται, καθώς και οι ευεργετικές τους 
επιπτώσεις. Η Ελλάδα ήδη έχει κερδίσει την ισότιμη ένταξή της στην 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Οι επιτεύξεις και επιτυχίες της ελληνικής 
οικονομίας ούτε αποδίδονται, ούτε ερμηνεύονται με λογιστικές τακτικές. Η 
σταθερή, αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αντιστρέφει 
οικονομικές ανισορροπίες δεκαετιών, διορθώνει ασυμμετρίες αριθμών και 
το πιο σημαντικό δημιουργεί νέο πλέγμα οικονομικών συνθηκών για το 
μέσο Έλληνα πολίτη. Ο Έλληνας και η Ελληνίδα εργαζόμενοι είναι πλέον 
έτοιμοι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να συμμετέχουν στο 
δημιουργικό άλμα της ελληνικής οικονομίας προς τα εμπρός.



13.Δεν είναι έκφραση κυνισμού το να μιλάμε για ανασυγκρότηση την 
ώρα του πολέμου και να προετοιμάζεται για την συμμετοχή του σ’ 
αυτή;

Κανείς και προπαντός η ελληνική κυβέρνηση δεν ασπάζεται κυνικές λογικές που 
βλέπουν την καταστροφή της Γιουγκοσλαβίας ως αφορμή για προσπορισμό καρδιών. 
Ο ανθρώπινος πόνος και η καταστροφή δεν μετρούνται σε χρήμα. Έχουν 
ανυπολόγιστη αξία.
Η Ελληνική Κυβέρνηση προτείνει τη διαμόρφωση ενός συνολικού προγράμματος 
ανασυγκρότησης - οικονομικής και κοινωνικής -  των Βαλκανίων, παράλληλα με τον 
άμεσο τερματισμό των βομβαρδισμών και την γενναία ανθρωπιστική βοήθεια σε 
όλους τους λαούς της περιοχής.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στην οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της 
περιοχής και η ανασύσταση της διαβαλκανικής συνεργασίας, πάγια γραμμή και 
πρακτική μας για δεκαετίες, είναι αυτονόητη για τον ιστορικό ρόλο που οφείλουμε 
να διαδραματίσουμε στην περιοχή ως παράγοντες ειρήνης, ανάπτυξης και 
συνεργασίας. Κάθε ιδιοτέλεια και κυνισμός μακριά από εμάς.



12.Ποιο θα είναι για την Ελλάδα το κόστος του πολέμου στην 
Γιουγκοσλαβία και πόσο θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία;

Το κόστος του πολέμου εκδηλώνεται με τον περιορισμό των εξαγωγών, την αύξηση 
του κόστους μεταφορών, την μείωση του τουρισμού και γενικότερα από ένα 
συγκρατημένο κλίμα που διαμορφώνεται συνολικά στην οικονομία.
Ενώ όμως ο πόλεμος έχει κόστος, οι έντονα αναπτυξιακοί ρυθμοί της ελληνικής 
οικονομίας το απορροφούν ώστε να μην επιδρά ουσιαστικά στην αναπτυξιακή της 
δυναμική. Η ελληνική οικονομία έχει ακόμη ανεκμετάλλευτους αναπτυξιακούς 
πόρους όπως είναι το Γ' Κοινοτικό ΠακέτοΣτήριξης, τα έσοδα από τις 
αποκρατικοποιήσεις και η θετική πορεία της χρηματαγοράς που σηματοδοτεί την 
εισροή ξένων κεφαλαίων. Άλλωστε, ορισμένες από τις δαπάνες που προκαλεί ο 
πόλεμος, όπως π.χ η ανθρωπιστική βοήθεια, στην πραγματικότητα είναι ενισχυτικές 
της οικονομικής ανάπτυξης, διότι σημαίνουν αυξημένη παραγωγή κάποιων ειδών 
πρώτης ανάγκης. Η ελληνική οικονομία διεκδικεί όμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποζημίωση για ορισμένους τομείς που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Μετά τη λήξη του πολέμου η ελληνική οικονομία αναμένεται να φθάσει σε 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης λόγω της γενικότερης επενδυτικής δραστηριότητας 
στα Βαλκάνια και το άνοιγμα των αγορών.



19.Πως επηρεάζει την αναδιανομή εισοδήματος η ΟΝΕ;

Με την ένταξη στην ΟΝΕ, προκύπτουν αυτόματα μια σειρά από θετικά 
πλεονεκτήματα για τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, αλλά και το 
κράτος. Με την πορεία και, πολύ περισσότερο, με την ένταξή μας στο ευρώ 
πετυχαίνουμε ταυτόχρονα δύο πράγματα: την αποκλιμάκωση των επιτοκίων 
δανεισμού και την σταθερότητα των τιμών.
Τα επιτόκια δανεισμού του δημοσίου θα μειωθούν από 2 έως 4 μονάδες και ανάλογη 
πορεία θα ακολουθήσουν και όλα τα επιτόκια των δανείων που δίνουν οι τράπεζες σε 
επιχειρήσεις, σε οικογένειες για στεγαστικά δάνεια, στους πολίτες για καταναλωτικά 
δάνεια στους νέους για σπουδές.
Το κόστος αυτών των δανείων θα είναι πολύ μικρότερο απ’ ότι είναι σήμερα με 
αποτέλεσμα το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να αυξηθεί. Γίνεται έτσι μια 
σημαντική αναδιανομή εισοδήματος σε όφελος των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων και σε βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Γίνεται μια μεταφορά 
πόρων από το τραπεζικό σύστημα προς την πραγματική οικονομία, τις επενδύσεις και 
την κατανάλωση. Ωφελούνται έτσι τα ευρέα στρώματα της κοινωνίας, με έντονα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για όλη την οικονομία.
Όμως το ίδιο όφελος που θα έχει στο κόστος δανεισμού της μία επιχείρηση και ένα 
νοικοκυριό, θα έχει και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο αποτελεί και τον μεγαλύτερο 
δανειστή από όλους τους άλλους μαζί. Το ετήσιο όφελος για το δημόσιο θα ανέλθει 
σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δραχμές, και θα προελθεί από την μείωση των 
τόκων που πληρώνουμε ως χώρα στους δανειστές μας.
Αυτό το όφελος συμπυκνώνει και εκφράζει την προσπάθεια που καταβάλλαμε ως 
χώρα και ως οικονομία για να μπούμε στην ΟΝΕ, και οφείλεται στην επιτυχή πορεία 
και κατάληξη αυτής της προσπάθειας. Αυτό είναι το «Πακέτο της Ένταξης» το 
οποίο κατακτήσαμε με την προσπάθεια μας και θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε για να 
βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις προοπτικές ευημερίας για όλους. Να το 
κατευθύνουμε σε επενδύσεις που δημιουργούν ευκαιρίες για το μέλλον, σε 
χρηματοδότηση μιας δυναμικής κοινωνικής πολιτικής, σε μια κατεύθυνση 
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. Αυτή θα είναι η 
συνειδητή μας προσπάθεια να πετύχουμε δικαιότερη κατανομή της ευημερίας και να 
ανοίξουμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους.



20.Τι μέτρα έχουν ήδη παρθεί υπέρ των εργαζομένων;

Ήδη η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τους 
εργαζόμενους αλλά και για τους οικονομικά ασθενέστερους. Έχουμε θεσπίσει 
μηχανισμούς προστασίας όπως είναι:
• το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους
• την «Βοήθεια στο Σπίτι» για τους ανήμπορους ηλικιωμένους
• τα «Προγράμματα Στήριξης» για τα φτωχά νέα ζευγάρια
• τα «Μέτρα Ένταξης των Ανέργων» και πολλά άλλα.

Η κυβέρνηση κατάφερε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πρωτοποριακό σύστημα 
κοινωνικής προστασίας. Κεντρικός άξονας της πολιτικής αυτής είναι η παροχή 
βοήθειας και προστασίας για όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι οι 
ισοπεδωτικές παροχές προς όλους, ανεξάρτητα από το εισόδημα τους και τις ανάγκες 
τους. Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιεί με 
σταθερά βήματα το καινούριο μοντέλο ευημερίας. Ο επανασχεδιασμός της 
κοινωνικής πολιτικής δεν είναι πια όραμα γίνεται πραγματικότητα.

ν~ /  \
(Τα συστήματα συνταξιοδότησα/^ και υγείας είναι τα επόμενα που θα 
εκσυγχρονιστούν και θα βελτιωθούν. Ήδη η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τον 
επιπρόσθετους όρους που απαιτμί αυτό\ο εκσυγχρονισμός.)



21.Πως ο χαμηλός πληθωρισμός επηρεάζει τον εργαζόμενο και τον 
συνταξιούχο;

Οι μισθοί ανέβηκαν σημαντικά για πρώτη φορά το 1997 σε πραγματικές τιμές με τα 
νέα μισθολόγια και έκτοτε ακολουθούν σε γενικές γραμμές την πορεία αύξησης της 
παραγωγικότητας. Παλαιότερα είχαμε μεγάλες αυξήσεις, μετά όμως ερχόταν ένας 
ακόμη ψηλότερος πληθωρισμός που μείωνε τις αποδοχές σε πραγματικούς όρους. 
Υπήρχε μία ψευδαίσθηση αυξήσεων, αλλά στην πράξη κατέληγε σε μείωση της 
αγοραστικής δύναμης του εισοδήματος. Αντίθετα, με πολύ χαμηλό πληθωρισμό της 
τάξεως του 2% ακόμη και αυξήσεις|'σημαίνουν πραγματική άνοδο του
εισοδήματος.
Ο χαμηλός πληθωρισμός έχει και άλλες εξ' ίσου σημαντικές επιπτώσεις για τους 
μισθωτούς.
• Πρώτον σταματά η διάβρωση της αγοραστικής τους δύναμης από τον 

πληθωρισμό, που επί δεκαετίες στην χώρα μας αποτελούσε τον πιο ύπουλο 
αντίπαλο του εργατικού μισθού.

• Δεύτερον, τα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια γίνονται προσιτά ακόμη και 
στον εργαζόμενο με μέσο εισόδημα.

• Τρίτον, οι έλληνες μισθωτοί θα έχουν πλέον την δυνατότητα συμπαράταξης και 
συμπόρευσης με όλους τους ευρωπαίους εργαζομένους και αυτό θα ανοίξει νέους 
δρόμους για την μισθολογική και εργασιακή αναβάθμισή τους.

«■
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22.Με την ένταξη μας στην ΟΝΕ κατακτήσαμε όλους τους στόχους 
μας ή πρέπει να συνεχιστούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στην 
οικονομία;

Ασφαλώς όχι. Η Ελληνική οικονομία επιβάλλεται να διατηρήσει την ικανότητα 
προσαρμογής της στις νέες συνθήκες. Θα πρέπει να εντείνει τη προσπάθεια της για 
διαρθρωτικές αλλαγές. Οι αγορές προϊόντων, εργασίας και χρήματος πρέπει να 
αποκτήσουν αρκετή ευελιξία ώστε να προσαρμόζονται έγκαιρα στις νέες συνθήκες 
και ιδιαίτερα στις αρνητικές διαταραχές. Σε αρκετούς τομείς όπως για παράδειγμα 
στις αγορές προϊόντων και χρήματος οι απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές έχουν 
ήδη ξεκινήσει, και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί. Στους τομείς αυτούς 
η ένταξη θα είναι πολύ πιο ομαλή.
Θα πρέπει επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναμικού σε νέες τεχνολογίες. Τα ειδικευμένα στελέχη σε συνδυασμό 
με την μεγαλύτερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας θα είναι οι πρωταγωνιστές 
στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η επένδυση 
στην γνώση θα αποτελεί την κυριότερη ώθηση και την καλύτερη διασφάλιση της 
μελλοντικής μας ευημερίας στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.



23.Το χρηματιστήριο αντανακλά την πορεία και τις προοπτικές της 
οικονομίας μας;

Η πορεία του Χρηματιστηρίου αντανακλά τις θετικές προοπτικές της οικονομίας μας. 
Το 1998 υπήρξε, εν μέσω σημαντικών ανακατατάξεων και διακυμάνσεων, έτος 
σημαντικής ανόδου των τιμών στο ελληνικό Χρηματιστήριο με αποτέλεσμα την 
επίτευξη μιας από τις υψηλότερες αποδόσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Συγκεκριμένα, 
κατά το 1998, η απόδοση του Γενικού Δείκτη ανήλθε σε 84,7% έναντι 58,7% το 1997 
και 33,2% την τελευταία τετραετία. Η επίδοση αυτή αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ 
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.
Παρόμοια δυναμική του Γενικού Δείκτη εμφανίζεται και φέτος. Η μέχρι τώρα 
αύξηση του Δείκτη είναι γύρω στο 20%.
Από τις μεγαλύτερες αυξήσεις όχι μόνο σε Ευρωπαϊκή, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα. 
Τα επιτεύγματα αυτά σημειώθηκαν παρά τις αρνητικές επιδράσεις του διεθνούς 
περιβάλλοντος που περιλαμβάνουν την Ασιατική και Ρωσική κρίση το 1998 και τη 
Γιουγκοσλαβική κρίση το 1999.
Και στις τρεις περιπτώσεις το Χρηματιστήριο Αθηνών —όπως και άλλα 
χρηματιστήρια στην Ευρώπη- επηρεάστηκε, αλλά η επίδραση ήταν και είναι 
περιορισμένη.
Οι θετικές προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών οφείλονται:
> Στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία του με κύριο 

άξονα την προστασία του επενδυτικού κοινού.
> Στην αυξημένη κερδοφορία των ελληνικών επιχειρήσεων και τραπεζών.



24.Ποια είναι η προσφορά του ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό κόσμο της 
χώρας μας τα τελευταία έξι χρόνια (1994-1999)

Από το 1994 μέχρι το 1999 ο αγροτικός τομέας έχει ενισχυθεί με κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους που έχουν αλλάξει τα δεδομένα αλλά και τις προοπτικές της 
ελληνικής υπαίθρου.
> Έχουν καταβληθεί 4 τρισεκατομμύρια δρχ. για επιδοτήσεις
> Έχουν καταβληθεί 324 δισεκατομμύρια δρχ. για γεωργικά έργα
> Έχουν δοθεί 237 δισεκατομμύρια δρχ. για κάλυψη ζημιών και φυσικών 

καταστροφών
> Έχουν επιδοτηθεί 25,344 γεωργικές επενδύσεις
> Έχουν ολοκληρωθεί 103 έργα εγγειοβελτιωτικά
> Έχει δοθεί πρόωρη συνταξιοδότηση σε 20,945 δικαιούχους.

Το ΠΑΣΟΚ και την περίοδο αυτή διασφάλισε την οικονομική στήριξη και ενίσχυση 
του αγροτικού πληθυσμού της χώρας. Συνέχισε την παράδοση που άρχισε το 1981 
που θέλει το ΠΑΣΟΚ κοντά στα προβλήματα του έλληνα αγρότη και ενάντια στις 
επιβουλεύσεις της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής αγοράς που επιδιώκει τον 
ανεξέλεγκτο ανταγωνισμό εις βάρος του μικρού έλληνα παραγωγού.

Η ενίσχυση του αγροτικού τομέα δεν περιορίζεται μόνο σε επιδοτήσεις. Η κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία έξι χρόνια έχει συστηματικά ενισχύσει την δημιουργία 
υποδομών απαραίτητες για την βελτίωση παραγωγής, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
την βελτίωση συνθηκών ζωής του αγροτικού πληθυσμού και την προώθηση 
επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Πάνω απ’ όλα, όμως, προωθεί μια μεγάλη αγροτική μεταρρύθμιση δημιουργώντας 
καινούριες δυνατότητες μέσα από :
> Την ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό των συνεταιρισμών
> Την μετατροπή του ΟΓΑ σε κύριο φορέα ασφάλισης των αγροτών
> Τη δημιουργία νέων και πολλαπλών ευκαιριών στους νέους αγρότες με το νέο 

θεσμικό πλαίσιο
> Τις ολοκληρωμένες πολιτικές για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της 

υπαίθρου.

Ο έλληνας αγρότης προστατεύεται από νέα συστήματα ασφάλισης προϊόντων, έχει 
γίνει πιο ανταγωνιστικός στα ευρωπαϊκά πλαίσια, έχει αποκτήσει καλύτερη 
εκπαίδευση και κατάρτιση, έχει καλύτερη ενημέρωση.

Ο Έλληνας αγρότης ετοιμάζεται για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Με το 
ΠΑΣΟΚ στο πλευρό του διασφαλίζεται, αναπτύσσεται και ελπίζει σε ένα 
σίγουρο αύριο.



25.Τι κέρδισε η κυβέρνηση για τον Αγροτικό τομέα από την Ατζέντα
2000;

λυνο^αχα
μΟ ΙίΟΟ '« '

Ο διάλογος για την Ατζέντα 2000 ξεκίνησε με πρόταση σταδιακής μείωσης των 
επιδοτήσεων και την απαίτηση χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατά 25% από 
τον εθνικό προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι μόνο αντέδρασε αλλά 
κατάφερε να αντιστρέψει τη λογική αυτή. Η τελική πρόταση που έγινε αποδεκτή 
ενισχύει τον αγροτικό τομέα της χώρας μας με νέες επιδοτήσεις, με μεγαλύτερη 
διάρκεια και ευρύτερη κάλυψη σε προϊόντα και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, η χώρα 
μας εξασφάλισε για την περίοδο 2000-2006 :
> Ένα τρισεκατομμύριο δραχμές ετησίως για ενισχύσεις προϊόντων και 

εισοδημάτων.
> Τριακόσια δισεκατομμύρια δραχμές ετησίως για το πρόγραμμα «Ανασυγκρότηση 

της Υπαίθρου»
Στήριξή κα?προστασία για όλα τα «Μεσογειακά Προϊόντα»

> Αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης για επενδύσεις από 35% σε 55%

Όλες αυτές οι εξασφαλισμένες πλέον επιδοτήσεις κατατάσσουν την Ελλάδα στις 
χώρες που καταφέρουν να διασφαλίσουν υπερδιπλάσιες ενισχύσεις από το μέγεθος 
της αγροτικής τους παραγωγής. Η Ελλάδα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία με 
ποσοστό 3,8%. Για τα επόμενα επτά χρόνια έχει εξασφαλίσει ενισχύσεις που 
ανέρχονται σε ποσοστό 8,3%. Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν την τελευταία 
συνάντηση Κορυφής οι εξελίξεις στον αγροτικό χώρο εμφανίζονταν ιδιαίτερα 
δυσμενείς εξαιτίας της τάσης για πλήρη απελευθέρωση στο παγκόσμιο εμπόριο και 
τις διακηρυγμένες θέσεις των πλούσιων χωρών της Ένωσης για σημαντική 
αποδυνάμωση της ΚΑΠ και σταδιακή της κατάργηση.

Το ΠΑΣΟΚ στην Ευρώπη έχει κερδίσει τη μάχη για τους Αγρότες μας και έχει 
εξασφαλίσει την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.



26·Οι Μαθητικές Κινητοποιήσεις του χειμώνα έδειξαν μια μεγάλη 
απόσταση ανάμεσα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και την 
Ελληνική Νεολαία. Μήπως τελικά το ΠΑΣΟΚ έχει ενσωματωθεί 
με την «εξουσία» και έχει χάσει την επαφή του με τη Νέα Γενιά;

Το ΠΑΣΟΚ από τη γέννησή του μέχρι σήμερα έχει στηριχθεί στην παρουσία και τη 
συμμετοχή της Νέας Γενιάς.
Πιστεύουμε βαθειά πως δεν μπορούμε χωρίς τη ζωντάνια, την αμφισβήτηση και τη 
δημιουργικότητα των νέων ανθρώπων και σχεδιάζουμε την πολιτική μας με βάση τα 
όνειρα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους σε όλους τους τομείς.
Δεν διέρρηξε ποτέ το ΠΑΣΟΚ τη σχέση του με τη Νέα Γενιά. Αντίθετα θεωρούμε 
θετική και ουσιαστική κάθε πρωτοβουλία και κάθε «έκρηξη» των νέων που διεκδικεί 
μια κοινωνία ανθρώπινη, ελεύθερη, ισότιμη και δημιουργική.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε σε ρήξη με τους νέους το χειμώνα αλλά με 
συντεχνίες και κατεστημένα που επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη Νέα Γενιά.
Οι Νέοι και οι Νέες της πατρίδας μας είναι πρωτοπόροι και πρωταγωνιστές στην 
προσπάθεια για ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στη γνώση, για αξιοκρατία, 
διαφάνεια και ελεύθερη έκφραση.
Το ΠΑΣΟΚ έχει αναπτύξει προγράμματα και πολιτικές που ενισχύουν τη Νέα Γενιά. 
Προγράμματα και πολιτικές για :
> Την καταπολέμηση της ανεργίας
> Την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών
> Την ενίσχυση των νέων αγροτών
> Την καταπολέμηση των Ναρκωτικών μέσω του ΟΚΑΝΑ
> Την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος
> Την ενίσχυση όλων των πολιτιστικών, οικολογικών, αντιρατσιστικών κ.τ.λ 

πρωτοβουλιών των νέων.

Για το ΠΑΣΟΚ οι νέοι δεν αποτελούν μια ξεχωριστή κοινωνική ομάδα. Αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά και τα θεμέλια της κοινωνίας μας.
Δεν θέλουμε τους νέους απέναντι στην εξουσία.
Θέλουμε τους νέους ενεργούς συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. 
Αυτός είναι ο στόχος μας. Αυτή είναι η πολιτική μας.
Το ΠΑΣΟΚ είναι μαζί με τη Νέα Γενιά.
Όχι γιατί ρητορικά τους χαρίζει το μέλλον.
Αλλά γιατί τους εντάσσει ισότιμα στο παρόν για ένα σίγουρο μέλλον.


