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Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, με αφορμή τη 
δημοσιοποίηση του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος και πλαισιούμενος 
από τον Παρασκευά Αυγερινό και τον Γραμματέα της Κ.Ε Κώστα 
Σκανδαλίδη, προέβη, στα κεντρικά γραφεία του Κινήματος, στις 
ακόλουθες δηλώσεις :

«Κυρίες και κύριοι,
Με αφορμή την ανακοίνωση του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να 
σας ενημερώσω για ορισμένες θέσεις μας, σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο 
και για το ευρωψηφοδέλτιο :

Το Ευρωκοινοβούλιο ήταν παλιά ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
οποίο είχε περιορισμένες αρμοδιότητες. Κύριο έργο του ήταν η έγκριση του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό έχει ριζικά αλλάξει.
Με τις αλλεπάλληλες συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ, το 
Ευρωκοινοβούλιο έχει αποκτήσει σημαντικές αρμοδιότητες :
• Συν-νομοθετεί με τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Αποφασίζει πολιτικές.
• Καθορίζει θέματα σημαντικά όπως είναι, για παράδειγμα, η αγροτική 

πολιτική, η κοινωνική πολιτική, η πολιτική έρευνας.

Επομένως, η συμμετοχή στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι μια συμμετοχή, η 
οΤϊοία απλώς έχει σκοπό να μεταφέρει απόψεις της κάθε χώρας -  μέλους.
Έχει σκοπό να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
διαμορφώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις απόψεις των κομμάτων 
και της κάθε χώρας -  μέλους.

. Γι’ αυτό η εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται γνώση, ενημέρωση 
γύρω από τα ευρωπαϊκά προβλήματα και χρειάζεται ακόμη ιδιαίτερη 
ικανότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα πολύπλοκα αυτά θέματα, τα 
οποία εξετάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με το ευρωψηφοδέλτιο, το οποίο σας παρουσιάζουμε, προσπαθούμε να 
καλύψουμε όλες τις πλευρές της ευρωπαϊκής πολιτικής : Από τα θέματα των 
θεσμών και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής μέχρι και άλλα θέματα, τα 
οποία δεν είναι τόσο στην επικαιρότητα, αλλά είναι σημαντικά όπως τα θέματα 
του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και θέματα κοινωνικής πρόνοιας.



Συμμετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο πρόσωπα από διάφορους κοινωνικούς 
χώρους, από διάφορες επαγγελματικές ομάδες, ακριβώς για να υπάρχει η 
συνολική έκφραση των απόψεων, οι οποίες κρατούν στην ελληνική κοινωνία, 
στο χώρο το δικό μας, βέβαια, ως προς ορισμένα θέματα.

Με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ επιδιώκουμε να παίξουμε έναν ενεργό 
ρόλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα μεγαλύτερα σοσιαλιστικά 
κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα, βέβαια, με τον πληθυσμό της 
χώρας. Έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ 
αυτό έχουμε και σημαντική συμμετοχή στα όργανα του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, γι αυτό έχουμε να διαδραματίσουμε ρόλο. Και το 
ρόλο αυτό θέλουμε να. διαδραματίσουμε, κατά τρόπο ενεργό. Και γι’ αυτό οι 
επιλογές μας είναι επιλογές, οι οποίες θέλουν να δώσουν μια απάντηση σ' 
αυτή την πρόκληση που μας τίθεται.

Το Ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει τη συνέχεια και την ανανέωση. 
Συνέχεια, γιατί πρέπει να υπάρχει αξιοποίηση της εμπειρίας, γιατί πρέπει να 
υπάρχει η γνώση από τα όσα συνέβησαν, τα περασμένα χρόνια, στο 
Ευρωκοινοβούλιο.
Αλλά και ανανέωση, γιατί χρειάζονται και άλλοι άνθρωποι να προσφέρουν 
με νέες ιδέες και να αναπτύξουν νέες πρωτοβουλίες.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ανεξαιρέτως, τους ευρωβουλευτές της ομάδας 
του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δούλεψαν με συστηματικότητα, 
προσέφεραν, υπερασπίστηκαν τις δικές μας θέσεις με συνέπεια.

Ο Παρασκευάς Αυγερινός, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
στο Ευρωκοινοβούλιο, δήλωσε μετά από 15 χρόνια συμμετοχής, ότι δεν 
επιθυμεί να συμμετέχει πια. Πιστεύει ότι έχει προσφέρει αρκετά.
Θέλω να τονίσω ότι η συμβολή του υπήρξε σημαντική. Σημαντική και για μάς 
στο ΠΑΣΟΚ. Βοήθησε αποτελεσματικά τη λειτουργία της ομάδας του ΠΑΣΟΚ 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά και η προσωπική συμβολή και συνεισφορά του, 
στο Ευρωκοινοβούλιο, με το έργο που επιτέλεσε, υπήρξε άκρως σημαντική. 
Θέλω να θυμίσω ότι ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας του 
Ευρωκοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Γιουγκοσλαβία και ως επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας είχε ασχοληθεί με το θέμα του Κοσσυφοπεδίου και είχε 
ενημερώσει πολλές φορές τους ευρωβουλευτές για τις πιθανές εξελίξεις σ’ 
αυτήν την περιοχή και τους κινδύνους που εγκυμονούσαν και συγχρόνως 
προέκυπταν από την κατάσταση στο Κοσσυφοπέδιο.
Λόγω της προσφοράς του, του ανήκει -  πιστεύω -  δικαιωματικά η τιμητική 
θέση του 25ου στο ευρωψηφοδέλτιο. Θέση, η οποία, για μας, προορίζεται για 
τα πρόσωπα τα οποία θέλουμε να τιμήσουμε και να διακρίνουμε.

Οι ευρωεκλογές δεν είναι ούτε δημοψήφισμα, όπως ισχυρίζεται η ΝΔ, 
ούτε είναι μια απλή καταγραφή δυνάμεων, όπως πολλοί πιστεύουν. Οι 
ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη πολιτική αναμέτρηση, γιατί από αυτήν 
εξαρτάται ποια Ελλάδα θέλουμε, σε ποια Ευρώπη επιδιώκουμε.

Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα : Ποιο δρόμο θα πορευτεί η Ελλάδα, μέσα σε 
ποια Ευρώπη που και εμείς έχουμε να διαμορφώσουμε. Οι εκπρόσωποί μας,



λοιπόν, έχουν να υπερασπιστούν πολιτική, να εφαρμόσουν πολιτική, να 
προωθήσουν τις απόψεις τις οποίες στηρίζουμε.

ΓΓ αυτό η προσπάθεια μας είναι να έχουμε, όσο το δυνατόν, καλύτερη 
εκπροσώπηση.
Πιστεύω πως όλοι οι υποψήφιοί μας είναι ικανοί να υπερασπιστούν 
αποτελεσματικά τις θέσεις μας.
Έτσι θα κατοχυρώσουμε τα συμφέροντα της χώρας.
Έτσι θα υπερασπιστούμε πς θέσεις μας.
Έτσι θα προωθήσουμε, μέσα στην Ευρώπη που επιδιώκουμε, την 
ισχυρή Ελλάδα.

Σας ευχαριστώ.

(ακολουθεί η σύνθεση του ευρωψηφοδελτίου).



1. Δημήτρης Τσάτσος, Καθηγητής Παν/μιου, Ευρωβουλευτής _
2. Ιωάννης Σουλαδάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Βουλευτής
3. Γιώργος Κατηφόρης, Οικονομολόγος, Ευρωβουλευτής
4. Ιωάννης Κουκιάδης, Καθηγητής Α.Π.Θ
5. Πέτρος Ευθυμίου, Δημοσιογράφος
6. Άννα Καραμάνου, Ευρωβουλευτής
7. Αλέκος Μπαλτάς, Οικονομολόγος Βουλευτής
8. Μένη Μαλλιώρη, Ψυχίατρος, Πρόεδρος Οργανισμού κατά

των Ναρκωτικών
9. Μανώλης Μαστοράκης, ίϊολ. Μηχανικός, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ
10. Μυρσίνη Ζορμπά, Πολ. Επιστήμων^Διευθύντρια Εθνικού 

Κέντρου Βιβλίου
11. Ηλίας Πλασκοβίτης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Παντείου 

Πανεπιστημίου
12. Χρήστος Φάκας , Αγρότης, Πρόεδρος ΓΕΣΑΣΕ
13. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, Περιβαλλοντολόγος
14. Γιώτα Γαζή, Δημοσιογράφος, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ
15. Δημήτρης Κουσελάς, Πολ. Επιστήμων, ΪΊρόεδρος ΟΤΟΕ
16. Αθανασία Τσατσάκου, Φιλόλο γος,-ανσσ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
17. Γιάννης Βαρδακαστάνης, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Πρόεδρος 

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
18. Αρτινοπούλου Βάσω, Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου για τα 

Δικαιώματα της Γυναίκας
19. Νίκος Μαδεμλής, Γραμματέας Νεολαίας ΠΑ.ΣΟ.Κ.
20. Αναστασία Κανελλοπούλου, Φιλόλογος, πρώην Νομάρχης
21. Νίκος Αμανατίδης, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ομοσπονδίας 

Ποντιακών Σωματείων Νότιος Ελλάδας
22. Στέλλα Πριόβολου, Φιλόλογος, αναπ. Καθηγήτρια 

Πανεπιστημίου Αθηνών
23. Χρήστος Ιακώβου, Προπονητής Εθνικής Ομάδας Άρσης 

Βαρών
24. Αλέκος Φασιανός, Ζωγράφος
25. Παρασκευάς Αυγερινός, Γ ιατρός, Ευρωβουλευτής
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