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Γραφείο τύπου ΠΑ.ΣΟΚ. 

 

Σύνοδος Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 

Έκτακτη Σύνοδος Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος 

Αθήνα -  Ελσίνκι: ∆υο αντίθετοι δρόµοι για την Ευρώπη 

  

  

1. ∆υο διαµετρικά αντίθετοι τρόποι σκέψης, δυο διαφορετικά οράµατα, δυο 
αντίθετοι δρόµοι για το µέλλον της Ευρώπης. Αυτό είναι το συµπέρασµα από τις 
Συνόδους του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος και του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόµµατος που διεξήχθησαν σε Αθήνα και Ελσίνκι αντίστοιχα τις προηγούµενες 
µέρες.  

Η σύγκριση, µε νηφαλιότητα, των θέσεων των 5 σηµείων, των συντηρητικών και των 
σοσιαλιστών, δικαιολογεί απόλυτα, την κεντρική διαπίστωση του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού κόµµατος, ότι « η Ευρώπη είναι σε λάθος χέρια». 

Οι Συντηρητικοί  επιµένουν και επιδιώκουν µε τις προτάσεις τους, την εφαρµογή µιας 
τεχνικά βελτιωµένης εκδοχής της πολιτικής που εφαρµόζεται χρόνια τώρα στην 
Ευρώπη, στην οποία έχουν την πλειοψηφία. Επιµένουν να αγνοούν το ρόλο που έπαιξαν 
στην κρίση τα παρασιτικά κεφάλαια και επιµένουν σε πολιτικές που περνούν, άµεσα 
και έµµεσα, τις συνέπειες της κρίσης στους εργαζόµενους, τους ανέργους και 
τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις. 

Οι Σοσιαλιστές, αντίθετα, προτείνουν µια σειρά από µέτρα και πολιτικές που 
αντιµετωπίζουν επιθετικά τις αιτίες της κρίσης. Προτείνουν την φορολόγηση των 
χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών.  Την σύναψη Συµφώνου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προόδου µε έµφαση στην Υγεία, την Παιδεία, την πράσινη τεχνολογία.  

Με λίγα λόγια, ενώ οι ηγέτες του ΕΣΚ έριξαν το βάρος στη διαµόρφωση ενός 
µοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στη δικαιοσύνη, την απασχόληση και την 
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ανάπτυξη, το ΕΛΚ κράτησε τη συζήτηση γύρω από τη δηµοσιονοµική πειθαρχία 
και εξυγίανση, τους αυστηρούς κανόνες, τη συµµόρφωση και τις κυρώσεις. 

2. Σε ότι αφορά την Ελλάδα,  οι θέσεις των σοσιαλιστών, εµπεριέχουν το σύνολο των 
διεκδικήσεων της χώρας µας από τις κρίσιµες Συνόδους Κορυφής. Προτείνουν την 
δηµιουργία ενός µηχανισµού διάσωσης και την επαναδιαπραγµάτευση των 
όρων των πακέτων στήριξης που έχουν δοθεί. Ζητούν επίσης και την έκδοση 
ευρωοµολόγων. 

Αντίθετα  οι Συντηρητικοί αναφέρουν την χλωµή έως παράδοξη διατύπωση της 
πρότασης για «ενθάρρυνση της περιοδικής επαναξιολόγησης της βοήθειας που 
προσφέρεται από την Ε.Ε. και τους ∆ιεθνείς  Οργανισµούς, που µπορεί να οδηγήσει σε 
πιθανές τροποποιήσεις στα προγράµµατα που ήδη εφαρµόζονται». Η διατύπωση αυτή, 
δεν έχει καµία σχέση, µε τις αντιµνηµονιακές κορώνες της Ν∆.  

3. Ενδεικτική της διαφοράς των θέσεων Συντηρητικών και Σοσιαλιστών, σε 
σχέση µε την Ελλάδα, αλλά και την εµµονή της Ν∆ να έχει άλλη θέση για το Μνηµόνιο 
στο εσωτερικό και άλλη στο εξωτερικό είναι η αναφορά του Πρωθυπουργού Γ. Α. 
Παπανδρέου στο υπουργικό συµβούλιο: «Πριν από µερικές ηµέρες, είχαµε τις 
παράλληλες συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος στην Αθήνα, αλλά και 
του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος στο Ελσίνκι. Το κείµενο των 
Ευρωπαίων Σοσιαλιστών περιλαµβάνει πλήρως όλες τις δικές µας θέσεις για την 
Ευρώπη, αλλά βεβαίως και τα σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος, για τη δική µας χώρα, για 
την Ιρλανδία, καθώς και για άλλες χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση. 

Αντιθέτως, στο κείµενο που υιοθέτησαν οι συντηρητικοί, δεν υπάρχει απολύτως 
τίποτα. Στο δικό τους κείµενο, όµως, υπάρχει µόνον η ευχή να συνεχιστεί η 
επιτυχής πορεία των προγραµµάτων της Ελλάδας και της Ιρλανδίας - αυτή ήταν 
η απόφαση. 

Το λέω αυτό, γιατί δεν είναι σοβαρά πράγµατα, την ώρα που η χώρα µας περνάει µια 
τέτοια κρίση, να χειριζόµαστε τα θέµατα µε ελαφρότητα, δηλαδή να λέµε εδώ  πόσο 
καταστροφικό είναι το µνηµόνιο, και έξω να µιλάνε για την ανάγκη συνέχισης 
της εφαρµογής του. ∆ηλαδή, να υιοθετεί ο κ. Σαµαράς την ανάγκη εφαρµογής 
του µνηµονίου, όπως και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα, εδώ όµως, να λέει πόσο 
καταστροφική είναι η εφαρµογή αυτού του µνηµονίου για τη χώρα». 

4. Εµείς στο ΠΑΣΟΚ, πιστεύουµε ότι η κρίση που παραλάβαµε και που είχε τις ρίζες 
της κατά κύριο λόγο στο ξέφρενο δανεισµό της τελευταίας διετίας της 
διακυβέρνησης της Ν∆, αλλά και σε κακώς κείµενα δεκαετιών, που αλλάζουµε, 
απαιτούν αποφάσεις και σκληρή δουλειά µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση µας για 
σκληρή διαπραγµάτευση σε ότι αφορά το µέλλον της Ευρώπης, την έξοδο από 
την κρίση των δοκιµαζόµενων χωρών και την προφύλαξη των υπολοίπων από την 
επιθετικότητα ή τη δυσπιστία των αγορών, πρέπει να οδηγήσει τώρα σε αλλαγή της 
κυρίαρχης συντηρητικής προσέγγισης. Πολλοί οικονοµολόγοι αλλά και πολλοί 
πολιτικοί σε όλο τον κόσµο, συνιστούν να δράσουµε τώρα, όχι αύριο. Ακόµη µια 
αποτυχία της Ευρώπης, στο να παρουσιάσει ένα πειστικό και γενναίο σχέδιο για 
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την οικονοµική της διακυβέρνηση, µόνο νέα δεινά θα προκαλέσει. Όχι µόνο στις 
χώρες του Νότου, αλλά σύντοµα και στις χώρες που σήµερα αισθάνονται θωρακισµένες. 

  

Τα κείµενα των 5 σηµείων 

  

  

Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόµµα 

  

Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα 

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
που βασίζεται σε µια πραγµατική 
ευρωπαϊκή βιοµηχανική πολιτική, και σε 
µια στρατηγική για συντονισµένες 
επενδύσεις και κανονισµούς: «η οικονοµία 
της Ευρώπης δεν γίνεται πιο 
ανταγωνιστική µε περικοπές µισθών και 
υποβάθµιση του επιπέδου ζωής». 

Άµεσα µέτρα για τη διασφάλιση της 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας 
στη ζώνη του ευρώ. 
Ενθάρρυνση  περιοδικής επαναξιολόγησης 
της βοήθειας που προσφέρεται από την 
Ε.Ε. και τους ∆ιεθνείς  Οργανισµούς, που 
µπορεί να οδηγήσει σε πιθανές 
τροποποιήσεις στα προγράµµατα  που 
ήδη εφαρµόζονται: «ενδεχόµενα µέτρα 
που θα διασφαλίζουν τη συνέχιση της 
επιτυχούς εφαρµογής των 
προγραµµάτων  για την Ελλάδα και την 
Ιρλανδία,  θα πρέπει επίσης να µπουν σε 
αυτή την κατηγορία». 

Αύξηση των θέσεων εργασίας, 
επιτάχυνση της κοινωνικής προόδου 
µε τη σύναψη ενός Ευρωπαϊκού 
Συµφώνου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προόδου που δηµιουργεί 
νέες και καλύτερες θέσεις εργασίας και 
καταπολεµά τις ανισότητες. Κατάλληλο 
οικονοµικό περιβάλλον που επιτρέπει 
επενδύσεις στην εκπαίδευση, την 
καινοτοµία και σε τοµείς που θα 
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας όπως η 
πράσινη τεχνολογία  και η υγεία. 

Προσδιορισµός των βασικών 
χαρακτηριστικών του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισµού Σταθερότητας που θα 
τεθεί σε λειτουργία µετά τον Ιούνιο του 
2013 και θα πρέπει να διευκρινίζει - 
µεταξύ άλλων - τις λεπτοµέρειες για τη 
συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα ώστε να 
περιοριστεί µελλοντική επιβάρυνση των 
ευρωπαίων φορολογούµενων. Αυστηροί 
όροι για τη χορήγηση  οικονοµικής 
βοήθειας στο πλαίσιο του Μηχανισµού.   

  

∆ίκαιη ανάπτυξη µε τη χρήση 
νέων  οικονοµικών εργαλείων, όπως ο 
φόρος επί των χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών και ο φόρος άνθρακα 
που  θα δηµιουργήσουν πρόσθετες πηγές 
για επενδύσεις και θα επιτρέψουν την 

∆έσµη νοµοθετικών µέτρων για την 
βελτίωση της οικονοµικής 
διακυβέρνησης και δέσµευση για άµεση 
συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ώστε να καταλήξουν σε οριστική 
συµφωνία πριν το καλοκαίρι, έτσι ώστε η 
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δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών 
βαρών. 

νέα δοµή διακυβέρνησης να είναι πλήρως 
λειτουργική στις αρχές του 2012. 

Βελτίωση του οικονοµικού πυλώνα της 
Ευρώπης µε δίκαιο τρόπο. Θεσµοθέτηση 
ενός πραγµατικά αποτελεσµατικού 
µηχανισµού οικονοµικής διάσωσης για την 
Ευρωζώνη. Επαναδιαπραγµάτευση για 
τα πακέτα στήριξης που έχουν ήδη 
δοθεί, µείωση επιτοκίων δανεισµού, 
επιµήκυνση του χρόνου 
αποπληρωµής των δανείων. Έκδοση 
ευρωοµολόγων ως τµήµα µιας 
ευρύτερης οικονοµικής στρατηγικής. 

Ενίσχυση του συντονισµού της 
οικονοµικής πολιτικής µέσα από το 
Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας, τις 
διαθρωτικές µεταρρυθµίσεις και τη 
δηµοσιονοµική εξυγίανση. Προβλέπεται 
καθορισµός διαδικασιών «για 
περιπτώσεις, όπου η ανάπτυξη 
υστερεί σε σχέση µε όσα έχουν 
συµφωνηθεί» και  µηχανισµοί 
κυρώσεων που «θα τίθενται σε ισχύ για 
τα κράτη µέλη που δεν συµµορφώνονται 
µε τους κανόνες του Συµφώνου». 

Αλλαγή των κανόνων διακυβέρνησης στην 
Ε.Ε., δηµοσιονοµικοί κανόνες που θα 
αφήνουν χώρο για επενδύσεις αλλά και 
για αναδιανεµητικές πολιτικές. 

  

Συµµετοχή στα µέτρα σε εθελοντική 
βάση για όσα κράτη-µέλη δεν ανήκουν 
στην ευρωζώνη. 

 


