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Κ
άλεσμα συστράτευσης «στις δυνά

μεις της ευρωπαϊκής προοπτικής 

και του εκσυγχρονισμού» απευθύ

νει μέσω του ΜΕΝ ο Πρωθυπουρ

γός Κώστας Σημίτης, δύο μήνες 

πριν από τις Ευρωεκλογές. Η κίνηση αυτή του 

Πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθ’ 

ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εντείνονται οι 

διεργασίες για τη συμμετοχή στο «πράσινο» ευ- 

ρωψηφοδέλτιο πολιτικών προσωπικοτήτων έξω 

από το κομματικό «στρατόπεδο» του ΠΑΣΟΚ.

Το κάλεσμα «στις δυνάμεις της ευρωπαϊκής προ

οπτικής και του εκσυγχρονισμού» εμπεριέχεται 
σε μακρά δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός 

και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποκλειστικά στο 

ΜΕΝ. Μια δήλωση η οποία θα μπορούσε να θεω

ρηθεί και ως απάντηση στους επικριτές του κυ

βερνητικού έργου, ιδιαίτερα αυτούς από τη ΝΔ, 

τα κόμματα της Αριστερός αλλά και την εσωκομ

ματική αντιπολίτευση, που αμφισβητούν τα οι

κονομικά επιτεύγματά της. Είναι σαφές -κ α ι δεν 

είναι καινούργιο- ότι στο διάστημα που απομέ

νει μέχρι τις Ευρωεκλογές ο Κώστας Σημίτης θα 

πορευθεί με όπλο του την... οικονομία.

Ο Πρωθυπουργός στη δήλωοή του αναφέρεται 
και στις εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο, επισημαί- 
νοντας ότι το μήνυμα των καιρών είναι ένα και 

μοναδικό: «Πρώτα η Ελλάδα».

Δεν παραλείπει, βεβαίω ς, να αναφερθεί στην ►
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ΚαΑώ όΑες τις 
δυνάμεις της 

ευρωπαϊκής 
προοπτικής και του 

εκσυγχρονισμού, 
όΑες τις δυνάμεις 

που θέήουν να πάει 
η ΕΑΑύδα μπροστά, 

να συστρατευθούν.
Τις καΑώ να δώ

σουμε μαζί τη μάχη 
για την ισχυρή, 

ευημερούσα ΕΑΑύδα 
της νέας χιΑιετίας ΓΙ
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0 Κώστας Σημίτης στο ιη & ι

πρόσφατη επιτυχία της κυβέρνησής του, στην ε

ξασφάλιση δηλαδή 9  τρισ. δρχ. από το Γ’ ΚΠΣ (το 

λεγόμενο και «Πακέτο της Ένταξης») για την ε- 

πταετία 2000-2006 μετά από «συνεχείς και επί

μονες διαπραγματεύσεις για την Ατζέντα 2000». 

«Η επιτυχία μας αυτή είναι ουσιαστικά επιτυχία 

ολόκληρου του ελληνικού λαού», σημειώνει και 

προσθέτει: «Είναι καρπός των θυσιών του και 

των κόπων του». «Είμαστε η μόνη χώρα από τους 

δεκαπέντε που, μέσα σε ένα πλαίσιο γενικής 

σταθεροποίησης, πετύχαμε ουσιαστική αύξηση 

των πόρων», αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Στη 

συνέχεια δίνει ένα στίγμα της πολιτικής «παρο

χών» που πρόκειται να εξαγγείλει πριν από τις 

Ευρωεκλογές και να υλοποιήσει μέχρι τις Εθνι

κές Εκλογές: «Πρόκειται για σημαντικά ποσά για 

να βελτιώσουμε τις υποδομές για την ανάπτυξη 

της περιφέρειας, της παιδείας, την κατάρτιση 

των εργαζομένων, τον τομέα των δημοσίων υπη

ρεσιών». Ο Πρωθυπουργός με τη δήλωσή του 

στο ΜΕΝ απαντά στις επικρίσεις ότι η πολιτική 
του δεν είναι φιλολαϊκή, τονίζοντας: «Στις προσ

δοκίες των πολιτών ανταποκρινόμαστε με έργα. 

Στις δήθεν φιλολαϊκές, κενές περιεχομένου κο

ρόνες, απαντάμε με πολλή δουλειά». Επαναλαμ

βάνει δε με κατηγορηματικό τρόπο ότι την ιη Ια

νουάριου 2θοι η χώρα μας θα ανήκει στην Οικο

νομική και Νομισματική Ένωση. «Θα πετύχουμε, 

διαψεύδοντας όλους εκείνους που προέβλεπαν 

τη σίγουρη αποτυχία μας», αναφέρει χαρακτηρι

στικά. Απαντώντας κυρίως στην «αριστερή» (με 

ή χωρίς εισαγωγικά, εσωκομματική και μη) αντι

πολίτευση, ο Κώστας Σημίτης αναφέρει ότι «η έ

νταξή μας στην ΟΝΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 

ούτε πανάκεια, αλλά μέσο στο πλαίσιο της εθνι

κής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του τό

που». Είναι γνωστό ότι, πέρα από την αντιπολί

τευση, και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ (ανάμεσά 

τους και οι Ακης Τσοχατζόπουλος, Παντελής Οι

κονόμου, Γιώργος Δασκαλάκης, Χρήστος Παπου

τσής , Αντώνης Κοτσακάς) αμφισβητούν την αξία 

των οικονομικών μεγεθών, κάνοντας λόγο για 

«αριθμούς που ευημερούν και πολίτες που υπο

φέρουν». «Το ύψος του πληθωρισμού δεν είναι 

αριθμητικό, αλλά κοινωνικό μέγεθος, αυτό το ξέ

ρει και ο τελευταίος καταναλωτής, ο κάθε πολί

της!» τονίζει ο Πρωθυπουργός και θέτει τέσσερα 

ερωτήματα: «Πού τη βλέπουν τη λογιστική και 

την αριθμητική όσοι έτσι μιλούν; Είναι απλό νού

μερο ο πληθωρισμός ή το δημόσιο χρέος; Και 

δεν είναι αντιθέτως φαλκίδευση του εισοδήμα

τος; Δεν είναι μείωση της αγοραστικής ικανότη

τας, της κοινωνικής εξουσίας των πολιτών;» Ο 

Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει την άπο

ψή του ότι τα εθνικά συμφέροντα προωθούνται 

μόνο αν «οικοδομήσουμε την ισχυρή Ελλάδα». 

Και είναι σημαντικό ότι, παρά το γεγονός πως η 

δήλωσή του στο ΜΕΝ έγινε τις μέρες των αερο

πορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ, ο ίδιος «συνδέει» 

την «ισχυρή Ελλάδα» με τον αγώνα για την οικο

νομική ανάπτυξη και τη βελτίωση των «κοινωνι

κών αγαθών», αποφεύγοντας άλλες αναφορές 

σε «εξοπλισμούς», «παλλαϊκές άμυνες» και άλ

λες προσφιλείς και «επίκαιρες» εκφράσεις άλ

λων πολιτικών. Λέει συγκεκριμένα ο Πρωθυ

πουργός: «Να διασφαλίσουμε την υγεία, την 

πρόνοια, την ασφάλεια, αλλά και να δημιουργή

σουμε περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες 

για κάθε'Ελληνα πολίτη».

Σε ό,τι αφορά τις Ευρωεκλογές, ο Πρωθυπουρ

γός επαναλαμβάνει ότι τις θεωρεί κρίσιμη μάχη, 

όπως και τις Εθνικές Εκλογές του 2000. «Δεν εί

ναι μια τυχαία δημοσκόπηση, δεν είναι μια δευ- 

τερεύουσα μάχη», αναφέρει και χαρακτηρίζει 

τις επικείμενες εκλογικές μάχες «κρίσιμες εξε

τάσεις για όλους μας». Στο σημείο της δήλωσης 

που αναφέρεται στην εκλογική αναμέτρηση της 

13η ς Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός αναφέρει συ

γκεκριμένα: «Καλώ όλες τις δυνάμεις της ευρω

παϊκής προοπτικής και του εκσυγχρονισμού, ό

λες τις δυνάμεις που θέλουν να πάει η Ελλάδα 

μπροστά, να συστρατευθούν. Τις καλώ να δώ

σουμε μαζί τη μάχη για την ισχυρή, ευημερούσα 

Ελλάδα της νέας χιλιετίας». Σύμφωνα με πληρο

φορίες από το πρωθυπουργικό περιβάλλον, αλ

λά και από υψηλούς κομματικούς παράγοντες 

της Χαριλάου Τρικούπη, «αναζητούνται» πολιτι

κοί εκτός ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσαν να συμπε- 

ριληφθούν στο ευρωψηφοδέλτιο του κυβερνώ- 

ντος κόμματος. Ο Κώστας Σημίτης έχει πεισθεί
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Ο ι εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο έφεραν με έναν πραγματικά δραματι
κό τρόπο στην επιφάνεια την εικόνα ενός κόσμου που αλλάζει με 

ραγδαίους ρυθμούς μέσα στη ρευστότητα και την αβεβαιότητα. Ανέδει- 
ξαν περισσότερο παρά ποτέ την ανάγκη μιας Ελλάδας ισχυρής, μιας 
Ελλάδας με φωνή και κύρος, ικανής να συμβάλει στη δημιουργία ενός 
πλαισίου σταθερότητας στην περιοχή.
Το μήνυμα των καιρών, επομένως, είναι ένα και μοναδικό: «Πρώτα η 
Ελλάδα». Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε πραγματικά μεγάλες και διαρ
κείς προκλήσεις. Προκλήσεις στις οποίες μπορούμε να απαντήσουμε με 
περισσότερη πείρα, πιο ξεκάθαρη αντίληψη και πιο σαφείς στόχους.
Να διασφαλίσουμε την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια, αλλά και να 
δημιουργήσουμε περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για κάθε 
Έλληνα πολίτη. Να κάνουμε πράξη τη μεταρρύθμιση του κράτους, τη με
ταρρύθμιση της παιδείας και τη δημιουργία της Ελλάδας της ποιότητας 
και του πολιτισμού. Να οικοδομήσουμε την ισχυρή Ελλάδα που διασφα
λίζει παντού τα εθνικά της συμφέροντα.
Θέση-κλειδί για την επιτυχία αυτών των στόχων, αυτών των επιδιώξεων 
είναι η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Πρώτος με
γάλος σταθμός είναι η ένταξή μας στην ΟΝΕ. Και θα τον πετύχουμε, δια
ψεύδοντας όλους εκείνους που πρόβλεπαν τη σίγουρη αποτυχία μας. 
Την ιη  Ιανουάριου 2001 η χώρα μας θα ανήκει στην Οικονομική και Νο

μισματική Ένωση. Η ένταξή μας στην ΟΝΕ αποτελεί βέβαια το μέσο και 
όχι κάποιο αυτοσκοπό, ούτε πανάκεια. Αποτελεί ωστόσο μέσο στο πλαί
σιο της εθνικής στρατηγικής για την ανασυγκρότηση του τόπου.
Όσοι μιλούν για αριθμητική και λογιστικά προφανώς μπερδεύουν και 
τη μεν και τα δε! Το ύψος του πληθωρισμού δεν είναι αριθμητικό, αλλά 
κοινωνικό μέγεθος. Αυτό το ξέρει και ο τελευταίος καταναλωτής, ο κά
θε πολίτης! Από την άλλη, η λογιστική αποτυπώνει ό,τι οικονομικό έ
χει ήδη πραγματοποιηθεί! Πού τη βλέπουν, λοιπόν, τη λογιστική και 
την αριθμητική όσοι έτσι μιλούν; Είναι απλό νούμερο ο πληθωρισμός ή 
το δημόσιο χρέος; Και δεν είναι αντιθέτως φαλκίδευση του εισοδήμα
τος; Δεν είναι μείωση της αγοραστικής ικανότητας, της κοινωνικής ε
ξουσίας των πολιτών;

Τα κριτήρια ένταξης στην ΟΝΕ δεν είναι αριθμητικά ή λογιστικά μεγέ
θη, είναι οι αναγκαίες και απαραίτητες συνθήκες για μια ισχυρή 

Ελλάδα. Ισχυρή σε υποδομές, κοινωνικό εξοπλισμό και οικονομία. Η έ
νταξη στην ΟΝΕ αφήνει οριστικά απ’ έξω κάθε πιθανότητα οπισθοδρό
μησης και υποβάθμισης.
Αναγκαίες και ικανές συνθήκες για παράδειγμα είναι οι πρόσθετοι πό
ροι από το Γ’ ΚΠΣ και το λεγόμενο «Πακέτο της'Ενταξης», που θα έχου
με στη διάθεσή μας. Πρόσφατα μάλιστα πήραμε μια γεύση του τι ση-



-α ν  δεν είναι ο ίδιος ο εμπνευοτήςτης άποψης- 

ότι οι Ευρωεκλογές είναι η καλύτερη αφορμή 

για να φανεί ότι η προσπάθεια που καταβάλλει 

κυρίως για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας 

έχει συμπαραστάτες και εκτός ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, 

οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο πολιτικοί, ο 

ένας προερχόμενος από κόμμα της Αριστερός 

και ο άλλος από τη Νέα Δημοκρατία, είναι πολύ 

πιθανόν να περιληφθούν οτο ευρωψηφοδέλτιο 

του ΠΑΣΟΚ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν 

ότι ο Κώστας Σημίτης είναι αυτή τη φορά αποφα

σισμένος να μην καμφθεί από πιθανές αντιδρά

σεις κομματικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως 

συνέβη στις Εθνικές Εκλογές του 1996. Είναι 
γνωστό ότι το «άνοιγμα» των ψηφοδελτίων του 

ΠΑΣΟΚ σε στελέχη πέραν των κομματικών (λ.χ. 

Μίμης Ανδρουλάκης, Γιώργης Γραμματικάκης), 

αν και ήταν στους σχεδιασμούς του Κώστα Σημί

τη, τότε δεν τελεσφόρησε.

Η δήλωση του Κώστα Σημίτη στο ΜΕΝ έγινε άμα 

τη επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής των 

Ευρωπαίων ηγετών στο Βερολίνο και ενώ ήταν 

σε εξέλιξη η αεροπορική επιδρομή του ΝΑΤΟ και 

των Αμερικανών στο Κοσσυφοπέδιο και στη Νέα 

Γιουγκοσλαβία. Το εσωκομματικό μέτωπο είχε 

μόλις κλείσει με την εκλογή του νέου Εκτελεστι

κού Γραφείου της ΚΕ. Εκλογή που μάλλον ήταν 

προϊόν συμβιβασμού μεταξύ του Πρωθυπουρ

γού και του ενισχυμένου από το Συνέδριο Άκη 

Τσοχατζόπουλου, καθ’ ότι, όπως φαίνεται, αυτό

που επέλεξε -π ρ ο ς το παρόν τουλάχιστον- ο Κ. 

Σημίτης είναι το ΠΑΣΟΚ να δώσει απερίσπαστο 

από εσωτερικές διενέξεις τη μάχη των Ευρωε

κλογών. Άλλωστε, από το παρελθόν ο Κ. Σημίτης 

φαίνεται να υποτιμά την αξία των εσωκομματι

κών συσχετισμών (ιδιαίτερα μετά την «επιβληθεί- 

σα από την κοινωνία» νίκη του ΠΑΣΟΚ, το 1996), 

θεωρώντας ότι οι ηγέτες επιβραβεύονται (ή «α

πορρίπτονται») στις εκλογικές αναμετρήσεις.

«Οι εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο», αναφέρει ο 

Πρωθυπουργός, «έφεραν με έναν πραγματικά 

δραματικό τρόπο στην επιφάνεια την εικόνα ε

νός κόσμου που αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς, 

μέσα στη ρευστότητα και την αβεβαιότητα». 

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι εξελίξεις λί

γο μακρύτερα από τα βόρεια σύνορά μας «ανέ- 

δειξαν περισσότερο παρά ποτέ την ανάγκη μιας 

Ελλάδας ισχυρής, μιας Ελλάδας με φωνή και κύ

ρος, ικανής να ουμβάλει στη δημιουργία ενός 

πλαισίου σταθερότητας στην περιοχή». Απαντώ

ντας ουσιαστικά σε όλους όσοι ζήτησαν μεγαλύ

τερη ανάμειξη της χώρας μας στη βαλκανική «α

ναταραχή», ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το 

μήνυμα των καιρών είναι ένα και μοναδικό: 

«Πρώτα η Ελλάδα» και προσθέτει: «Η χώρα βρί

σκεται μπροστά σε πραγματικά μεγάλες και 

διαρκείς προκλήσεις. Προκλήσεις στις οποίες 

μπορούμε να απαντήσουμε με περισσότερη πεί

ρα, πιο ξεκάθαρη αντίληψη και θέση, πιο σαφείς 

στόχους». ΙΛΙ

α  Είναι απήό νούμερο 
ο πϋηθωρισμός 
ή το Δημόσιο χρέος; 
Και δεν είναι αντιθέ- 
τω ς φαϋκίδευση 
του εισοδήματος;
Δεν είναι μείωσα 
τας αγοραστικής 
ικανότητας, της 
κοινωνικής εξουσίας 
των ποήιτών;??

μαίνει η αναφορά μας σ’ αυτούς τους πόρους. Οι συνεχείς, επίμονες 
διαπραγματεύσεις για την Ατζέντα 2οοο έφεραν σαν αποτέλεσμα να 
είμαστε η μόνη χώρα από τους δεκαπέντε που, μέσα σε ένα πλαίσιο γε
νικής σταθεροποίησης, πετύχαμε ουσιαστική αύξηση των πόρων. Έφε
ραν σαν αποτέλεσμα την εξασφάλιση 9 τρισ. δρχ. για την επταετία 
2000-2006, την αύξηση δηλαδή κατά 3 8 %  των πόρων από την Ευρω
παϊκή Ένωση, όταν ήταν γνωστές οι τάσεις για δραστικές περικοπές 
των πόρων.

Πρόκειται για σημαντικά ποσά που θα μας επιτρέψουν να συνεχίσου- 
με την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει μέχρι σήμερα να βελτιώ

σουμε τις υποδομές για την ανάπτυξη της περιφέρειας, της παιδείας, 
την κατάρτιση των εργαζομένων, τον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών. 
Πρόκειται για ένα συνολικό πρόγραμμα που η υλοποίησή του θα οδηγή
σει σε μια σημαντική σύγκλιση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., σε μια μεγά
λη αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών.
Η επιτυχία μας αυτή είναι ουσιαστικά επιτυχία ολόκληρου του ελληνι
κού λαού. Είναι καρπός των θυσιών του, των κόπων του. Είναι, τέλος, α
πόδειξη για το τι μπορούμε να πετύχουμε ως χώρα, ως λαός, αν δουλέ
ψουμε με συγκεκριμένους στόχους, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια και κυ
ρίως με υπομονή και επιμονή.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής μας. Στις προσδοκίες των 
πολιτών ανταποκρινόμαστε με έργα. Στις δήθεν φιλολαϊκές, κενές πε
ριεχομένου κορόνες απαντάμε με πολλή δουλειά και μεγάλη προσπά
θεια. Απαντάμε με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Σημαντικοί σταθμοί σ’ αυτή την πορεία αποτελούν οι κρίσιμες μάχες 
των Ευρωεκλογών και των Εθνικών Εκλογών του 2οοο. Μάχες που εί
μαι πεπεισμένος ότι θα είναι νικηφόρες.
Όπως έχω ξαναπεί, οι Ευρωεκλογές δεν είναι μια τυχαία δημοσκόπηση, 
δεν είναι μια δευτερεύουσα μάχη. Αποτελεί κρίσιμη πολιτική μάχη. Για 
να διασφαλίσουμε όσα μέχρι σήμερα κατακτήσαμε. Για να κλείσουμε ο
ριστικά την πόρτα στον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας.
Για μια Ελλάδα σύγχρονη σ’ έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις.

Γι’ αυτό καλώ όλες τις δυνάμεις της ευρωπαϊκής προοπτικής και του 
εκσυγχρονισμού, όλες τις δυνάμεις που θέλουν να πάει η Ελλάδα 

μπροστά, να συστρατευθούν. Τις καλώ να δώσουμε μαζί τη μάχη για την 
ισχυρή, ευημερούσα Ελλάδα της νέας χιλιετίας.
Στις επικείμενες μάχες κρινόμαστε όλοι, κρίνεται η προσπάθειά μας, 
κρίνεται η συμβολή μας πριν απ’ όλα στο μέλλον της χώρας. Είναι οι 
κρίσιμες εξετάσεις για όλους μας. Εξετάσεις που είμαι αισιόδοξος ότι 
θα περάσουμε με επιτυχία.


