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Φίλες και φίλοι,
Ενα είναι σήμερα το κρίσιμο ερώτημα:
Υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισμό της Ελλάδας; Η απάντηση είναι απλή.
Υπάρχει μόνο ένας δρόμος: Η Νέα Δημοκρατία.
Με εγγύηση τις ιδεολογικές της αρχές και τις μεγάλες
επιλογές της που οδήγησαν και οδηγούν την Ελλάδα
στην Ευρωπαϊκή της προοπτική. Στον εκσυγχρονισμό.
Ο ι αρχές της Νέας Δημοκρατίας οδηγούν στην πρόοδο
με άξονα την ατομική δημιουργία. Και οι αρχές αυτές
δικαιώθηκαν σ' ολόκληρο τον κόσμο. Οι ίδιες αυτές
αρχές οδηγούν στην κοινωνική δικαιοσύνη. Με έντιμότητα στη σκέψη και την πρακτική. Με ελευθερία
έκφρασης και σύνθεση γνωμώιν. Ετσι ώστε η συναίνε
ση να αποτελεί κατάκτησα και όχι επιβολή.
Αυτός είναι ο δρόμος. Δρόμος σύγχρονος, γνωστός και
ανθρώπινος.
Η ανεύθυνη αποσταθεροποίηση που πρόσφατα εκδηλώ
θηκε, παραβίασε τις αρχές που όλοι στη

Νέα

Δημοκρατία υπηρετούμε. Είναι μια πράξη που στερείται
πολιτικής ηθικής. Είναι πράξη λιποταξίας.
Μόνο εμμένοντας στις αρχές της και την ιδεολογία
ί

της η Νέα Δημοκρατία είναι σε θέση να αξιοποιήσει
όλες τις δημιουργικές δυνάμεις; του Εθνους στην υπη
ρεσία της πρφόδου.
Φίλες και φίλοι,
Κάθε ψήφος που χάνεται από τη Νέα Δημοκρατία
είναι ψήφος υπέρ του ΠΑΣΟΚ.

Διότι με βάση το εκλογικό σύστημα είναι βέβαιο πως
την επομένη των εκλογών, ή η Νέα Δημοκρατία θα
κυβερνά ή το ΠΑΣΟΚ του Δνδρέα Γίαπανδρέου με την
πολιτική και πρακτική που αυτό εκπροσωπεί Κι αυτήν
την πολιτική και πρακτική τη γνωρίσατε και την
απορρίψατε.
Κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ είναι περιπέτεια σε λαβυρίν
θους χωρίς έξοδο, χωρίς ελπίδα για το μέλλον.
Μια επιστροφή του ΠΑιΣΟΚ στην εξουσία, είναι
επιστροφή στο παρελθόν. Διότι το ΠΑΣΟΚ δεν άλλαξε
σε τίποτα, δεν διδάχτηκε τίποτα από τα λάθη του
παρελθόντος. Το σημερινό ΠΑΣΟΚ είναι ιδεολογικά
ξεπερασμένο, χωρίς θέσεις. Αδύναμο να κυβερνήσει.
Κι αυτός είναι άλλος ένας λόγος που
η Νέα Δημοκρατία
είναι ο μόνος δρόμος.
Φίλες και φίλοι,
Βρίσκομαι όπως πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης.
Υπηρετώ τις εθνικές επιλογές και το συμφέρον της
παράταξης. Με βαθειά ριζωμένη μέσα μου την πεποίθη
ση ότι η πολιτική είναι μία διαρκής διαδικασία σύνθε
σης. Σύνθεσης των εθνικών συμφερόντων και των επι
θυμιών των πολιτών. Με κέντρο πάντοτε τον άνθρωπο.
Και αυτόν τον αγώνα σας καλώ να τον δώσουμε μαζί.
Για να συνεχίσει η Ελλάδα στο δρόμο του μέλλοντος.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

1. Ιρ ο ε κ λ ο γ ικ ά λέγονται πολλά.
Ομως, για τον πολίτη, αξία έχουν οι
πάγιες αρχές των πολιτικών, οι ιδέες
και οι προτάσεις που καταγράφηκαν
σε ανύποπτο χρόνο. Η σταθερότητα
της σκέψης και τον λόγον, πον εξακο
λουθούν να κρατάνε και σήμερα την
επικαιρότητα και τψ αλήθεια τους.
Αντί για υποσχέσεις, προτίμησα να σας
δώσω αποσπάσματα συνεντεύξεων,
άρθρων, δηλώσεών μου, πον δείχνουν
πώς οραματίζομαι το μέλλον και για
ποιά κοινωνία αγωνίζομαι.
Πάντοτε με πυξίδα στη σκέψη και στις
π ράξεις μου τις ιδεολογικές αρχές
της Νέας Δημοκρατίας.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
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Ηοικουμενική αντίληψή

Η ενότηταόλωντωνδυνάμεωντουέθνους
καιηπίστηστοπεπρωμένοτουοικουμενι
κούΕλληνισμούαποτελούνβασικέςπροϋπο
θέσειςγιατηναντιμετώπισητηςπολύπλευρης
κρίσηςπουδιέρχεταιηχώρα.
Η κινητοποίησητουΕλληνισμού, όμως, δεν
επαρκείμόνητηςγιατηλύσητωνπροβλημάτων.
Χρειάζεται σταθερήεθνικήπολιτική, ρεαλιστική
αντιμετώπισητωνθεμάτωνκαιμακρόχρονοςπρο
γραμματισμός. Αλλά,συγχρόνως,χρειάζεταιπερι
θωριοποίησητωναναχρονιστικώναντιλήψεων,που
τόσοπολύβλάπτουντηχώραμας.

τον ελληνισμού
μάς επιτρέπει
να οπάοουμε το φράγμα
τωνπληθυσμιαχών

ι

περιορισμών
τηςχώραςμας
και μας συνδέει με
τα εκατομμύριαΕλλήνων
τηςδιασποράς,
πολλαπλασιάζονταςέτσι
ΤΟπολίτικο
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και οικονομικό εύρος
του ελληνισμού.
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^ ^ Και για να υπάρξει ευρύτερη αποδοχή
μιας πολιτικής από το λαό, η οποία να
στηρίζεται στην αλήθεια, χρειάζεται να
λεχθεί όλη η αλήθεια στο λαό, ε'στω και
αν δυσαρεστεί. Οπως χρειά ζετα ι να

Από συνεντεύξεις του Μιλτιάδη Εβερτ.
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υπάρξει στους χειρισμούς και τις ενέργει
ες πλήρης διαφάνεια. ^ ^
"Ο πολιτικός πρέπει
ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Ο Σ ΤΥΠ Ο Σ

να είναι δημιουργός.
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Στόχος του είναι να

Η ευθύνη βαραίνει όλους μας και πρώ-

αφήσει ένα πετραδά-

τους εμάς τους πολιτικούς. Αξίες όπως η
τιμιότητα, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, ο

κι στο οικοδόμημα
που λέγεται σύγχρο
νη κοινωνία. Ο

σεβασμός, ο σεβασμός στον πλαϊνό, η
εργατικότητα -ακόμα και η θρησκεία,

Η κομματικοποίηση των πάντων,
που ξεκίνησε από το ΠΑΣΟΚ, έχει

γιατί όχι; -δεν "μετράνε" στις με'ρες μας.
Υπάρχει σ’ όλα τα επίπεδα ε'να έλλειμμα
ήθους.
Ελλειμμα ακόμα και δημοκρατίας.
Χρειάζεται κοινός αγώνας όλων μας για
ν’ ανοίξουν νε'οι ορίζοντες στην κοινωνία.
Κι εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος
γι’ αυτό. Διψάει γι’ αυτή την εσωτερική
επανάσταση και θα την αγκαλιάσει ^ ^

σωστός πολιτικός
δεν πρέπει, ούτε να
υπερενθουσιάζεται,

αλλοιώσει το χαρακτήρα του δημοκρατι
κού μας πολιτεύματος. Οι θεσμοί αντί να

ούτε να υπεραπογοητεύεται. Πρέπει να

υπηρετούν τον πολίτη υπηρετούν το κόμμα,

είναι σε θέση να βγά

και τον οπαδό. Οι ηγετικοί φορείς της πολιτείας

ζει το περίβλημα

λησμονούν ότ, πηγή κάθε εξουσίας είναι ο άνθρω

κάθε προβλήματος

πος. Κάθε κόμμα, κάθε οργάνωση, κάθε συντεχνία
φέρει ευθύνη γ,α την κατάσταση στην οποία έχουν
περιπεσει τα πολιτικά ήθη της χώρας μας.

και να φτάνει στην
καρδιά του".
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Με πυξίδα την ελαχίστοποίηση του κράτους, την

Α π ό συνεντεύξεις του Μιλτιάδη Εβερτ.

αποκέντρωση και την ανασυγκρότησή του. Με
ριζικές αλλαγές στις σχέσεις ελέγχου της κρατικής μηχανής. Με το ξερίζωμα της πελατειακής

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
και λαϊκίστικης αντίληψης των κομμάτων. Με την
ισόρροπη αναβάθμιση όλων των θεσμών που συν
θέτουν μια σύγχρονη κοινωνία.
Εάν θέλουμε, να ξεφύγουμε από την εθνική απο

fc/ΐενθΕψοζ τγηοι

«Οι φ ι λ ε λ ε ύ θ ε ρ ε ς κ ο ιν ω ν ίε ς

Jo /^ /q z

μόνωση, πρέπει να ξεπεράσουμε την οικονομική
έ χ ο ν τ α ς σ τ ο ε π ίκ ε ν τ ρ ο

απομόνωση και αυτό μπορεί να γίνει με το να
υπερβούμε τους παραδοσιακούς τρόπους παρα

τ ο ν ά ν θ ρ ω π ο , τα δ ικ α ιώ μ α τ ά το υ

γωγής στην οικονομία και να προχωρήσουμε σε

κα ι τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ία τ ο υ ,

μια καινοτόμο κοινωνία που να διευρύνει τις
5 ε ν μπορούν να νοηθούν

τεχνολογικές δυνατότητές της.

χ ω ρ ίς τ η ν κ ο ιν ω ν ικ ή δ ικ α ιο σ ύ ν η .

Και για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να
υπερβούμε την κοινωνία της ημιμάθειας που οικο
δομήσαμε και να μπούμε στη σύγχρονη κοινωνία
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της γνώσης.
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Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι ο κόσμος ξεπερ
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νάει την κλασική βιομηχανική κοινωνία και μπαί
νει στην τεχνολογική κοινωνία. 9 9
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Σε μια σύγχρονη κοινωνία δεν πρέπει ο πολίτης
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Οτανυπάρχειύφεσητηςοικονομίας,οπρώτος
πουπλήττεταιείναιοάνθρωπος: αντιμετωπίζειτο
φάσματηςανεργίας,τημείωσητουεισοδήματος,
γενικάτονοικονομικόμαρασμό. Εντελώςαντίθετα
αποτελέσματαφέρνειηανάπτυξη-μέσωεπενδύσε
ων-πουεμείςυποστηρίζουμε.
Πρώτοςστόχοςμας,λοιπόν,είναιηοικονομικήδιά
στασητουπροβλήματος,γιαναβγειοτόποςαπό
τοοικονομικόαδιέξοδοκαιδεύτεροςστόχος ■
-αλληλένδετοςόμως-ηκοινωνικήδιάσταση.
Χωρίςτονπρώτο,είναιακατόρθωτοςοδεύτερος.

να αντιμετωπίζεται ως όργανο παραγωγής και
μηχανή κατανάλωσης που υποδουλώνει τον
άνθρωπο. Πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από
το πλαίσιο της ανθρώπινης ηθικής και αξιοπρέ

• Ι^ Π Ρ ΙΟ Σ

πειας. Τα οικονομικά μέτρα και οι αριθμοί δεν
μπορούν να αγνοούν τον παράγοντα άνθρωπο. 9 9
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Ο βουλευτής έχει ηθική υποχρέωση -και κατοχυ
ρωμένο δικαίωμα- να έχει άποψη πάνω σια ζητή
ματα που απασχολούν το λαό -τον οποίο τάχθηκε

ΘΕΣΜ ΟΥΣ ΤΗΣ
να υπηρετήσει- και πρέπει αυτή την άποψη να
μπορεί ελεύθερα να τη λέει. Πάντοτε, βέβαια,
μέσα σια πλαίσια του κόμματός του και σια πλαί
σια της κομματικής πειθαρχίας. Που σταματάει η
ελευθερία γνώμης του βουλευτή και πού αρχίζει η
κομματική πειθαρχία; Αυτή είναι μια λεπτή ισορ
ροπία, μ α χρυσή τομή. Ο βουλευτής προτείνει' η
πρότασή του γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται. Η
ευθύνη πλέον δεν είναι δική του και εκείνος οφεί
λει να υπακούσει στις αποφάσεις του κόμματος.
Α ν οι αποφάσεις έρχονται σε αντίθεση με τη
συνείδησή του, ο βουλευτής δεν έχει άλλο δρόμο

^ΗΜΟβΡΛΤΜν

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις

" Χρειάζεται μια συνταγματική μεταρρύθμση που να προβλέπει:
α. Τη διάκριση των Εξουσιών. Ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξή της
η χωρισιά εκλεγόμενη Νομοθετική και Εκτελεστική Εξουσία, καθώς και η
διασφάλιση της αυτοτέλειας της Δικαστικής Εξουσίας, μέσω της εκλογής των
κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης.

β. Την ίδρυση Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου που θα επιβλέπει την

ορθή λειτουργία της πολιτείας και θα αποτελεί την πρωταρχική πηγή ερμη
νείας του θεμελιώδους νόμου της.

γ. Τον επανακαθορισμό των Πολιτικών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και

την παράλληλη κωδικοποίησή τους με τη μορφή Κοινωνικού Χάρτη και
Χάρτη Ατομικών Ελευθεριών.

δ. Τη θεσμοθέτηση παγίων εκλογικών συστημάτων σε όλες τις εκλογικές

βαθμίδες.

ε. Τη θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής,
στ. Την αποκέντρωση του κράτους μέσω της θεσμοθέτησης ουσιαστικών

από το να παραιτηθεί. Σε καμία πάνιως περίπτω

αποφασιστικών και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων για την Τοπική

ση δεν έχει δικαίωμα να διαλύσει το κόμμα του.} 5

Αυτοδιοίκηση β’ βαθμού.

FLASH Νοέμβριος 1992

^ ^ Είναι ανάγκη να γίνει ριζική μεταβολή της συνολι
κής μορφής του κράτους μ. άξονες την ελαχιστο-

ξ. Τη θεσμοθέτηση σύγχρονων κανόνων ροής των πληροφοριών και δημι

ουργικής εκμετάλλευσής τους.
Η αναθεώρηση του Συντάγματος αυτή καθ’ εαυτή δεν είναι αρκετή αν δεν
συνοδευτεί και από την ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών, όπως:
α. Την καθιέρωση μακροχρόνιων πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών
κανόνων όπως Μακροχρόνιο Φορολογικό Σύστημα,
β. Τη δημιουργία αξιόπιστης και αδιάφθορης κρατικής μηχανής, που θα

ποίηση της κρατικής παρουσίας, την αποκέντρωση
και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λει

υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το δημόσιο συμφέρον.
Η θεσμοθέτηση του αξιώματος του Επιτρόπου της Δημόσιας Διοίκησης απο

τουργίας του δημόσιου τομέα. Απαιτείται πλέον

τελεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση,

μ α βαθιά τομή σε όλα τα επίπεδα. Μια τολμηρή

γ. Την ψήφιση νέου νόμου" περί ευθύνης υπουργών " και τον ουσιαστικό

έξοδος από το τέλμα του πολιτικού και κοινωνικού

έλεγχο για το" πόθεν έσχες".

εκφυλισμού. Μια "ειρηνική επανάσταση" που θα

ε. Τον καθορισμό του ρόλου του κράτους στους τομείς της υγείας, της παι

οδηγήσει στην αναγέννηση του πολιτικού μας

δείας και του περιβάλλοντος, ώστε η έννοια της ποιότητας ζωής να καταστεί

συστήματος, στην αλλαγή των "κανόνων του παι
χνιδιού".

πλέον
θεσμός.
στ. Τον απεγκλωβισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και των εκπαιδευτι

δ. Την εξασφάλιση διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση των κομμάτων,

κών κοινοτήτων από τα κόμματα".

Και δεν θα ήταν ίσιος τολμηρό να μλήσουμ για
την" επανίδρυση του Ελληνικού Κράτους". } }
1
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Μόνο ριζοσπαστικές μεταβολές μπορεί να
φέρουν την αναγέννηση στη Χώρα μας και
την ανόρθωση της. Η επανάσταση πρέπει
να ξεκινήσει πρώτα από εμάς. Και πρέπει

ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ
να γίνει σε όλα τα επίπεδα. Στην κυβέρνη
ση, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, στο
κόμμα μας. Πυξίδα όλων των ενεργειών
μας πρέπει να είναι η ιδεολογία μας. ^ ^
Ε Λ ΕΥ Θ Ε Ρ Ο Σ ΤΥΠ Ο Σ
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Η δεκαετία που διανύουμε θα χαρακτηρι
στεί από την αναζήτηση αποτελεσματικών
λύσεων για την αντιμετώπιση συγκεκριμέ
νων προβλημάτων. Πραγματισμός και
αποτελεσματικότητα θα προσδιορίζουν
την αναζήτηση λύσεων. Αυτό σημαίνει:
αναζήτηση λύσεων χωρίς δογματικές προ
καταλήψεις. ^
ΕΛ ΕΥΘ ΕΡ Ο Σ ΤΥΠ Ο Σ
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Από συνεντεύξεις του Μιλτιάδη Εβερτ.

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ
Είναι αναγκαίο να μπει
το πλαίσιο μιας
συγκροτημένης
προσπάθειας με
κυρίαρχο άξονα την
ανάγκη διάχυσης της
.

Σε μια εποχή

που η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε νέα ιστορική
φάση και ριζοσπαστικές μεταβολές συντελούνται
παντού, μόνο μια ειρηνική επανάσταση μπορεί να
φέρει την αναγέννηση της χώρας μας. Μόνο μια
συνειδητή ατομική και συλλογική γιγαντιαία προ
σπάθεια με στέρεες ιδεολογικές βάσεις και σαφείς
στόχους μπορεί να συνεγείρει την ελληνική κοινωνία
και να την αφυπνίσει.
Αυτή είναι για την παράταξή μας, τη φιλελεύθερη
παράταξη, η πρόκληση της νέας εποχής. Και η πρό

εξουσίας, του
εκσυγχρονισμού
της λειτουργίας
των θεσμών και της
αποτύπωσης του
προορισμού του

κληση αυτή είναι μπροστά μας. ^
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συγχρόνου κράτους».
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Από συνεντεύξεις του Μιλτιάδη Εβερτ.

Οι στόχοι α ελληνικοί για την εξωτερική πολιτική
μπορεί να προσδιοριστούν. Αυτό δεν είναι δύσκολο.
Η πολιτική μας είναι η πολιτική ενοποίηση της
Ευρώπης. Αυτός είναι ο μεγάλος
εθνικός στρατηγικός στόχος,

ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από

-------------

εξι-επτά χρόνια, ευρισκόμενη πλέον και στην πολι
τικά ενοποιημένη Ευρώπη, να μπορέσει να βρει τη
γαλήνη και να μην υφίσταται τις εθνικές απειλές
που έχει σήμερα, περιτριγυρισμένη από κινδύνους
από όλες τις πλευρές. Ο δεύτερος στόχος είναι η
εκ μ ετά λλευ σ η τη ς γεω γραφ ικής θέσης της
Ελλάδας στα Βαλκάνια, που μας έχει δημιουργή

"Την ώρα που η πατρίδα μας διέρχεται

σει στο παρελθόν και πολλά προβλήματα, αλλά

κρίση με το εθνικό Θέμα των Σκοπιών,

μας δίνει και πολλά πλεονεκτήματα και πολλές

είναι ανεπίτρεπτο οι πολιτικές δυνάμεις

δυνατότητες.

του τόπου να επιδίδονται σε αντιδικίες και

Βρισκόμαστε σ’ ένα γεωγραφικό σταυροδρόμι,

διενέξεις. Καμιά πολιτική δύναμη δεν μπο

όπου στο παρελθόν αλλά και σήμερα συναντιόνται

ρ εί να βγει ενισχυμένη από μια κρίση και
εθνική περιπέτεια. Τώρα, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, επιβάλλεται η εθνική ομο
ψυχία και σύνεση.

πολιτισμοί, ιδεολογίες, θρησκείες. Είναι χώρος
αναμετρήσεων και αυτό δίνει και στοιχεία θετικά
αλλά και στοιχεία αρνητικά. Ο δεύτερος λοιπόν
στόχος είναι μια ειρηνική επιθετική πολιτική στα
Βαλκάνια, ούτως ώστε η Ελλάδα έχοντας τη μεγα
λύτερη εσωτερική πολιτική σταθερότητα, έχοντας
τη μεγαλύτερη εθνική ομογένεια από κάθε άλλη
χώρα των Βαλκανίων, οικονομική σταθερότητα,

Αυτή είναι η απαίτηση του ελληνικού λαού.
Ο λαός έχει κουραστεί από αυτή τη μορφή
της μικροπολιτικής, που οδήγησε στο
παρελθόν σε περιπέτειες
: 3#
το Κυπριακό".

κοινωνική σταθερότητα, να διαδραματίσει ένα
μεσολαβητικό ενδιάμεσο ρόλο μεταξύ της Κοινής
Ευρωπαϊκής Αγοράς και των Βαλκανίων. Ο τρίτος
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στόχος είναι η δυνατότητα της Ελλάδας να επη
ρεάσει τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Μέσης
Ανατολής. Αυτοί είναι οι τρεις μεγάλοι άξονες,
τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσει η Ελλάδα
στα θέματα της εξωτερικής εθνικής της πολιτικής,
πάντοτε με ορισμένες βασικές αρχές, ότι είμαστε
υπέρ της εθνικής ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας
των κρατών και της μη παρεμβάσεως στα εσωτερι
κά άλλων χωρών. ^ ^
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