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Η χώρα μας, εδώ κατ τέσσερις μήνες, βρίσκεται, στην τροχτά της 
"επόμενης ημέρας".

Η επάνοδος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην διακυβέρνηση του τόπου, αλλά κατ 
οτ μεταβολές που έχουν επέλθετ στο πολτττκό τοπίο, 
σηματοδοτούν την αρχή μτάς νέας πολτττκής περτόδου.

Αλλωστε, αυτή ήταν κατ η προσδοκία της μεγάλης κοτνωντκής 
πλετοψηφίας, η οποία στήρτξε κατ συνεχίζετ να στηρίζετ το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κατ αυτό γτατί το αίτημα της "επόμενης ημέρας" δεν 
περτορίζονταν σε μία απλή κυβερνηττκή εναλλαγή, η οποία θα 
ανακύκλωνε τα προβλήματα κατ τα αδτέξοδα, καθώς κατ ττς 
αττίες που τα δημτουργούν. Αντίθετα, το αίτημα αυτό 
εκπορεύονταν απο την ανάγκη να υπάρξετ ένας γεντκότερος 
αναπροσανατολτσμός της πολτττκής ζωής της Χώρας. Να τεθεί, 
δηλαδή, φραγμός στην κατηφορτκή πορεία, που μέχρτ πρόττνος 
ακολουθούσε. Αλλά, κατ να δημτουργηθούν οτ προϋποθέσετς ώστε 
να υπάρξετ μία νέα αναγεννηττκή προσπάθετα, την οποία έχετ 
ανάγκη ο τόπος.

Γτ'αυτό κατ το έργο της κυβέρνησης, η αξτοπτστία κατ η 
αποτελεσματτκότητά της, θα κρτθούν απο την τκανότητά της να 
ακολουθήσετ νέους Εθντκούς, Κοτνωντκούς κατ Πολτττκούς 
Προσανατολτσμούς.



Δτόττ μόνον έτσι θα μπορέσουμε ως χώρα, ως κοτνωνία και ως 
πολίτες, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματτκά τα πράγματτ 
οξυμένα προβλήματα. Αλλά κατ να ακολουθήσουμε μία πορεία 
ανόρθωσης κατ ανασύνταξης της χώρας, της οτκονομίας κατ των 
θεσμών.

Είνατ πλέον σαφές όττ σήμερα, περτσσότερο απο κάθε άλλη φορά, 
η έκταση κατ το μέγεθος των προβλημάτων που καλείτατ να 
επτλύσετ η Κυβέρνηση, έχουν προσλάβετ οξείες δταστάσετς. Ενώ, 
απο την έκβασή τους θα εξαρτηθεί η δυνατότητα της πατρίδας 
μας να ανταποκρτθεί θεττκά σττς απαττήσετς κατ σττς ανάγκες 
της εποχής μας. Δτόττ δταφορεττκά, ολοένα κατ περτσσότερο θα 
δτολτσθαίνουμε σε ένα καθεστώς πλήρους περτθωρτοποίησης κατ 
αποδτάρθρωσης. Γτ'αυτό κατ είνατ απαραίτητη η κτνητοποίηση 
όλων των παραγωγτκών κατ δημτουργτκών δυνάμεων της 
κοτνωνίας. Αλλά κατ η επίτευξη μτάς εθντκής κοτνωντκής 
συμφωνίας, που θα στηρίζετατ στην ανάγκη να υπάρξετ μία 
ολοκληρωμένη κατ μακρόχρονη πολτττκή δτεξόδου απο την κρίση. 
Μτά πολτττκή που θα εντσχύετ τους Ευρωπαϊκούς ορίζοντες της 
χώρας, επανακτώντας την αξτοπτστία κατ την δυνατότητά της να 
συμμετέχετ ενεργά στα τεκτατνόμενα στο χώρο της Ευρώπης. Μτά 
πολτττκή που θα υπαγορεύετατ απο το εθντκό κατ κοτνωντκό 
όφελος. Κατ δεν θα παγτδεύετατ στη λογτκή του πολτττκού 
κόστους. Αλλά κατ μτά πολτττκή που θα έχετ ένα σαφή 
κοτνωντκό προσανατολτσμό, θα στηρίζετατ σε ένα σχέδτο



μεταρρυθμίσεων χατ θα ϊΐροωθεί τον θεσμτκό κατ κοτνωντκό 
εκσυγχροντσμό της χώρας.

Ττς κατευθύνσετς μτάς τέτοτας πολτττκής καλείτατ να 
θεμελτώσετ η νέα Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η οποία εκφράζετ ττς 
ελπίδες κατ ττς προσδοκίες ευρύτερων κοτνωντκών δυνάμεων.

Γτατί είνατ εκείνος ο πολτττκός χώρος που μπορεί να θέσετ τα 
θεμέλτα μτάς νέας αναγεννηττκής πορείας της Ελλάδας κατ 
ολόκληρου του Ελληντσμού. Να προώθησετ την ανάπτυξη κατ τον 
εκσυγχροντσμό της Ελληντκής Κοτνωνίας, ξεπερνώντας ττς 
όποτες αγκυλώσετς κατ καθυστερήσετς υπάρχουν. Να προχωρήσετ 
στην δημτουργία ενός σύγχρονου κοτνωντκού κράτους, που θα 
στηρίζετατ σε ένα ευρύ δίκτυο μηχαντσμών κοτνωντκής 
προστασίας. Να ξεμπλοκάρετ το αγκυλωμένο κατ καθυστερημένο 
πολτττκό μας σύστημα. Αλλά κατ να εμπνεύσετ ευρύτερα
κοτνωντκά στρώματα.

Είνατ προφανές όττ, γτα να υλοποτηθούν οτ στόχοτ αυτοί, πέρα 
απο την πολτττκή βούληση, χρετάζετατ κατ κάποτος χρόνος. Το 
χροντκό δτάστημα που έχετ μεσολάβησετ απο την ημέρα που το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανέλαβε την εξουσία δεν είνατ επαρκές, προκετμένου 
να επττευχθούν οτ παραπάνω στόχοτ. Ετστ, είνατ αρκετά νωρίς 
γτα να προχωρήσουμε στην οποταδήποτε αξτολόγηση του 
κυβερνηττκού έργου. Ωστόσο, πρέπετ να πούμε όττ τα
κυβερνηττκά μέτρα που μέχρτ τώρα έχουν ληφθετ, καθώς κατ το



ύφος και ήθος που έχετ επτδείξετ η Κυβέρνηση, με ευκρίνετα 
αποκαλύπτουν ττς μεγάλες κατ θεμελτώδετς διαφορές που έχετ η 
σημερτνή Κυβέρνηση με την προηγούμενη. Γτ'αυτό κατ ετνατ 
εντελώς αντστόρητες κατ κοτνωντκά μετέωρες οτ προσπάθετες 
ορτσμένων να εξτσώσουν πολτττκά το ΠΑ.ΣΟ.Κ. με το κόμμα της 
Ν.Δ. Τέτοτου είδους εξτσώσετς όχτ μόνο στερούντατ 
σοβαρότητας, αλλά κατ προσπαθούν να συγκαλύψουν ττς 
τδεολογτκές, πολτττκές κατ προγραμματτκές δταφορές, που ετνατ 
υπαρκτές κατ δτακρττές μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων.

Αλλωστε, τα κόμματα δεν ετνατ κάποτα ουδέτερα κοτνωντκά 
μορφώματα. Αντίθετα, εκφράζουν κατ εκπροσωπούν δταφορεττκές 
κοτνωντκές δυνάμετς. Ετστ, ετνατ φυστκό να εμφανίζουν 
ουστασττκές πολτττκές δταφορές ανάμεσά τους. Ττς δταφορές 
αυτές πτστοποτούν:

ΙΙρώτον: Τα μέτρα κοτνωντκής ευατσθησίας κατ δτκατοσύνης που 
έχετ μέχρτ σήμερα πάρετ η Κυβέρνηση. Οπως η ενίσχυση των 
οτκονομτκά αδυνάτων. Η φορολογτκή μεταρρύθμτση. Η δτκατότερη 
κατανομή των βαρών. Η προσπάθετα της Κυβέρνησης να στηρίξετ 
προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας κατ δημτουργίας νέων 
θέσεων απασχόλησης. Η αποκατάσταση κατ βελτίωση του Εθντκού 
Συστήματος Υγείας κ.ά. Μαζί με την παράλληλη προσπάθετά της 
να σταθεροποτήσετ την Οτκονομία. Αλλά, κατ να την εντάξετ 
σε μία αναπτυξτακή τροχτά. Ετστ, σε πρώτη φάση δώσαμε 
τδταίτερο βάρος στο χώρο της Οτκονομίας, όπου οτ δτεθνείς 
εξελίξετς, καθώς κατ η ύφεση που μαστίζετ την Ευρώπη, έχουν



δυσμενείς επιπτώσεις σε αυτήν. Πέρα, όμως, απο αυτό, ο 
Προϋπολογισμός, η αναμόρφωση του 2ου Κοτνοττκού Πλατσίου 
Στήρτξης, ο αναπτυξτακός νόμος, η φορολογική μεταρρύθμτση, 
παράλληλα με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίστο αλλαγής της οτκονομτκής κατ 
αναπτυξτακής μας πραγματτκότητας.

ΔεώτΕερον: Η θεσμτκή ανασυγκρότηση του δημοκρατικού μας
πολττεύματος. Αλλά κατ η αποκατάσταση του κράτους δτκαίου.
Στο πλαίστο αυτό εντάσσοντατ οτ κυβερνηττκές επτλογές
γτα την θεσμτκή αλλαγή στο χώρο της δτκατοσύνης.
Η μεγάλη μεταρρύθμτση που προωθούμε στη δτοίκηση κατ την 
Αυτοδτοίκηση, με την αποκέντρωση κατ τον δεύτερο βαθμό 
Αυτοδτοίκησης. Η κατοχύρωση της δταφάνετας κατ του Κοτνωντκού 
Ελέγχου στη δημόστα ζωή. Η δημτουργία ανεξάρτητου οργάνου γτα 
την δταχείρτση των Κραττκών Προμηθετών. Καθώς κατ η
θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξτοκρατίας στο δημόστο τομέα 
κατ ττς προσλήψετς.

Τρίχο: Η αναβάθμτση της θέσης μας στη δτεθνή σκηνή,
υπερασπίζοντας τα εθντκά δίκατα κατ κυρταρχτκά μας 
δτκατώματα.
Στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε με συνέπετα στην Προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης γτα την Ευρώπη που εμείς
οραματτζόμαστε κατ ταυτόχρονα γτα την Ελλάδα που θέλουμε.



Προτάσσοντας την ανάπτυξη, την ανταγωντσττκότητα κατ την 
απασχόληση στην ευρωπαϊκή οτκοδόμηση, δείχνουμε το δρόμο γτα 
την πραγματτκή σύγκλιση των οτκονομτών, των επτπέδων 
ανάπτυξης κατ τον ενταίο κοτνωντκό χώρο. Ταυτόχρονα 
επττρέπουμε στη χώρα μας να προχώρησετ στη δτκή της εσωτερτκή 
συγκρότηση με πραγματτκούς όρους ανάπτυξης κατ όχτ κάτω απο 
τη "δαμόκλετα σπάθη" της ονομασττκής σύγκλτσης.

Δτεκδτκώντας ένα νέο ρόλο της Ευρώπης στην ταραγμένη περτοχή 
μας, χαράζουμε νέο δρόμο της Ελλάδας στη Βαλκαντκή.
Ανοίγοντας μία νέα εποχή σττς σχέσετς Ευρώπης-Αμερτκής, αλλά 
κατ σττς ελληνοαμερτκαντκές σχέσετς κατ με επίκεντρο τη 
Βαλκαντκή κατ την Ανατολτκή Ευρώπη, αξτοποτούμε κάθε 
δυνατότητα γτα την εμπέδωση της ετρήνης κατ της συνεργασίας 
κατ την αποκατάσταση της σταθερότητας.

Σ'όλες ανεξαίρετα ττς πρωτοβουλίες που παίρνουμε κατ θα 
πάρουμε προς αυτές ττς κατευθύνσετς, δτεκδτκούμε ένα νέο 
σύγχρονο κατ αποφαστσττκό ρόλο της χώρας μας.

Δεν είνατ καθόλου τυχαίο όττ αυτή ακρτβώς τη σττγμή δτάλεξε η 
Αγκυρα γτα να οξύνετ ττς προκλήσετς της κατ να δταμορφώσετ 
κλίμα τεχνητής έντασης ανάμεσα σττς δύο χώρες.



Με επίγνωση αυτής της πραγματτκότμτας, αντιμετωπίζουμε με 
τδταίτερη προσοχή κατ αποφαστσττκότητα ττς προκλήσετς της στο 
Αιγαίο και τη Θράκη. Γτα ττς κρίστμες αυτές περτοχές 
διαμορφώνουμε ττς προϋποθέσετς μτάς πολύπλευρης αμυνττκής, 
οτκονομτκής, πολτττσττκής κατ κοτνωντκής θωράκτσης που θα 
επτκυρώσουν συγκεκρτμένες αποφάσετς του Υπουργτκού Συμβουλίου 
ττς αμέσως επόμενες εβδομάδες.

Δτατυπώσαμε με σαφήνετα τη θέση μας γτα το Κυπρτακό που 
εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνταίο λίθο της εθντκής μας 
στρατηγτκής. Επτμένουμε στην εφαρμογή του τρίπτυχου 
"πανεθντκή συνδτάσκεψη - επανατοποθέτηση στη δτεθνή 
κοτνότητα - ένταξη της Κύπρου στην ΕΟΚ".

Το δόγμα του "συναποφασίζουμε" κατ του "ενταίου αμυνττκού 
χώρου" δταμηνύετ σε κάθε κατεύθυνση όττ ο Ελληντσμός 
υπεραμύνετατ των δτκατωμάτων του κατ δεν αποδέχετατ λύση έξω 
απο ττς αποφάσετς του ΟΗΞ που απαττούν Κράτος κυρίαρχο, 
εντατο, ανεξάρτητο, χωρίς ξένα στρατεύματα.

Παρά ττς τεράσττες δυσκολίες που κληρονομήσαμε στο θέμα των 
Σκοπίων απο την αλόγτστη κατ ενδοττκή πολτττκή που οδήγησε 
στο σημερτνό ασφυκττκό πλαίστο -που τόσο εύγλωττα περτγράφετ 
το χροντκό των γεγονότων- προσπαθούμε να περάσουμε ττς 
συμπληγάδες.



Ομως, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός όττ αναλάβαμε τα 
μνία της Χώρας κάτω απο τδταίτερα αντίξοες συνθήκες. Τα 
Εθντκά μας θέματα βρίσκονταν σε κρίστμο σημείο, εξαττίας των 
χετρτσμών της κυβέρνησης της Ν.Δ. Η Οτκονομία ήταν στα 
πρόθυρα της πλήρους κατάρρευσης. Οτ θεσμοί είχαν 
αποδιαρθρωθεί. Η δημόστα δτοίκηση ήταν δταλυμμένη.

Ωστόσο δεν κρύψαμε ούτε μτά σττγμή απο το λαό την ανάγκη να 
σταθεί η Οτκονομία μας στα πόδτα της κατ ταυτόχρονα να 
περάσετ σε φάση ανάπτυξης κατ δημτουργίας. Κτ'αυτό απαττεί 
μακροχρόντα κατ σχεδτασμένη εθντκή προσπάθετα με καθολτκή 
συμμετοχή κατ στήρτξη όλων των παραγωγτκών δυνάμεων του 
έθνους. Με την παρουσία αποκεντρωμένου, δημοκραττκού κατ 
αξτόπτστου κράτους. Με την ενίσχυση κατ στήρτξη των 
αναπτυξτακών θεσμών. Με αρραγές εσωτερτκό μέτωπο. Η 
στρατηγική του κοτνωντκού συμβολαίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, 
αλλά το μέσον γτα τη δταμόρφωση κοτνωντκών συμφωντών που 
στηρίζουν κατ κατοχυρώνουν ττς γενναίες μεταρρυθμίσετς που 
απαττούντατ.

Στην κατεύθυνση αυτή κτνηθήκαμε στη δτάρκετα του μτκρού 
χροντκού δταστήματος που έχουμε την ευθύνη της δτακυβέρνησης 
της Χώρας.



Βέβατα, κανείς δεν ισχυρίζεται,, όπως χαρακτηρτσττκά τόντσε ο 
Πρωθυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, μτλώντας στην πρόσφατη 
σύνοδο της Κεντρτκής Επττροπής του κόμματος, όττ η 
κυβερνητική μηχανή λεττουργεί τέλετα. Οττ δεν εμφανίζει, 
αδυναμίες. Ούτε όττ λύθηκαν όλα τα προβλήματα συντοντσμού κατ 
συνεργασίας ανάμεσα σε δτάφορους κυβερνητικούς κατ κραττκούς 
φορείς.

Προβλήματα είνατ φυστκό να υπάρχουν. Ωστόσο πρέπετ να γίνετ 
απολύτως σαφές όττ "Είμαστε καταδτκασμένοτ να πετύχουμε".

Γτ'αυτό κατ η καθημερτνή κυβερνηττκή δραστηρτότητα, σε κάθε 
της βήμα, πρέπετ να δτακρίνετατ απο την ανάγκη της επττυχίας. 
Δεν μπορεί να κυριαρχείται απο τον φόβο της αποτυχίας, δτόττ 
κάττ τέτοτο θα την οδηγούσε σε πλήρη αδράνετα κατ παράλυση. 
Ούτε μπορεί να χαρακτηρίζετατ απο την οποταδήποτε 
δτστακττκότητα όταν τα προβλήματα που ανττμετωπτζετ η χώρα 
μας, επτζητούν επττακττκές κατ άμεσες λύσετς.

Ομως, το βέβατο είνατ όττ τα όποτα προβλήματα έχουν 
εμφαντστετ στην δτάρκετα της νέας Κυβερνηττκής θητείας του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνδέοντατ ευθέως με ττς καθυστερήσετς κατ ττς 
αγκυλώσετς που παρουστάζετ το πολτττκό μας σύστημα.



Οφείλοντατ στις παλατοκομματτκές πρακτικές κατ σττς 
συντηρηττκές απόψετς. Δημτουργούντατ απο τα ανττττθέμενα 
συμφέροντα κατ ττς έντονες ανττθέσετς που χαρακτηρίζουν την 
κοτνωνία μας. Κατ προκαλοΰντατ απο ένα έρποντα λατκτσμό που 
στηρτζετατ σττς πελατετακές σχέσετς κατ στο Κράτος παροχών.

Πέρα όμως απο αυτό η Κυβέρνηση, μετά την περίοδο 
προσαρμοσττκότητας, η οποία ήταν άλλωστε απαραίτητη, είνατ 
ανάγκη να αποχτήσετ ένα σταθερό κατ σύγχρονο βηματτσμό. Γτατί 
το μέγεθος κατ η έκταση των προβλημάτων που καλείτατ να 
ανττμετωπτσετ έχουν πάρετ εκρηκττκές δταστάσετς. Αλλά κατ 
γτατί δεν υπάρχουν περτθώρτα πετραματτσμών κατ άλλων "χαμένων 
ευκατρτών".


