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ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ΖΗΤΗΜΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Αττό την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ χθες στην Αλεξανδρούπολη:

1. «Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, ουδέποτε σκεφτήκαμε να επιδιώξουμε 
μικροκομματικά οφέλη από την εξωτερική πολιτική. Εμείς, πάντα λειτουργήσαμε και 
λειτουργούμε με το αίσθημα εθνικής ευθύνης απέναντι στα μεγάλα αυτά θέματα».
2. «Η θέση μας από την πρώτη στιγμή ήταν σαφής. Εμείς, πρώτοι, θέσαμε την εθνική 
κόκκινη γραμμή για το Σκοπιανό. Ναι σε μια κοινά αποδεκτή ονομασία, σύνθετη, με 
γεωγραφικό προσδιορισμό. Κατηγορηματική απόρριψη σε σενάρια διπλής ονομασίας. Βέτο, 
σε περίπτωση αδιεξόδου. Αυτό είναι το διπλωματικό μας κεκτημένο ως κυβέρνηση. Αυτό 
υποστηρίζουμε με-συνέπεια και ως σήμερα».
3. «Την στάση αυτή δεν την είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση μέχρι πρότινος. Χαιρετίζουμε το 
ότι ότι, την Παρασκευή, ο κ. Καραμανλής την υιοθέτησε. Οα στηρίξουμε στις δύσκολες 
στιγμές την κυβέρνηση, εφόσον βεβαίως και αυτή σθεναρά υποστηρίξει τις θέσεις, τις 
οποίες υιοθέτησε από εμάς».
4. «Θα συμβάλουμε, ώστε το μήνυμα να πάει και στην Ουάσιγκτον. Οι πιέσεις όχι στην 
Αθήνα, οι πιέσεις στα Σκόπια, για να βρεθούν λύσεις. Καλούμε την ηγεσία της γειτονικής 
χώρας, των Σκοπιών, της FYROM να αναλάβει και αυτή τις ιστορικές της ευθύνες».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ -  ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ χθες στην Αλεξανδρούπολη:

1. «Ο κόσμος ζητά και διψά για μεγάλες αλλαγές. Αυτό μας ζητάει, αυτό αποτυπώνεται 
στις δημοσκοπήσεις. Ας δούμε τη θετική τους πλευρά, ότι ο κόσμος λέει, φτάνει πια, κάτι 
άλλο χρειαζόμαστε στη χώρα, μια μεγάλη αλλαγή, μια ουσιαστική αλλαγή».
2. «Και βεβαίως, δεν είναι τυχαίο ποιον φοβούνται, ποιον φοβούνται να φέρει αυτή την

, αλλαγή, διότι είναι συγκεκριμένα τα συμφέροντα...Κάποιοι θέλησαν και κάποιοι θέλουν, και 
(  όχι μόνο τα Μέσα Ενημέρωσης, αλλά και ισχυροί παράγοντες στην οικονομική ζωή της 

χώρας, να μας ελέγξουν. Είναι σίγουρο ότι δεν τους πάει ένα αυτόνομο και ισχυρό Κίνημα, 
που εκφράζει πραγματικά τη βούληση του Ελληνικού λαού...Υπάρχει ένα νέο κατεστημένε!" 
στη χώρα μας, συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό, οικονομικό, μιντιακό, από το οποίο εμείς 
καλούμαστε να κόψουμε τον ομφάλιο λώρο - από την κυβερνητική μας εποχή. Το 
κάνουμε και γινόμαστε η δύναμη ανατροπής για το αύριο».
3. «Ο λαός θέλει από εμάς να μην είμαστε μέρος της κρίσης του συστήματος. Ο Ελληνικός 
λαός ζητά από το ΠΑΣΟΚ να είναι ξανά το Κίνημα της προσφοράς. Να κάνουμε αλλαγές 
υπέρ του πολίτη, του λαού, υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, υπέρ της περιφέρειας, υπέρ 
της υγείας, της παιδείας, ενός κράτους που πράγματι σέβεται τον πολίτη. Έχουμε όλες τις 
δυνατότητες να το κάνουμε».

ΑΚΡΙΒΕΙΑ-ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ~ ~ „ |

Μετά από πολλά χρόνια, ο πληθωρισμός το μήνα Φεβρουάριο ξεπέρασε το όριο του 4%. 
Στην αγορά έρχεται νέα έκρηξη τιμών και κερδοσκοπίας σε καύσιμα και τρόφιμα. Την ώρα 
που η κυβέρνηση παρουσιάζει με τυμπανοκρουσίες δήθεν «μέτρα» κατά της ακρίβειας, 
ανακοινώνονται νέες αυξήσεις σε όλα εκείνα τα προϊόντα που συνθέτουν το σαρακοστιανό 
τραπέζι. Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι μία ακόμη μάχη που η Ν.Δ. έδωσε στα λόγια 
και χάνει στην πράξη


