
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, λίγους μήνες πριν το 2000, 

στην πιο γόνιμη στιγμή ενός θετικού ιστορικού κύκλου. 

Σήμερα, η χώρα μας είναι κυρίαρχη, ισχυρή, 

κατοχυρωμένη στο διεθνές περιβάλλον.

Σήμερα η χώρα μας αντιμετωπίζει από θέση ισχύος, με 

αυτοπεποίθηση και κύρος το ανταγωνιστικό περιβάλλον 

του 21ου αιώνα.

Οι κόποι και οι προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας 

πιάνουν - επιτέλους - τόπο.

Η συλλογική προσπάθεια του ελληνικού λαού για την 

ισχυρή Ελλάδα, έχει θετικά αποτελέσματα.

Η Ελλάδα θα μετέχει από την 1.01.2001 στον σκληρό 

πυρήνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα πλεονεκτήματα για την χώρα και κάθε πολίτη είναι 

αυτονόητα. Μια νέα ιστορική περίοδος αρχίζει που θα 

οδηγήσει την Ελλάδα σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα 

ανάπτυξης και ευημερίας.

Η κυβέρνηση οδήγησε με σταθερό χέρι αυτές τις εξελίξεις. 

Από το 1993 και με ένταση από το 1996 σχεδιάσαμε και 

εφαρμόσαμε μια ολοκληρωμένη πολιτική ανάπτυξης.

Η αντιπολίτευση, όλο αυτό το διάστημα, είχε επιλέξει, είτε 

τον ρόλο της Κασσάνδρας, είτε το ρόλο του υπονομευτή 

κάθε προσπάθειας εκσυγχρονισμού της χώρας.



Βρήκαμε αντιμέτωπη την αξιωματική αντιπολίτευση 

παντού, σε όλα τα μέτωπα εκσυγχρονισμού και 

ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας.

Η Νέα Δημοκρατία ταυτίστηκε με τα πιο οπισθοδρομικά 

και αναχρονιστικά φαινόμενα της ελληνικής κοινωνίας.

Ποτέ και πουθενά δεν κατέθεσε μια δημιουργική πρόταση. 

Ποτέ και πουθενά δεν άσκησε εποικοδομητική κριτική.

Εδώ στην Βουλή ο σημερινός Αρχηγός της είχε προβλέψει 

ότι η χώρα δεν θα μπει στην ΟΝΕ. Στελέχη της Νέας 

Δημοκρατίας μέχρι πριν λίγο παραπληροφορούσαν τις 

Ευρωπαϊκές αρχές για την ελληνική οικονομία. 

Διαψεύσθηκαν οι Κασσάνδρες.

Αλλά δεν υπάρχει στην Ν.Δ. ούτε αιδώς, ούτε ευθύνη. 

Ούτε φυσικά, η στοιχειώδης αυτοκριτική. Ή, έστω, η 

αιδήμων σιωπή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Έχουμε ήδη σχεδιάσει, τους μεγάλους ορίζοντες της 

χώρας για τη νέα τετραετία 2000 -  2004 με βάση το 

σχέδιο ανάπτυξης της χώρας, το νέο κοινωνικό 

προϋπολογισμό, τα προγράμματα για τη γεωργία και την 

ύπαιθρο.

Η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ελλάδα 

ισότιμη στην Ευρώπή, σημαίνει ασφάλεια, κοινωνική



συνοχή, αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια για κάθε έλληνα 

πολίτη. Αυτό επιτύχαμε ως σήμερα, αυτό θα διευρύνουμε 

αποφασιστικά από το 2000 ως το 2004.

Όσα ανέφερα για την πρόοδο της χώρας είναι κοινή 

συνείδηση του ελληνικού λαού. Τα γνωρίζουν και τα 

αναγνωρίζουν οι Έλληνες πολίτες. Όσα ήδη ανέφερα είναι 

γνωστά και αναγνωρίζονται από όλους τους διεθνείς 

οικονομικούς οργανισμούς.

Σ’ αυτό το θετικό κλίμα για την Ελλάδα, θετικό κλίμα για 

κάθε Έλληνα, υπάρχει μια μόνιμη παραφωνία: η ηγεσία 

της Νέας Δημοκρατίας.

Η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο δεν χαίρεται για 

την επιτυχία της Ελλάδας, όχι μόνο δεν την αναγνωρίζει, 

αλλά επιχειρεί, με μάταιο τρόπο, να ανακόψει την θετική 

πορεία της χώρας.

Η Νέα Δημοκρατία είτε από απειρία, είτε από άγνοια, είτε 

από μικροκομματικό υπολογισμό δεν επιλέγει τον δρόμο 

της γόνιμης αντιπαράθεσης θέσεων.

Από μια εποικοδομητική κριτική θα έβγαινε ωφελημένη η 

κυβέρνηση. Γιατί είναι φυσικό σε ένα μεγάλο έργο να 

υπάρξουν παραλείψεις, κενά, ενδεχομένως και λάθη.

Η Νέα Δημοκρατία δεν διάλεξε όμως τον δρόμο της 

σοβαρότητας. Την οδό της ευθύνης. Προτίμησε τα 

ολισθηρά μονοπάτια της σκανδαλολογίας. Επέλεξε την



αδιέξοδη οδό της σκανδαλοθηρίας, δηλητηριάζοντας την 

δημόσια ζωή, συσκοτίζοντας τα πραγματικά προβλήματα, 

υποβαθμίζοντας τα επιτεύγματα και τις προτεραιότητες 

του τόπου. Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που 

επιλέγει αυτή την τακτική.

Αλλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

είναι απαράδεκτο ένα κόμμα να επιχειρεί να μετατρέψει τα

δικά του αδιέξοδα σε αδιέξοδα για την χώρα.

Κύριοι συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία -και όχι μόνον- δεν έχει 

συνειδητοποιήσει τις αλλαγές που συνέβησαν στην χώρα. 

Ο ελληνικός λαός είναι ώριμος λαός. Θέλει τα κόμματα να 

του μιλάνε με ευθύτητα. Να του μιλάνε συγκεκριμένα. Να 

δίνουν λύσεις στα υπαρκτά προβλήματα.

Ο ελληνικός λαός θέλει από τα κόμματα να ανοίγουν 

ορίζοντες στις επιδιώξεις του.

Έχει τελειώσει οριστικά η εποχή των κραυγών. Η εποχή 

των υποκριτικών υποσχέσεων, των επιταγών χωρίς 

αντίκρυσμα.

Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να μετατρέψουν 

κάποιοι την κρίση των κομμάτων τους, σε κρίση της 

ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.



Στην σκανδαλολογία και σκανδαλοθηρία της Νέας 

Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση απαντά με το διάφανο έργο 

της. Έργο που είναι κτήμα κάθε Έλληνα πολίτη.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η Νέα Δημοκρατία είναι έκθετη με τις καταγγελίες της για 

“διάτρητες” διακηρύξεις και “αδιαφανείς” - δήθεν- 

διαγωνισμούς. Γιατί η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ 

καλά, ότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν στην χώρα τόσες και 

τέτοιες εγγυήσεις διαφάνειας, ιδίως με την μορφή 

δικαστικού ελέγχου όλων των προμηθειών και έργων. 

Αυτές οι εγγυήσεις είναι αποτέλεσμα της θέλησής μας για 

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εξάλειψη των 

δυνητικών περιπτώσεων διαφθοράς.

Στις προγραμματικές δηλώσεις του 1996 επισημάναμε, 

την επέκταση των μέτρων διαφάνειας:

- στα δημόσια έργα

- τις προμήθειες του δημοσίου

- στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

- στην χρηματοδότηση των κομμάτων.

Αναφέρομαι αναλυτικότερα στους τομείς αυτούς και στο 

συγκεκριμένο έργο μας.



ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Όπως γνωρίζετε, η οικονομική ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός του κράτους συνδέονται με ένα ευρύ 

πρόγραμμα δημοσίων έργων, που αλλάζουν την εικόνα 

της χώρας και της εξασφαλίζουν την είσοδο στη νέα 

εποχή. Η θωράκιση της διαφάνειας, βασίζεται σε δύο ιδίως 

πρωτοβουλίες:

α. Την εισαγωγή της κοινοτικής νομοθεσίας για την 

αποτελεσματική δικαστική προστασία (που καθιέρωσε 

ον. 2522/1997).

β. Τον ανεξάρτητο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

(που καθιέρωσε ο ν. 2741/1999) για δημόσια έργα 

σημαντικής αξίας.

Ταυτόχρονα θέσαμε φραγμό στις αδιαφανείς υπερβάσεις 

του συμβατικού κόστους των έργων, καθιερώσαμε τον 

Ειδικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου, στην αρμοδιότητα 

του οποίου φυσικά περιλαμβάνεται και η αντιμετώπιση
/

κακοτεχνιών και άλλων συμπτωμάτων διαφθοράς,^ ίΟΟίΟΙΓ)ίΟ 

προβλέψαμε την υποχρέωση δήλωσης “πόθεν έσχες” των 

φυσικών προσώπων που ασχολούνται με δημόσια έργα, 

και καθιερώσαμε μαθηματική μέθοδο ανάθεσης, 

ανεπίδεκτη αμφισβητήσεων για την αντικειμενικότητά της 

(ν.2576/1998, 1418/1984, 2229/1994, 2732/1996).

Η χώρα διαθέτει για πρώτη φορά ένα πλήρες σύστημα 

εγγυήσεων για την ανάθεση δημοσίων έργων. Τα



αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται αισθητά. 

Ορισμένες συγκρίσεις με το πρόσφατο παρελθόν είναι 

χαρακτηριστικές: Επί των ημερών μας πετύχαμε 

αναδιαπραγματεύσεις συμβάσεων δημοσίων έργων με 

σημαντικό όφελος για το δημόσιο. Είναι γνωστό ότι το 

1993 η Νέα Δημοκρατία είχε έτοιμη τη Σύμβαση για το 

Αεροδρόμιο των Σπάτων και την είχε μονογράψει. Εμείς 

μετά από πολύμηνη σκληρή επαναδιαπραγμάτευση 

υπογράψαμε μια Σύμβαση για το ίδιο έργο, με την ίδια 

Κοινοπραξία, έχοντας διασφαλίσει συνολικό όφελος για το

τροποποιή< αμε τις συμβάσεις για το Φράγμα

Συκιάς και τη Σήραγγα Εκτροπής του Αχελώου και 

πετύχαμε μειωμένο κόστος και εκεί. Πετύχαμε 

εξοικονόμηση έως και 50% του κόστους ανά χιλιόμετρο 

του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από το Β’ ΚΠΣ σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο κόστος από το Α’ ΚΠΣ που διαχειρίσθηκε 

η Ν.Δ. Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι από το Σώμα 

Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων.

Το τι πετύχαμε μ’ αυτό το νέο θεσμικό πλαίσιο φαίνεται 

από δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Κατά την περίοδο 1990-1993 οι Μελέτες εδίδοντο με απ’ 

ευθείας ανάθεση σε ορισμένα και μόνο Γραφεία Μελετών. 

Οι Μελέτες εδίδοντο με τον προσδιορισμό ενός μικρού 

αντικειμένου, που αντιστοιχούσε σε ένα σχετικά μικρό

Ελληνικό δις. δρχ. χάρη σε πολλές



κόστος. Στη συνέχεια άλλαζε και αύξανε το αντικείμενο 

της Μελέτης με συνακόλουθο γεγονός το αρχικό κόστος 

της Μελέτης να πολλαπλασιάζεται επί 2, επί 3, επί 4, επί

Από το 1994 αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της περιόδου 

1990-1993 έχει αλλάξει ριζικά. Οι αναθέσεις των Μελετών 

δεν γίνονται με απ’ ευθείας ανάθεση αλλά σύμφωνα με τις 

προβλέψεις και τις διατάξεις του Νόμου 716/77 και των 

σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών και χωρίς διακρίσεις.

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά έργα του Α’ ΚΠΣ 17 

εργολαβίες του Αυτοκινητόδρομου Υλικής - Αθηνών - 

Κορίνθου.
Ο προϋπολογισμός των έργων ήταν 63 δις, η έκπτωση 

που δόθηκε ήταν 62%, δηλαδή τα συμφωνητικά που 

υπεγράφησαν ήταν ύψους 24 δις. Τα έργα αυτά 

ολοκληρώθηκαν με ολική δαπάνη 45 δις και με πολλές 

κακοτεχνίες. Έτσι η πραγματική έκπτωση αντί 62%

υποδιπλασιάστηκε και έγινε 31%.

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει δεν επιτρέπει πια αυτές τις 

μαγικές εικόνες. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση το 

ΥΠΕΧΩΔΕ για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος 

επέβαλε κυρώσεις στους εργολάβους και τους έχει 

υποχρεώσει να αποκαταστήσουν με δικά τους έξοδα 2,5 

δις δρχ. τις κακοτεχνίες. Οι φάκελοι των 17 εργολαβιών 

κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν

5, επί 6 επί 7, επί 10.



σκανδαλολογεί. Όμως ο κ. Καραμανλής και η Νέα 

Δημοκρατία έχουν αναρωτηθεί ποιοι Υπουργοί 

υπέγραψαν αυτές τις συμβάσεις επί των ημερών της Νέας 

Δημοκρατίας;

Αυτό το γενικότερο «νοικοκύρεμα» είναι η καλύτερη

απόδειξη ότι εννοούμε και επιβάλλουμε τη διαφάνεια.
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Η ανάπτυξη συνδέεται, όμως, και με την ορθολογική 

οργάνωση των προμηθειών του δημοσίου τομέα. Η 

προστασία της διαφάνειας βασίσθηκε και εδώ μεταξύ 

άλλων σε ένα καινοτόμο και συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο, το 

οποίο αποτελούν αφενός η ειδική δικαστική προστασία 

σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και ο έλεγχος από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο - που ισχύουν και εδώ, όπως στα 

δημόσια έργα.

Αναφέρω ενδεικτικά:

1. Για κάθε προμήθεια αγαθών αξίας άνω των 500 εκ. δρχ. 

για κάθε έργο προϋπολογισμού άνω του 1 δις δρχ. και για 

κάθε σύμβαση παροχής υπηρεσιών άνω των 500 εκ. δρχ. 

στο δημόσιο, το ν.π.δ.δ. και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή 

οργανισμούς διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος 

νομιμότητας της οικείας σύμβασης πριν από τη σύναψή 

της, από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.



2. Συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν 9 διακομματικές 

επιτροπές για τη διενέργεια διαγωνισμών ιδιαιτέρως 

μεγάλης οικονομικής αξίας ή υψηλής τεχνολογίας, 

συνολικού ύψους δαπάνης 300 δις δρχ. Χωρίς καμία 

δικαιολογία η Ν.Δ. τον Ιούνιο ’97 ανακάλεσε τους 

εκπροσώπους της από τις επιτροπές αυτές. Το ίδιο 

έπραξε και το ΔΗΚΚΙ, τον Οκτώβριο ’97 για άσχετο λόγο 

(δήθεν αποκλεισμός του από το Ε.Ρ.Σ.). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερες αποφάσεις αυτών των 

επιτροπών έχουν ληφθεί έως σήμερα ομόφωνα με τη 

συμμετοχή και των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, 

όπου υπήρχαν, δείγμα του ότι ο τομέας των προμηθειών 

λειτουργεί σωστά υπό τον έλεγχο και με την ευθύνη όλων 

μας.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ένα κόμμα δεν ορίσει ή 

αποσύρει τον εκπρόσωπό του στις επιτροπές που 

συγκροτούνται για την προμήθεια αγαθών μεγάλης 

τεχνολογικής ή οικονομικής αξίας, αυτός αντικαθίσταται 

από Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι καθιερώνεται το “πόθεν 

έσχες” για τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται σε 

δραστηριότητες ανάθεσης προμηθειών.

5. Επί Νέας Δημοκρατίας καμία σύμβαση προμήθειας ή 

έργου άνω του 1 δις δεν στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

για έλεγχο νομιμότητας, παρά την ύπαρξη τέτοιας



δυνατότητας (όχι υποχρέωσης) που η ίδια η Ν.Δ. είχε 

θεσπίσει.

Επί κυβερνήσεως ΠΑ.ΣΟ.Κ., με βάση την ίδια δυνητική 

διάταξη, στάλθηκαν για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο 67 

συμβάσεις, πριν την υπογραφή τους και ήδη μετά την 

πρόσφατη θέσπιση της υποχρεωτικότητας του ελέγχου 

έχουν αποσταλεί δεκάδες φάκελοι συμβάσεων.

Κατά τα έτη 1998 και 1999 (μέχρι 10.11.99)

προκηρύχθηκαν συνολικά 669 διαγωνισμοί κρατικών 

προμηθειών. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα 

ασκήθηκαν 68 προσφυγές.

Οι αποφάσεις ήταν όλες απορριπτικές.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο ν. 1866/89 επί ©τι^©ρ€¥ίκής ευνόησε τη συγκέντρωση 

και την αδιαφάνεια στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο. Η 

διαδικασία χορήγησης αδειών έγινε με τρόπο συνοπτικό 

και μεροληπτικό.

Με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας το 1993 

από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. διαπιστώθηκε η ανάγκη αντιμετώπισης 

των προβλημάτων που δημιουργούσε η άναρχη 

κατάσταση στον χώρο των ηλεκτρονικών MME μετά την 

απελευθέρωση από το καθεστώς του κρατικού



μονοπωλίου. Η ανασυγκρότηση του ΕΣΡ αποτέλεσε το 

πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων. Ακολούθησε μια σειρά ρυθμίσεων με τη 

διαφάνεια ως δεσπόζουσα αρχή. Αναφέρω ενδεικτικά τις 

ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας που επιβάλλουν την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών όσων εταιρειών 

ενεργοποιούνται στη ραδιοτηλεοπτική αγορά, τις ρυθμίσεις 

για τις απαγορεύσεις συγκεντρώσεων στον χώρο της 

ιδιωτικής τηλεόρασης, τις ρυθμίσεις για το «πόθεν έσχες» 

των ιδιοκτητών και για το ασυμβίβαστο συμμετοχής σε 

επιχειρήσεις δημοσίων έργων ή προμηθειών, τις εγγυήσεις 

δημοσιότητας, τους περιορισμοί στη μεταβίβαση μετόχων, 

τους ιδιαίτεροι κανόνες για τη διαφάνεια στις σχέσεις 

ΜΜΕ/διαφημιστών και διαφημιζομένων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η στάση της κυβέρνησης σε σχέση με τις 

συνδρομητικές και ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες. Δεν 

επιτρέψαμε τη λειτουργία αυτή χωρίς προηγούμενη 

θέσπιση εξειδικευμένου πλαισίου. Εμείς ψηφίσαμε τον 

πρώτο νόμο στην Ευρώπη για τις δραστηριότητες αυτές.

Θυμίζω, ότι οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες^ είχαν
ι\[ να(ΐ<κ

απευθύνει ανοιχτή επιστολή κατά της κυβέρνησης^ Αυτή 

είναι η απάντησή μας για όσους μιλούν για διαπλοκή. Εάν 

ακολουθούσαμε τα οποιαδήποτε συμφέροντα θα 

ακολουθούσαμε την πρακτική της Νέας Δημοκρατίας που 

παρέδωσε τις συχνότητες κατά τρόπο αδιαφανή.



Θα αναφέρω επί πρόσθετα ένα παράδειγμα:

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λειτούργησαν καθ’ όλη την 

περίοδο ‘90-’93 επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας χωρίς 

να καταβληθεί από πλευράς τους ούτε δραχμή. Επί των 

ημερών αυτής της κυβέρνησης απαιτήθηκε από τους 

τηλεοπτικούς σταθμούς να καταβάλουν αντάλλαγμα για τις 

συχνότητες που χρησιμοποιούν και αποτελούν δημόσια 

περιουσία. Ο Υπουργός Τύπου έχει καταλογίσει στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς συνολικό ποσό 5 δις δρχ. 

περίπου.

Επί μέρους ελλείψεις και καθυστερήσεις υπάρχουν 

αναμφισβήτητα και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Ο χώρος 

των MME αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογικής 

επανάστασης. Γι’ αυτό άλλωστε δημιουργεί συνθήκες 

έντονης οικονομικής κινητικότητας, η οποία με τη σειρά 

της επιβάλλει συνεχείς προσαρμογές.

Ο ρόλος στον έλεγχο της διαφάνειας μίας ανεξάρτητης 

αρχής, όπως το ΕΣΡ, αποβαίνει υπό τις συνθήκες αυτές 

καθοριστικός. Είναι σε όλους γνωστό, ότι το ΕΣΡ έχει σε 

πολλές περιπτώσεις βρεθεί στο επίκεντρο της διαμάχης 

ανταγωνιστικών οικονομικών συμφερόντων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο, και ανταποκρίθηκε με 

επιτυχία στην αποστολή του. Πρέπει γι’ αυτό όλοι να



στηρίξουμε τον θεσμό στις πρ^σπάθειές του. Θυμίζω ότι 

ο προϋπολογισμός α π ό ^^κ ά τ. δρχ. το 1995 θα φτάσει 

350 εκατ. δρχ. το 2000. Άλλα 120 εκατ. δρχ.

καταβάλλονται από το Υπουργείο Τύπου.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχει και η “καθημερινή 

διαφθορά”, που εκδηλώνεται στο εσωτερικό των δημοσίων 

υπηρεσιών και δημιουργεί στον πολίτη την νοοτροπία του 

ότι για να εξυπηρετηθεί πρέπει να προσφέρει ως 

αντάλλαγμα “κάτι” στον υπάλληλο. Με την

αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών, τη μηχανογράφηση, 

τη συνδυασμένη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη και του 

Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών της Διοίκησης, 

περιορίζουμε δραστικά τις δυνατότητες συναλλαγής.

Σε έναν ευαίσθητο τομέα, την Αστυνομία, υιοθετήσαμε την 

ίδια λογική. Με την ίδρυση, πρόσφατα, της Υπηρεσίας 

Εσωτερικών Υποθέσεων (ν. 2713/1999) δημιουργήσαμε 

τις προϋποθέσεις για την καταπολέμηση φαινομένων 

διαφθοράς, που μας προβλημάτιζαν όλους τα τελευταία 

χρόνια.



Ο νέος Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν. 2683/99) 

προβλέπει το “πόθεν έσχες” για τους δημοσίους 

υπαλλήλους καθώς και νέες πειθαρχικές διατάξεις.

Ο Ν. 2190/94 αποτελεί κορυφαία τομή στην εξυγίανση του 

πολιτικού συστήματος, διασφαλίζοντας την αξιοκρατία, τις 

ίσες ευκαιρίες και τη διαφάνεια στις προσλήψεις των 

δημοσίων υπαλλήλων, μέσα από αντικειμενικές πλέον 

διαδικασίες και τη λειτουργία ανεξάρτητης διοικητικής 

αρχής, του ΑΣΕΠ.

Η εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στους OTA 

και τα Νομικά Πρόσωπα, διασφαλίζει τόσο την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, όσο και τη διαφάνεια 

στη χρήση των δημοσίων πόρων.

Τα Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, μέσα από τον τακτικό 

και έκτακτο έλεγχο που προβλέπεται στην οικονομική τους 

διαχείριση λειτουργούν ως θεσμοί διαφάνειας στην 

διαχείριση των πιστώσεων του Περιφερειακού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.



ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Καταπολεμήσαμε αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή και το 

συνυφασμένο με αυτήν οικονομικό έγκλημα. Αδιάψευστη 

μαρτυρία η αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Το πρόγραμμα TAXIS επεκτείνεται σταθερά προς την 

ολοκλήρωση του και πολύ σύντομα θα είναι εφικτή η 

άμεση διασταύρωση φορολογικών στοιχείων και η καθαρή 

απεικόνιση της οικονομικής δραστηριότητας όλων.

Ειδικοί μηχανισμοί όπως ο ΣΔΟΕ διευκολύνονται έτσι 

ακόμα περισσότερο στον εντοπισμό και την εξάλειψη 

εκδηλώσεων διαφθοράς.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ
Προσθέτω, τέλος, την ειδική πλευρά των μέτρων 

διαφάνειας στην κεφαλαιαγορά .

Η ραγδαία ανάπτυξη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, 

με την εντυπωσιακή βελτίωση όλων των κρίσιμων 

μεγεθών της, καθρεφτίζεται χαρακτηριστικά στην άνθηση 

της κεφαλαιαγοράς. Η διαρκής άνοδος του 

Χρηματιστηρίου κατέκτησε επιτακτική την ανάγκη να 

εγγυηθούμε τη διαφάνεια των συναλλαγών, την οποία j
μπορεί να απειλήσουν οριακές δραστηριότητες. Με

αλλεπάλληλες νομοθετικές και κανονιστικές πρωτοβουλίες 

καταφέραμε έτσι να δημιουργήσουμε ένα κλίμα αυξημένης 

εμπιστοσύνης στους θεσμούς της κεφαλαιαγοράς



θεσπίζοντας ιδίως κώδικες δεοντολογίας. Ενισχύσαμε 

ιδιαίτερα τον ρόλο της ανεξάρτητης Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. Η καλύτερη απόδειξη της επιτυχούς 

πολιτικής μας σε αυτόν τον τομέα είναι η ωρίμανση του 

Χρηματιστηρίου, η οποία φυσικά θα ήταν αδιανόητη χωρίς 

την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ανέπτυξα αναλυτικότερα ορισμένους τομείς, τα σημεία - 

κλειδιά στα οποία λάβαμε συγκεκριμένα μέτρα θεσμικής 

θωράκισης της διαφάνειας.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, το οποίο 

εκφράζεται συνήθως με τον όρο “διαπλοκή”.

Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε και σ’ αυτό το σημείο την 

πολιτική μιας γενικευμένης συσκότισης.

Δεν γνωρίζω, ούτε θέλω να εξάγω συμπεράσματα από 

την εμμονή της Νέας Δημοκρατίας να κινείται σε θολά 

νερά, με ατεκμηρίωτες καταγγελίες και γενικευμένες 

συκοφαντίες.

Θα επαναλάβω απλά, ξάστερα και καθαρά, τις διαυγείς 

θέσεις της κυβέρνησής μας στην ονομαζόμενη “διαπλοκή” 

οικονομικών και εκδοτικών συμφερόντων, πολιτικών 

κομμάτων και κρατικής εξουσίας.



Είναι προφανές, ότι πάντοτε ορισμένα οικονομικά 

συμφέροντα θα επιδιώκουν κάποια προνομιακή σχέση με 

το κράτος - και την κυβέρνηση.

Είναι εξίσου προφανές, ότι στην εποχή μας, τα MME 

διεθνώς έχουν αποκτήσει μεγάλη ισχύ.

Και είναι επίσης φανερό, ότι η σύμπτωση οικονομικών 

συμφερόντων και συμφερόντων στον τομέα των MME 

μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εξωθεσμικό κέντρο 

δύναμης.

Απέναντι σ’ αυτή την εικόνα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η κυβέρνησή 

μας έχει δώσει την καθαρή απάντηση με το σύνολο της 

πολιτικής του.

Πρώτον: Όπως ανέφερα ήδη έχουμε θωρακίσει την 

κυβέρνηση και το κράτος νομοθετικά, λειτουργικά και 

ελεγκτικά, απέναντι σε κάθε εξωθεσμική παρέμβαση. 

Δεύτερον: Αλλάξαμε ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Εμείς στρέψαμε τις επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό της 

αγοράς. Ανοίξαμε το τοπίο της επιχειρηματικής δράσης 

στον εσωτερικό και διεθνή ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει 

προνομιακή επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση πρέπει να 

ανταγωνιστεί άλλες. Και το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού 

κρίνεται με κατοχυρωμένες θεσμικά διαδικασίες. Δεν 

εξαρτάται από αυθαιρεσία ή υποκειμενική αντίληψη. Αυτό 

μπορεί να μην αρέσει σε μερικούς. Αλλά για μας



καθοριστική είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά στον τόπο 

όπως προκύπτει από αντικειμενικές διαδικασίες.

Κυρίως όμως, δεν μας αφορά η διαπλοκολογία για έναν 

βασικό - επιπλέον - λόγο.

Υπάρχει χώρος για διαπλοκή, μόνον όταν τα κόμματα δεν 

έχουν καθαρή πολιτική. Όταν δεν έχουν καθαρές 

προτάσεις και καθαρές λύσεις για τα προβλήματα.

Όταν δεν έχουν πίσω τους δύναμη των θέσεων και του 

έργου τους. Όταν είναι εξαρτημένα από άλλους 

παράγοντες, έξω από την κοινωνία και τον λαό.

Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντλούμε τη δύναμή 

μας από το έργο μας. Αντλούμε τη δύναμή μας από την 

συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που 

επικυρώνει τις επιλογές μας.

Δεν υπάρχει κανένα εξωθεσμικό κέντρο δύναμης, που να 

μπορεί να επηρεάσει ένα κόμμα και μια κυβέρνηση με 

θέσεις, με πρόγραμμα, με επιτυχία. Γι’ αυτό και εμάς δεν 

μας αγγίζει ούτε η διαπλοκή, ούτε η διαπλοκολογία.

Αυτή είναι η απάντησή μας στη Νέα Δημοκρατία, αυτή 

είναι η καθαρή θέση μας απέναντι στην δική μας πηγή 

δύναμης, που είναι ο ελληνικός λαός.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η επιχείρηση σκανδαλολογίας της Νέας Δημοκρατίας, 

πραγματικά με θλίβει. Θα μπορούσα να τεκμηριώσω με 

αρκετά παραδείγματα τον ισχυρισμό μου ότι αυτή η 

κυβέρνηση διαχειρίστηκε πιο αποτελεσματικά το δημόσιο 

συμφέρον. Η Νέα Δημοκρατία το 1993 είχε αποφασίσει να 

πουλήσει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου και να 

μεταβιβάσει τη διοίκηση σε στρατηγικό επενδυτή 

εκτιμώντας την αξία του οργανισμού σε 750 δις δρχ. 

Προέβλεπε ιδιαίτερα ευεργετικές παραχωρήσεις για τον 

επενδυτή. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχώρησε μέσω 

Χρηματιστηρίου, δηλ. με απολύτως διαφανείς διαδικασίες, 

στην πρώτη μετοχοποίηση του ΟΤΕ. Δεν εκχώρησε το 

management. Η αξία του Οργανισμού αποτιμήθηκε σε 1,6 

τρις δρχ., δηλαδή πάνω από το διπλάσιο της αξίας που 

είχε προσδιοριστεί επί Νέας Δημοκρατίας. Η 

μετοχοποίηση επέτυχε.

Οι διαφορές και τα οφέλη για την οικονομία είναι προφανή. 

Θα σταθώ μόνο εδώ.

Δεν θα κάνω άλλες αναφορές στο παρελθόν της Νέας 

Δημοκρατίας.

Έλπιζα ότι ο σημερινός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας 

καθώς είναι και νέος θα σηματοδοτούσε και μια αλλαγή, 
μια πορεία προς το καλύτερο της Νέας Δημοκρατίας.



Αυτό το έλπιζα πραγματικά.

Γιατί προσπάθησα και σε άλλη ευκαιρία να εξηγήσω ότι 

στην πολιτική, στην ευθύνη της λειτουργίας της πολιτείας, 

δεν βρίσκεται μόνον η κυβέρνηση. Και η Αντιπολίτευση 

μετέχει, οφείλει να μετέχει στις ευθύνες. Όλα τα κόμματα, 

όλοι μας είμαστε οι συντελεστές της ποιότητας της 

δημόσιας ζωής.

Όλοι είμαστε η Ελλάδα.

Όλοι θα καθορίσουμε την ποιότητα, την 

αποτελεσματικότητα της δημόσιας ζωής. Η Νέα 

Δημοκρατία όμως βλέποντας την αδυναμία να πείσει με 

την πολιτική της απεφάσισε να προσφύγει σε παλαιές 

γνωστές της συνταγές σκανδαλοθηρίας. Το Βιντεολόττο 

είναι ένα παράδειγμα.

Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των συμβατικών της 

υποχρεώσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προώθησε 

την δημιουργία του «Ολυμπιακού Βιντεολόττο».

Η προπαρασκευή κράτησε δύο χρόνια, με διαυγή τρόπο, 

χωρίς καμιά ένσταση από πουθενά. Οι σχετικές διατάξεις 

ψηφίστηκαν να δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεχτήκαμε 

μάλιστα και κριτική από τη Νέα Δημοκρατία ότι 

καθυστερήσαμε την εισαγωγή του. Ανησυχούσε η Νέα 

Δημοκρατία γιατί δεν προωθείται.



Πέρα από την άντληση πόρων για τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες το “Βιντεολόττο” έδινε απάντηση σε ένα απλό 
ερώτημα:

- Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αρνούμαστε να 

υπάρχει η ανεξέλεγκτη και παράνομη οργάνωση των 

ιδιωτικών συμφερόντων στα τυχερά παιχνίδια.

Εφόσον τα τυχερά παιχνίδια είναι νόμιμα σε όλο τον 

κόσμο επιβάλλεται και στην χώρα μας να τελούν υπό 

κρατικό και κοινωνικό έλεγχο.

Ξαφνικά, μετά σιωπή δύο ετών, και ενώ ασκούσε κριτική 

για καθυστέρηση, η Νέα Δημοκρατία επέλεξε το 

Ολυμπιακό Βιντεολόττο για να εξαπολύσει το κύμα 

σκανδαλολογίας και συκοφαντίας, στο οποίο και σήμερα 

επιμένει.

Απαντούμε λοιπόν:

- πρώτον, βρίσκουμε ήδη άλλους τρόπους για την 

οικονομική ενίσχυση των Ολυμπιακών Αγώνων

- δεύτερον, εντείνουμε με δέσμη μέτρων τον εντατικότερο 

και συστηματικότερο έλεγχο της παράνομης λειτουργίας 

ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών. Το ΣΔΟΕ έχει ήδη 

αναλάβει δράση με θετικά αποτελέσματα.

- τρίτον, αποσύραμε το Ολυμπιακό Βιντεολόττο, γιατί 

εμείς δεν παίζουμε με το πολιτικό κλίμα.



Είμαστε υπεύθυνη κυβέρνηση σε μια χώρα που έχει 

μεγάλα προβλήματα να λύσει και μεγάλες προοπτικές να 

πραγματοποιήσει.

Αν η αντιπολίτευση θέλει να ανακόψει την ομαλή πορεία 

της χώρας, αν θέλει να δηλητηριάσει την πολιτική ζωή, δεν 

θα βρει σύμμαχο την κυβέρνηση. Για μας προέχουν τα 

πρωτεύοντα. Τα μεγάλα ζητήματα της χώρας.

Γι’ αυτό όχι μόνο αποσύραμε το Βιντεολόττο, αλλά 

ανασύραμε και την λεοντή που κάλυπτε τη Νέα 

Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία με την απόσυρση του Βιντεολόττο, 

απέμεινε σε αναζήτηση άλλων δήθεν σκανδάλων, γυμνή 

από κάθε πολιτική πρόταση.

Η Νέα Δημοκρατία ανέσυρε τότε από την αποθήκη των 

αχρήστων τη σύμβαση του Ξυστού, που την είχε ξεχάσει. 

Η Σύμβαση για την παραγωγή και λειτουργία του Ξυστού 

υπεγράφη από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 

λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 1993. Ακόυσα τη 

Νέα Δημοκρατία να καταφέρεται κατά της κυβέρνησης του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν την άκουσα όμως να καταγγέλλει την 

κυβέρνηση Μητσοτάκη που είχε παραλείψει οποιαδήποτε 

πρόβλεψη ελέγχου της διανομής κερδών στους παίκτες.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Από αυτή την θλιβερή επιχείρηση πολιτικής συκοφαντίας, 

αξίζει να βγάλουμε ορισμένα καίρια συμπεράσματα.

Εμείς δεν έχουμε σχέση με την διαπλοκή. Γιατί χαράζουμε 

την πορεία μας με βάση τις θέσεις μας και την δύναμη του 

λαού.

Επισημάνθηκε με πειστικό τρόπο, ότι η επιχειρηματολογία 

του κ. Καραμανλή για το Βιντεολόττο ήταν φωτογραφική 

αναπαραγωγή των θέσεων συγκεκριμένων ομάδων 

ιδιωτικών συμφερόντων με αντικρουόμενα συμφέροντα 

στο θέμα.

Επιβάλλεται λοιπόν να προχωρήσουμε ένα βήμα 

παραπέρα στην θωράκιση όχι μόνον της κυβέρνησης 

αλλά και των κομμάτων απέναντι στα ιδιωτικά 

συμφέροντα.

Γιατί είναι λυπηρό, πολιτικά κόμματα να δύνανται να 

εκληφθούν ως απλοί μεσολαβητές ιδιωτικών 

συμφερόντων.

Βεβαίως είναι δικό τους θέμα, θέμα του κάθε κόμματος, να 

ενισχύσουν πρώτα την πολιτική καθαρότητα των θέσεων 

και των λειτουργιών τους.

Αλλά είναι κοινή ευθύνη όλων μας να προστατεύουμε τα 
κόμματα και την πολιτική ζωή από αυτό το νοσηρό κλίμα.



Η κυβέρνηση ήδη μελετά πρωτοβουλίες και ζητά την 

θετική στάση όλων των κομμάτων ώστε:

- να βελτιώσουμε και να καταστήσουμε αποτελεσματικό 

τον έλεγχο στα οικονομικά των κομμάτων και των 

υποψηφίων.

Όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η πρώτη εφαρμογή 

του θεσμού από το 1996 έχει ορισμένα κενά. Και σ’ αυτό 

το θέμα κανείς δεν μπορεί να εμφανίζεται ως τιμητής. 

Ολοκληρώθηκε ήδη σχέδιο νόμου που θα αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, με 

την συμμετοχή δικαστικών λειτουργών στην επιτροπή 

ελέγχου.

Ζητώ την γόνιμη και θετική συζήτηση επ’ αυτού, από όλα 

τα κόμματα.

Μελετούμε επίσης μέτρα για:

• Τη θεσμική ενίσχυση της ανεξαρτησίας και του ρόλου 

του ΕΣΡ.

• Την επιμονή με νέα μέτρα στην αυτοματοποίηση και την 

απλοποίηση των διαδικασιών, κατά την καθημερινή 

επαφή του πολίτη με τη διοίκηση.

• Τη θεσμοθέτηση ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού για τα 

οικονομικά των OTA.

• Τον έλεγχο από ανεξάρτητο όργανο της οικονομικής 

δραστηριότητας πολιτικών προσώπων στο 

Χρηματιστήριο.



• Την άμεση προώθηση κανονιστικής ρύθμισης για την 

προστασία των μετόχων της μειοψηφίας στις εξαγορές 

επιχειρήσεων, και την κατάρτιση κώδικα «εταιρικής 

διακυβέρνησης», δηλαδή ενός μηχανισμού 

παρακολούθησης και ελέγχου της δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 

προστασία όλων των μετόχων, αλλά και των 

εργαζομένων, των πελατών και γενικά όσων έχουν 

νόμιμα συμφέροντα σε αυτές.

Προωθούμε επίσης πρωτοβουλίες για:

• Την ενίσχυσή των κυρώσεων των δημοσίων 

λειτουργών που συντάσσουν διακηρύξεις ή διεξάγουν 

διαγωνισμούς με “φωτογραφικούς” όρους.

• Το “πάγωμα” περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων 

για διαφθορά μέσω του μηχανισμού της δικαιοσύνης.

• Την αναστολή για ορισμένο χρονικό διάστημα του 

δικαιώματος πρόσληψης σε ιδιωτική εταιρεία 

λειτουργών του Δημοσίου μετά την παραίτηση από τη 

θέση τους.

Και επ’ αυτών ζητώ την θετική στάση όλων των

κομμάτων.



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σκανδαλολογία και σκανδαλοθηρία των περασμένων 

εβδομάδων έδειξε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύο 

πολιτικές προτάσεις.

Από την μια μεριά η πρόταση ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η πρόταση της 

ισχυρής Ελλάδας. Της Ελλάδας με ισχυρή οικονομία και 

ισχυρή κοινωνία.

Η πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στηρίζεται σε έναν συνολικό 

εκσυγχρονισμό της χώρας. Πετύχαμε ήδη μια ειρηνική 

επανάσταση. Ανατρέψαμε συνήθειες και καθυστερήσεις 

δεκαετιών. Θέσαμε και επιτύχαμε μεγάλους στόχους στην 

οικονομία, την κοινωνία, στους θεσμούς, την εκπαίδευση. 

Οδηγήσαμε με σταθερό χέρι την χώρα μέσα σε μια 

δύσκολη συγκυρία, σε μια αβέβαιη περιοχή της Ευρώπης 

την ώρα που εκτείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. 

Πορευόμαστε με διαφάνεια και διαύγεια. Από την δύναμη 

που μας δίνει ο λαός και οι καθαρές θέσεις και οι 

υπεύθυνες προτάσεις μας.

Από την άλλη μεριά υπάρχει η πρόταση που με τόση 

σαφήνεια εικονογραφεί ο σημερινός Αρχηγός της Νέας 

Δημοκρατίας.

Το σύνθημα του είναι: «ολοταχώς πίσω στο παρελθόν».



Ο ελληνικός λαός ζητά σήμερα από όλα τα κόμματα, από 

όλους τους πολιτικούς πολιτικές προτάσεις στο ύψος των 

περιστάσεων.

Αν η Νέα Δημοκρατία νιώθει αδύναμους τους ώμους της 

για παρόμοιο βάρος ευθύνης, τότε οφείλει να σκεφθεί δύο 

πράγματα:

- Δεν έχει το ηθικό δικαίωμα, δεν έχει το κύρος να 

σπιλώσει κανέναν. Κανείς δεν μπορεί να σπιλώσει, 

ειδικά αυτή την κυβέρνηση, κυβέρνηση διαυγούς και 

υπεύθυνου έργου.

- Αν ο Αρχηγός της Ν.Δ. νιώθει αδύναμος για μεγάλο και 

υπεύθυνο έργο, δεν έχει - επίσης - το δικαίωμα, να 

μεταφέρει την προσωπική του αδυναμία στην πολιτική 

ζωή της χώρας, υποβαθμίζοντας με σκανδαλολογίες, το 

επίπεδο της δημόσιας ζωής.

Η κυβέρνηση καλεί την αντιπολίτευση σε γόνιμο και 

υπεύθυνο έργο. Σε γόνιμη και δημιουργική κριτική που 

είναι πολύτιμη στην Δημοκρατία.

Η ελληνική κοινωνία έχει μεγάλα θέματα να συζητήσει, να 

προωθήσει, να αντιμετωπίσει.

Θέματα ανάπτυξης, θέματα κοινωνικής πολιτικής, θέματα 

πορείας του έθνους στον νέο αιώνα.

Δίνουμε και κερδίζουμε μάχες.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά.

Καλούμε όλους στο νέο πεδίο που δημιουργούμε.



Αυτό σημαίνει, η επιλογή της σκανδαλολογίας και 

σκανδαλοθηρίας, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι 

απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, η διασπορά υποψιών.

Αυτό σημαίνει η έλλειψη κάθε σχεδίου, κάθε θετικής 

πρότασης για την χώρα και τον Έλληνα πολίτη. Και όποιες 

προτάσεις σπάνια γίνονται είναι προς το θεαθήναι και 

ταυτόχρονα για να οδηγήσουν στην παράλυση να 

παρεμποδίσουν το έργο της κυβέρνησης. Η Νέα 

Δημοκρατία δεν θέλει έργο.

Εμείς δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα 

υποτιμήσουμε την κοινή λογική και το πολιτικό αισθητήριο 

του Έλληνα.

Η πολιτική παραμένει για μας υπόθεση ευθύνης. Η 

πολιτική είναι πάντοτε υπόθεση αντιπαράθεσης ιδεών. Για 

όσους βέβαια έχουν ιδέες.

Η πολιτική ζωή της χώρας μας και η κομματική 

αντιπαράθεση απαιτούν άλλο επίπεδο. Ένα επίπεδο 

ουσίας, έναν λόγο αλήθειας, συνέπειας, ευθύνης.

Ποιος θα ωφεληθεί λοιπόν αν οπισθοδρομήσουμε στο 

πολιτικό κλίμα του παρελθόντος;

Ποιος θα ωφεληθεί αν λοξοδρομήσουμε και πάλι στην 

άγονη αντιπαράθεση, στην σπίλωση, στην απαξίωση της 

πολιτικής;

Σίγουρα όχι ο ελληνικός λαός.



Ένα πεδίο αξιοπρέπειας της πολιτικής.

Ένα πεδίο ποιότητας της Δημοκρατίας.

Ένα πεδίο σεβασμού του πολίτη και των θεσμών.

Η νέα εποχή της ισχυρής Ελλάδας αφήνει πίσω της το 

παρελθόν, τους εκπροσώπους του, τις ξεπερασμένες 

τακτικές τους.


