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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. Πρωθυπουργό

1. Η Ελλάδα, δεκαεπτά χρόνια μετά την ένταξη της στην ΕΟΚ, υπέστη
υποβάθμιση και μείωση στις σχέσεις της με την Ε.Ε..
Μόνον η Ελλάδα
αποκλείστηκε από την ομάδα των χωρών, που μετέχουν στην πρώτη φάση της
νομισματικής ενοποίησης.
Αυτό αποδεικνύει ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται ως
μονόδρομος, παρά το γεγονός ότι επιφύλαξαν παρατεταμένη λιτότητα και επέβαλαν
επαχθείς θυσίες στον ελληνικό λαό, δεν έδωσαν τη δυνατότητα στην Ελλάδα να
αξιώσει και να πετύχει τη συμμετοχή της.
Επίσης αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση, παρά το ότι γνώριζε την αδυναμία
προσέγγισης των ονομαστικών κριτηρίων σύγκλισης, δεν είχε τη διορατικότητα να
επεξεργαστεί και την θέληση να προωθήσει σχέδιο πολιτικής διαπραγμάτευσης, για
τη μη αποκοπή της Ελλάδας.
2. Μπροστά σ’ αυτήν την πραγματικότητα, οι κ.κ. Σημίτης και Παπαντωνίου,
προαναγγέλλουν ότι θα πετύχουν στους επόμενους δεκαοκτώ μήνες όλα εκείνα που
δεν έγιναν στα δώδεκα προηγούμενα χρόνια.
Προαναγγέλλουν μέτρα οδυνηρά, προθεσμίες ασφυκτικές και αποφάσεις
αυταρχικές, σε μια κοινωνία που ήδη αγωνιά κι’ ασφυκτιά από τις μεγάλες και άδικες
οικονομικές, κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.
Η Ε.Ε. υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει την Ελλάδα, δεν δεσμεύτηκε ότι θα
την εντάξει. Η σχετική ανακοίνωση είναι προφανές ότι βασίστηκε σε διαβεβαιώσεις
και όχι σε δεδομένα της Ελληνικής Κυβέρνησης, από την οποία απαιτήθηκαν
πρόσθετα επαχθή μέτρα και δόθηκαν δεσμεύσεις.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Πρωθυπουργός:
• Γιατί η Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει στη Βουλή το νέο
πρόγραμμα σύγκλισης που έχει αποφασίσει και να ανακοινώσει τα
συγκεκριμένα μέτρα της οικονομικής της πολιτικής, για τα οποία
δεσμεύτηκε.
• Ποιό είναι αθροιστικά για τα έτη 1998 - 2000 το πρόσθετο
δημοσιονομικό κόστος και ποιές οι πηγές κάλυψής του, ώστε να
είναι δίκαιη και όχι μονόπλευρη η κατανομή των βαρών.
• Γιατί η Κυβέρνηση που με ευκολία υιοθετεί την μαζική εκποίηση των
δημοσίων επιχειρήσεων αντί για την παραγωγική ανασυγκρότηση κΓ
εξυγίανσή τους δεν προωθεί στις διαρθρωτικές αλλαγές*^.·ε ν θ 
ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση για να αντιμετωπιστεί η ! ’;
προκλητική αδικία κΓ ανισόπμβ-γιόΓτοΰς ασθενέστερους/
. λ.
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