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ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ 

Κ- ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
(Ξενοδοχείο HILTON)
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Αγαπητοί μου,

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι κοντά σας. Κοντά στους πολίτες που πρόσφερσν στον τόπο, σι 
εποχές με λιγότερα μέσα, λιγότερες δυνατότητες και ευκολίες. Κοντά στους ανθρώπους που μόχθησαν, γα νε 
μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση σήμερα να προγραμματίζουμε, να θέτουμε και να υλοποιούμε στόχους.

Φίλες και φίλοι,

Να είστε περήφανοι που προσφέρατε τόσα σ' αυτήν τη χώρα. Υπηρετείτε αξίες, αρχές και ιδανικά. Και η 
κοινωνία σας έχει πάντα ανάγκη. Ζητούμε, για μια ακόμη φορά, τη βοήθεια σας. Για να πραγματοποιήσουμε 
τα όνειρά μας. Για να αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Για να δώσουμε μια νέα προοπτική στην πατρίδο 
μας. Απλώστε τα χέρια παντού. Μιλήστε παντού και σε όλους. Με το νου και τη ψυχή σας. Αγνοείστε τις 
προκλήσεις της Κυβέρνησης, που επιδιώκει ένταση, πόλωση και φανατισμό. Τα προβλήματα του σήμερα 
δεν έχουν χρώ μα. Η επίλυσή τους απαιτεί συνένωση δυνάμεων και προσπαθειών.

Φίλες και φίλοι.

Έχουμε πλήρη επίγνωση της προσφοράς σας. Στηρίξατε με την επαγγελματική και την κοινωνική σας δράση, 
την πορεία αυτού του τόπου. Διαφυλάξατε τις παραδοσιακές αξίες του Πολιτισμού μας. Κρατήσατε την 
Ελλάδα υπερήφανη. Πέρα από τη συμβολή σας στα χοόνια που πέρασαν, αποτελείτε ζωντανό κομμάτι του 
παρόντος. Έχετε ενεργό ρόλο στην ομαλή εξέλιξη της κοινωνίας μας. Επιτελείτε κοινωνικούς και 
οικογενειακούς ρόλους ο. οποίο: είναι αναγκαίοι για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Και δυστυχώς, 
πο,νΛΟ από εσάς, εξακολουθείτε ακόμη νο εργάζεστε για βιοποριστικούς λόγους. Λέω «δυστυχώς» γατί η 
ανάγκη αυτή, σκιαγραφεί μι: σπ: τις πιο μαύρες όψεις της σημερινής πραγματικότητας. Πιστεύουμε ότι η 
πείρο κσ η σοφίο: σας, αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα και αντιστάθμισμα στις καινοτομίες κα τον 
ενθουσιασμό της συγχσσνης εποχής, Μπορεί να αποτελούν ισχυρή αμυντική δύναμη της κοτνωνίας μας, 
απέναντι στους κινδύνους που επιφυλάσσουν οι ραγδαίες αλλαγές. Απέναντι στον κυνισμό και τα παρακμακά 
φαινόμενα των νέων καιρών.

Κατ' επέκταση, ο δεσμός της συνταξιοόότησης δεν αποτελεί απλά και μόνο τυπική ανταπόκριση στο 
ελάχιστο της υποχρέωσης της κοινωνίας και της πολιτείας. Αντανακλά το περιεχόμενο της πολιτικής 
βούλησης, το ύφος και το ήθος πις εξουσίας. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία όπ η σημερινή 
ανπμετώπιση τω ν συνταξιούχω ν αποτελεί δείκτη μεγάλου ελλείμματος ευαισθησίας, ένδειξη 
«οικοναμίστικης» ηθικής και απάνθρωπης αντίληψης. Πολύ περισσότερο όταν η όποια δημόσια 
προβολή των αιτημάτων σας, αντιμετωπίζεται με το βίαιο τρόπο που επιδεικνύει όλα αυτά τα χρόνια η 
Κυβέρνηση. Εν ψυχοώ και χωρίς δισταγμό.

Φίλες και φίλοι,

Η αλαζονεία με την οποία η Κυβέρνηση Σημίτη διαμορφώνει και επιβάλλει την πολιτική της, ξεπερνά κάθε 
προηγούμενο. Η αδιαφορία, η έλλειψη ευαισθησίας και η θρασύτητα που χαρακτηρίζει τα λόγια και τις πράξεις



3-ΜΑΛ- ϋϋ ιηυ ιϋ ·^4 Α

της. έχει καταρρίψει όλο τα ρεκόρ. Το μόνο όπλο της Κυβέρνησης μοάζο νο είναι το ξεπερασμένο αλαζονικ 
της ύφος. Ή πρακτική τους δσψεύδει αυτά που τώρα διατείνονται ότι διαθέτουν.

Ηα ποια κοινωνική ευαισθησία, μιλούν, όταν όλα όσα παρακολουθούμε, αντικρίζουμε και βιώνουμε 
αποτελούν έμπρακτη δάψευση;

Πώς να πείσουν ό π έχουν συνέπεια, όταν άλλα υπόσχονται και άλλα κάνουν,

Η μόνη συνέττειά τους είναι στην ασυνέττειά τους.

Χωρίς επιχειρήματα ο κ. Σημίτης και οι υπουργοί του, αρκούνται σε λογοπαίγνια και ευφυολογήματα εναντίον 
όλων των άλλων. Μιλούν γτα "χθεσινά εισιτήριαι” , ενώ οι ίδιοι παραμένουν καθηλωμένοι και εγκλωβισμένοι στο 
κατεστημένο και την εξάρτηση. Ανακυκλώνονται, γυρίζουν γύρω από τον εαυτό τους και αυτοαναιρούνται. Η 
πραγμαπκότητα δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις, Η Κυβέρνηση Σημίτη, με προκάλυμμα το στόχο της ΟΝΕ -  
ένα στόχο θετικό και επιβεβλημένο - υπέβαλε όλους τους Έλληνες και ακόμη περισσότερο τους μισθωτούς 
και τους συνταξιούχους σε δυσβάστακτες θυσίες. Κατά την περίοδο *94-ι99 ψηφίστηκαν 16 νέοι φόροι 
ε ισ π ρακτικού  χαρακτήρα και επιβλήθηκαν συνολικά 87 νέες πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Είναι, βέβαια, γνωστό ότι εκείνα που επλήγησαν περισσότερο είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτοί που 
δεν μπορούν να  εισφοροδκιφύγουν. Η ζωή της μισθοσυντήρητης ελληνικής οικογένειας έγινε εξαιρετικά 
δύσκολη. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαχρονική εξέλιξη των στοιχείων για τη φορολογία 

^  εισοδήματος είναι αδιάψευστα. Οι συνταξιούχοι είναι η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα φορολογούμενων, 
- μετά τους μισθωτούς, με συμμετοχή 24,08% το 1998 στο σύνολο των φορολογουμένων. Διαχρονικά η 

κατηγορία των συνταξιούχων χαρακτηρίζεται από αυξημένη συμμετοχή στο σύνολο των φορολογουμένων Η 
συμμετοχή τους αυξήθηκε από 17,07% το 1990 σε 24,08 το 1998.

Την ¡δια στιγμή, η θέση τους, σε όρους μέσου δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος παρουσιάζει 
επιδείνωση στο ίδιο διάστημα, καθώς το μέσο εισόδημα των συνταξιούχων μειώθηκε από το 105,36% 
του μέσου συνολικού ασοδήματος το 1993 σε 87,44% το 1998. Παρόμοια επιδείνωση παρουσιάζεται και 
στη μέση φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος Παρατηρείται, συγκεκριμένα όη 
ενώ η επιβάρυνση αυτή, για τους συνταξιούχους περιορίστηκε από 8% το 1990 σε 3,7% το 1993, στη 
συνέχεια, ακολούθησε ανοδική πορεία και έφτασε το 1998 στο 5,3%.

Φίλες και φίλοι,

Είναι γεγονός - κι ας μην επιχειρούν καμιά αμφισβήτηση - ότι τα τελευταία χρόνια, η φτώχεια 
αυξάνεται και εττεκτείνετα. Το κόστος ζωής για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους, έμεινε έξω 
από τους υπολογισμούς του Πρωθυπουργού. Ξέρουμε ότι πολλοί από εσάς με δυσκολία καλύτττεπ: τις 
Βασικέε απαιτήσεις της ζωής.

Γνωρίζουμε ότι μόνο για τα στοιχειώδη της ζωής απαιτούνται περίπου 70,000 δραχμές χωρίς να 
συνυπολογίζονται το κόστος ενοικίου και μετακινήσεων, το κόστος για φάρμακα και περίθαλψη, για όσους 
αντιμετωπίζουν χρόνια ή περιστασιακά προβλήματα υγείας. Η «εκσυγχρονιστική» λογικέ; και πρακτική της 
Κυβέρνησης δεν εκσυγχρόνισε την καθημερινότητα των πολλών και των οικονομικά ασθενέστερων. Το 
αντίθετο μάλιστα. Οι συνταξιούχοι περνούν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, σε απόγνωση.

Ο εκσ υγχρ ον ισ μ ός  της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε μονοσήμαντος. Διαθέτει 
για τους λίγους ημέτεροος και αφαιρεί για τους πολλούς.Για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, η 
ποιότητα ακόμα και των υπηρεσιών που αφορούν την κάλυψη των πρωταρχικών αναγκών, όπως η υγεία, η 
παιδεία, η δημόσια τάξη είναι η πιο χαμηλή από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τα έργα υποδομής, 
κυκλοφορίας και συγκοινωνιών, που θα συνέβαλλαν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μένουν πίσω. Ο: 
καθυστερήσεις στη δημιουργία και την περάτωσή τους, συνοδεύονται από υπερκοστολογήσεις. Με 
αποτέλεσμα να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο οι φορολογούμενοι.

Ανάλογη καθυστέρηση επιδείκνυα η Κυβέρνηση, στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, με 
αποτέλεσμα να χάνονται τεράστια ποσά, Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στα είκοσ ι χρόνια που βρίσκεται 
οπήν εξουσ ία  έδ ω σ ε ό,π μπορούσε να δώσει. Σήμερα κουρασμένη παρακολουθεί τα προβλήματα
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σας να χρονίζουν, ανήμπορη να δώσει λύσεις. Σήμερα κενοί, απογυμνωμένα από ετπχειρήματι 
υποκλέπτουν τις ιδέες και τις προγραμμαπκές θέσεις μας. Ακόμη και τη φρασεολογία μας. Επιδίδονται σ 
τεχνάσματα εντυπωσιασμού και παρσπλάνησης. με την προβολή έργων, που, οχ μόνο δεν έχου 
ολοκληρωθεί, σλλά εξακολουθούν να καρκινοβατούν.

Η κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκπέμπει εικόνες ντροπής. Διαπιστώνονται εξοργιστικέ' 
ελλείψεις οε μέσα, σε εξοπλισμό, και ειδικευμένο προσωπικό, σε χώρους περίθαλψης και ανάρρωσης 
Ατελείωτες ουρές στις λίστες αναμονής και τα εξωτερικά ιατρεία. Στοιβαγμένοι οι άνθρωποι στους θαλάμους 
τους διαδρόμους, τα ράντζα.

Κι όμως! Έχουμε το πιο ακριβοπληρωμένο σύστημα υγείας στην Ευρώπη! Είναι κι αυτό ένα από τα θαύματε 
της εικοσάχρονης παραμονής τους στην εξουσία. Το χειρότερο και συνάμα το ακριβότερο Σύστημα Υγείας. Η 
Κυβέρνηση αγνόησε προκλητικά την καθημερινότητα των πολλών. Τα προβλήματα διακωνίζονται και γίνοντα 
εκρηκτικά.

Βασικό, κυρίαρχο και άκρως ανησυχητικό πρόβλημα, αποτελεί η ανεργία, η οποία σημειώνει δραματική 
κορύφωση. Και αυτό γιατί εξοντώνονται κυριολεκτικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γατί εγκαταλείπειαι ο 
αγροτικός κόσμος και περνά σε απόγνωση. Την ίδια στιγμή, η λαθρομετανάστευση δίνει ανησυχητικές 
διαστάσεις στη «μαύρη» εργασία, τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αλλά και την ασυγχώρητη για την 
εποχή μας καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων! Η Ελληνική οικογένεια επιβαρύνεται με πρόσθετα 
βάρη από τις δαπάνες για τα φροντιστήρια των παιδιών τους, Γνωρίζω καλά ότι μπροστά στην απόγνωση 

Γ  των νέων, νιώθετε την ανάγκη να συνδράμετε, έστω και με την πενιχρή σύνταξή σας. Γνωρίζω, επίσης, ότι η 
δική σας πίκρα και απογοήτευση πολλαπλασισζεται, καθώς συνειδητοποιείτε ότι, όχ μόνο αδυνατείτε να 
βοηθήσετε, αλλά δυσκολεύεστε να αντεπεξέλθετε στις ανάγκες της ζωής.

Φίλες και φίλοι,

Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους της νέας εποχής είναι η διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και 
φτωχών. Διέπρεψε και σε αυτό η σημερινή Κυβέρνηση.

Οδήγησε τη χώρα στην προτελευταία θέση των εταίρων μας. Και είναι φανερό ότι η συνέχση των ιδίων 
τάσεων οδηγεί σε ανεξέλεγκτες, σε εφιαλτικές καταστάσεις.

Στο κοινωνικό χάσμα από τη μια δεσπόζουν τα οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα των λίγων και από την 
άλλη οι στρατιές των ανέργων και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

Την ίδια στιγμή οι συνθήκες για τνς αδικημένες αυτές ομάδες του πληθυσμού, καθίσταντο δυσμενέστεοες 
εξαιτίας των προβλημάτων που επιδεινώνουν την καθηυεριγότητα. Ξέαιτίας του συγκοινωνιακού, της κακής 
ποιότητας των υπηρεσιών Υγείας, της ταλαπτωρίαΓ που υοίσταντα: στις κοατικέε ιπτησεσσ: της έεασση: πιε 

Ο  εγκληματικότητας.

Η συσσώρευση και η όξυνση των προβλημάτων, διασπούν την κοινωνική συνοχή προκαλούν ρήγματα στον 
κοινωνικό ιστό, τα οποία στο μέλλον μπορεί να αποβούν εξαιρετικά οδυνηρά.

Σήμερα επιβάλλεται περισσότερο από κάθε άλλη εποχή να είναι η χώρα μας ισχυρ:, ακμαίο,
Επιβάλλεται να έχουμε κοινωνική τάξη, κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε ασφάλεια, 
αυτοπεποίθηση, πίστη στις αξίες και τα ιδεώδη του πολιτισμού μας.

ΓΓ αυτό θεωρούμε ότι η συμβολή η δική σας είναι περισσότερο παρά ποτέ αναγκαία και χρήσιμη. Για 
μας είναι ζήτημα χρέους η αποκατάσταση όσων υποτιμήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Είναι ζήτημα 
ανθρωπιάς. Είναι ζήτημα τιμής. Είναι ζήτημα ευθύνης.

Φίλες και φίλοι,

Ο καινούργιος αιώνας ξεκίνησε. Καιρός είναι να αλλάξουμε και σελίδα.

Η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη διαιώνιση της αδικίας.



Έχουμε πάρει τα μηνύματα. Συλλέξαμε και εξακολουθούμε να συλλέγουμε απόψεις αητό κάθε κοινωνικό κα 
γεωγραφικό χώρο. Εργαζόμαστε μεθοδικά, με περίσκεψη και συναίνεση
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Επίκεντρο της ιδεολογίας μας ήταν, είναι και Θα είναι ο άνθρωπος.

Φίλες και φίλοι,

Θυμάστε ότι στο παρελθόν η εξασφάλιση δανείων για την πληρωμή τον συντάξεων αποτελούσε κάθε μήνα 
είδηση. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις χαρακτήριζαν τότε την Ασφάλση "βόμβα έτοιμη να εκρογα* κα; 
αρνούνταν να την αγγίξουν.

Δυστυχώς, το ΠΑΣΟΚ διέπραξε κάτι χειρότερο. Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις του, αρνήθηκε να δώσει τη 
στήριξη που έπρεπε.

Ακολούθησε πολιτικές που επιδείνωσαν τα προβλήματα των Ταμείων και τα προβλήματα των συνταξιούχων.

C

Αναγνωρίζουμε ότι οι δικές μας παρεμβάσεις, δεν έλυσαν όλα τα προβλήματα. Αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι 
δημουργήθηκαν προβλήματα, τα οποία επισημάναμε και αναλάβαμε δράση για να αντιμετωπιστούν. 
Αγνοήθηκαν, όμως, από το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται.

Ζητήσαμε κατ' επανάληψη τη χορήγηση του ΕΚΑΣ τω ν 21.000 δραχμών και στους συνταξιούχους 
αγρότες.

Η Κυβέρνηση αντιμετώπισε με αδιαφορία την πρότασή μας και απάντησε με δακρυγόνα και ξυλοδαρμούς. 
Μόλ*ς τώρα, αρκετές ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο κ. πρωθυπουργός -κοιτώντας πόσο 
λιγόστεψαν οι αγροτικές ψήφοι στο κόμμα του -εδέησε ένα μελλοντικό και αόριστο " ΘΑ" πέντε χιλιάδων 
δραχμών για τους συνταξιούχους αγρότες.

Απαντούμε π ω ς και αυτό αποτελεί πρόκληση.

Αναγνωρίζουμε τις αδικίες που έχουν διαμορφωθεί σε βάρος των χαμηλοσυνταξιούχων της χώρας και 
δεσμευόμαστε να βάλουμε οριστικό τέλος.

Εδώ και πολύ καιρό έχουμε αναλάβει απόλυτα σαφή, ρητή και κατηγορηματική δέσμευση. Καθιερώνουμε 
κατώτερο όρ ιο  σύνταξης τις 150.000 δραχμές. Βασικές αρχές της πολιτικής για τη βελτίωση της 
Κοινωνικής Προστασίας και Ασφάλισης είναι:

1. Η διατήρηση του δημόσιου και υποχοεωτικού χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης και η τριμεσής 
χοηματοδότηση σπό τους ασωαλισμένους, τους εονσδστες κο τε κράτος όπως αυτή θεσμοθετήθηκε γιε 
ττρώτη φορά το 1932. Η ιδιωτική ασφάΛίστ έχε» συμπληρωματικέ χσοακτήσα Στην περίτττωστ των 
αυτοαπασχολουμένων, η χρηματοδότηση 6ο πραγματοποιείτε σττ: tout ίδιους κσ το κράτος, στο πλαίσιο· 
της Βίας πιο πάνω θεσμοθέτησης.

2. Η βελτίωση της υφιστάμενης ασφαλιστική: προστασίας του πληθυσμού που σε πολλές περιπτώσεις δεν είνα 
καθόλου ικανοποιητική. Η βελτίωση αυτή περιλαμβάνει κσ την κάλυψη νέων αναγκών, όπως ττ.χ. γιο τους 
υπερήλικες, τις μοναχικές οικογένειες κα, τα άτομα που πλήττονται από την υποβάθμιση του ευρύτερου 
φυσ.κού και ανθρώπινου περιβάλλοντος.

3. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, από την οποία εξαρτώνται και προσδιορίζονται 
οι δυνατότητες για αυξημένες εξαγωγές, μεγαλύτερη απασχόληση και υψηλότερο επίπεδο ευημερίας του 
πληθυσμού της χώρας.

4. Ο περιορισμός της σπατάλης, των καταχρήσεων και των υπερβολών, τόσο ως προς τις παροχές όσο κο ως 
προς τις επιβαρύνσεις της Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Η επίλυση των οργανωτικών, λειτουργικών και διοικητικών προβλημάτων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα προσωπικού.
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6. Η αντιμετώπιση του τεράστιου δημογραφικού, το οποίο αποτελεί ήδη τεράστιο κοινωνικό και εθνικό ζήτημα 

Για την αύξηση των εσόδων της Κοινωνικής Ασφάλισης μοναδικοί τρόττα είναι:

* Η ταχύρυθμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η μείωση τ 
υψηλού ποσοστού των ανέργων.

■ Ο περιορισμός της μεγάλης εισφοροδιαφυγής, η οποία ανέρχεται στο 25-30% του συνόλου των ασφαλιστικέ 
εισφορών. Υπολογίζεται ότι μόνο για το ΙΚΑ το ύψος της εισφοροδιαφυγής
ανέρχεται σε 400-500 δισεκατομμύρια το χρόνο.

■ Η ταχύτερη δυνατή ένταξη των αλλοδαπών στην Κοινωνική Ασφάλιση, μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά 
Ασφαλιστικό μας Σύστημα. Υπολογίζεται ότι η ένταξη των εργαζομένων αλλοδαπών στην Κοινωνι 
Ασφάλιση θα αυξήσει τα έσοδά της τουλάχιστον κατά 200 δισεκατομμύρια το χρόνο.

■ Η σταδιακή επέκταση της συμμετοχής του Κράτους στην τριμερή χρηματοδότηση και για τους παλαιό 
ασφαλισμένους, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ύστερα σι 
αναλογιστικές μελέτες και διάλογο με εμπλεκόμενους φορείς. Και αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα  ̂
τεράστια ζητήματα στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης.

* Θα εττιδιωχθεί παράλληλα, η ορθολογικότερη λειτουργία του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικ 
Ασφάλισης (ΛΑΦ.Κ.Α.) -που θεσμοθετήθηκε το 1992-ώστε να στηρίζει με ασφαλιστικά και όχι με πολιπι 
κριτήρια τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, που έχουν ανάγκη.

■ Η πληρέστερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας όλων των Οργανισμών.

* Οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία είναι πολύ χαμηλές (περίπου 2% ετησίως τα τελευταία πέντε χρόν, 
και εππτλέον παρουστάζουν πτωτικές τάσεις. Κύρια αίτια της χαμηλής αυτής απόδοσης είναι οι αδυναμίες σ 
διοίκηση των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Μείζονος σημασίας ζήτημα για τους συνταξιούχους, αλλά και γενικότερα για τους ασφαλισμένους, αποτελεί 
πάταξη της γραφειοκρατίας στα Ταμεία και στο δρόμο από τα Ταμεία στην Περίθαλψη και * 
φαρμακεία. Οι ουρές που σχηματίζονται από τις πέντε το πρωί συνιστούν ντροπή στο ξεκίνημα π 
21°" αιώνα.

Βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας δεν είναι μόνι 
η αύξηση των εισόδων αλλά και ο περιορισμός της σπατάλης: Στην κατεύθυνση αυτή αναγκαία είναι:

Πρώτον: γ αξιοκρατική διοίκησε των Ασφαλιστικών' Οργανισμών κα η στελέχωσή τους με ειδικευμό 
προσωπικέ.

Δεύτερον: Η αντιμετώπιση της σπατάλης στον Τομέα Υγείας ο οποίος παρουσιάζει δπτλό πρόβλημα. Αφεν: 
τα Ταμεία φορτώνονται υπέρογκα ποσά και αφετέρου οι ασφαλισμένα δεν έχουν στοιχειωδώς παραδεκτ: 
υπηρεσίες.

Τρίτον; Η αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς από τον Τομέα Ασφάλισης μέχρι το χώρο της Υγείας. 

Φίλες και φίλοι,

Η περίθαλψη, ως κύρια παράμετρος της Κοινωνικής Ασφάλισης διέρχεται έντονη κρίση. Η Πρωτοβάθμ 
περίθαλψη χαρακτηρίζεται σήμερα από κατακερματισμό υπηρεσιών από την ύπαρξη πολλών φορέων πί 
παρέχουν ιατρική φροντίδα ο καθένας με διαφορετικούς τρόπους και διαδικασίες και με σημαντικές ανιαότητι 
ως προς το μέγεθος και την ποιόπιτά τους.

Η κατάσταση αυτή, πέρα σπό την ανισότητα, προκαλεί αδικαιολόγητες και υπέρμετρες δαπάνες. Απαιτούντ 
κατά συνέπεια άμεσες παρεμβάσεις. Επιδίωξή μας είναι η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμμαπ 
για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Ενός προγράμματος υψηλού επισπ)μονικού επίπεδου, κοινωνικ
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αποδεκτού, με παράλληλη συνύπαρξη του κρατικού και ιδιωτικού φορέα, που θα έχει δυνατότητες κάλυψης 
του συνόλου των πολιτών. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει συγκεκριμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως:

1. Αύξηση της ικανοποίησης των ασφαλιζόμενων. Βελτίωση, δηλαδή, των δεικτών πρόληψης 
θεραπείας και εξυπηρέτησης.

2. Περιορισμό του κόστους των λειτουργιών του συστήματος.

3. Αύξηση της ικανοποίησης των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού και δημιουργία κλίματος 
συνεργασίας και εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους.

4. Βελτίωση της πληροφόρησης της διοίκησης. Ο αναλυπκός σχεδιασμός πις βελτιωμένης λειτουργίας 
προβλέπει παρεμβάσεις στο οργανωτικό και στο επίπεδο διαδικασιών, όπως:

1. Σύσταση ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, που θα διευθύνεται από ικανό 
μάνατζερ και από Διοικητικό Συμβούλιο με εκπροσώπηση όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων που θα είναι 
ενταγμένα σ’ αυτόν.

2. Αμεση ένταξη στο νέο φορέα των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ και των Κέντρων Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας, με κατά αρχήν σκοπό την παροχή Πρωτοβάθμιων φροντίδων υγείας στους 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ και του ΟΓΑ και στη συνέχεια στους ασφαλισμένους όσων ταμείων υγείας θελήσουν

ζ " να ενταχθούν.

3. Κατάρτιση του οργανισμού του νέου φορέα με αποκεντρωπκό χαρακτήρα και ισχυρή περιφερειακή 
διάρθρωση.

4. Διασφάλιση των πηγών χρηματοδότησης του συστήματος (Ασφαλιστικοί φορείς, κρατική επίσισ 
επιχορήγηση, συμμετοχή των δικαιούχων).

5. Μέτρα θεσμικού χαρακτήρα, όπως η διασύνδεση με την ιδιωτική ασφάλιση, με τους γιατρούς της ελεύθερης 
άσκησης της ιατρικής και με τα ειδικά διαγνωστικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας καθώς και διασύνδεση με τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη.

Φίλες και φίλοι,

Προωθούμε την ιδέα της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριοποίησης των συνταξιούχων στο πλαίσιο της 
τοπικής αλλά και της εθνικής κοινωνίας.

^  Η Ν έε Δημοκρατία θέλει τους συνταξιούχους ενεργούς πολίτες, με λόγο άμεσο, λόγο ουσίας.Ο
Θέλουμε τους συνταξιούχους να συμμετέχουν στα κοινά και τις αποφάσεις που αφορούν τον τόπο μας ως 
ισότιμο εταίρο: με θεσμοθετημένη παρεμβατική δυνατότητα. Πιστεύουμε ότι η αναδιάρθρωση των 
κοινοβουλευτικών θεσμών και του πεδίου δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 6α συνδράμει καθοριστικά στην 
κατεύθυνση αυτή.

Η Νέα Δημοκρατία με τις ρητές δεσμεύσεις της, επιχειρεί δυναμικά βήματα για να ανατρέψει το σημερινό 
κατεστημένο σκηνικό. Έρχεται στην εξουσία με τη θέληση και την επιμονή να ενώσει και όχι να διχάσει, να 
συνθέσει και όχι να χωρίσει ανθρώπους και αξίες. Μέσα σ’ αυτό τον άξονα δράσης μπορείτε να είστε βέβαιοι 
ότι οι θυσίες και οι κόποι σας θα αναγνωριστούν. Οπ η κοινωνική προσφορά σας θα έχει την τύχη που 
αρμόζει σε κάθε ευνομούμενη Πολιτεία.

Βασικός στόχος μας είναι να στηρίξουμε και να ενισχΰσουμε την ελληνική οικογένεια.

Για να παραμείνει ζωντανό κύπαρο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μας. Να παραμείνει και νο ενισχυθεί 
ως χώρος υλοποίησης αξιών και ανάπτυξης υγιών σχέσεων. Γι' αυτό προβαίνουμε άμεαα σε δραστική 
μείωση των φόρων με βάση τον αριθμό των παιδιών, σε διεύρυνση των εκπτώσεων για δαπάνες που 
αφορούν καταβολή ενοικίου, ασφάλιστρων και φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία. Αλλά και των ποσών που 
διατίθενται από επιχειρήσεις για υποτροφίες σε παιδιά υπαλλήλων ή άλλους.
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Καταργούμε φόρους, όπως ο φόρος ιδιοκατοίκησης για πρώτη κατοικία έως 200 τ.μ ο ΕΦΤΕ επί τόκων κ 
δανείων, ώοτε να μειωθεί το κόστος του χρήματος, ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων προς τέκνα, ο ΦΜΑ; 
Στηρίζουμε την πολύτεκνη οικογένεια, Κινητροδοτούμε τις επιχειρήσεις για την αύξηση των θέσεων εργασίο 
με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχείρησες. Ζητήματα άμεσης προτεραιόπμας για την Κυβέρνηε 
μας είναι, παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος Υγείας, και των Υπηρεσιών Δημόσιας Τάξης και 
εξυγίανσή τους, καθώς μαστίζονται από φαινόμενα διαφθοράς.

Οι εικόνες που εκπέμπουν τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα είναι τριτοκοσμικές. Η κατάσταση δεν εκθέ: 
απλά και μόνο μια Κυβέρνηση, αλλά τον ίδιο τον Πολιτισμό μας. Συνιστά πρόκληση σε κάθε άνθρωπο. Είν 
απαράδεκτη στο ξεκίνημα του νέου αιώνα. Έχουμε αποδείξει όπ τη διαφθορά δεν τη συγχωρούμε και δεν π 
ανεχόμαστε. Η καταπολέμησή της είναι για τη Νέα Δημοκρατία ζήτημα αυτοκαταξίωσης. Εκφράζει π 
πολιτική βούληση μας.

Φίλες και φίλοι,

Η πολιπκή μας δεν χωρίζει και δεν ξεχωρίζει τους Έλληνες. Ο πολιτικός λόγος μας είναι ξεκάθαρος κ 
κρυστάλλινος. Για να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες πς θέσεις και τις προθέσεις μας, τις απόψεις και τις δεσμεύστ 
μας Δεν μπ ορούν ούτε να μας φιμώσουν, ούτε να στρεβλώ σουν την εικόνα μας. Γιατί είδε, έμαθε κ 
ξέρει ο κόσμος. Δ εν μπορεί η Κυβέρνηση ούτε να εξαπατά, ούτε να εκβιάζει. Τα ψευτοδιλήμμεπ 
που επ ιχειρε ί να κατασκευάσει δεν είναι δυνατόν να βρουν πέραση. Γιατί το ξανάκανε κ 

ζ  αποδείχτηκαν π όσο ψεύπκα είναι. Γιατί ο κόσμος ξέρει, θυμάται και σκέφτεται καλύτερα από όο
νομίζουν.

Αυτοί που συγκροτούν τη σημερτνή Κυβέρνηση δεν έχουν να δώσουν τίποτε πια. Είναι οι ίδ ιοι άνθρωπ 
που κυβερνούν είκοσ ι ολόκληρα χρόνια. Λένε και ξαναλένε τώρα ότι μόνο αυτοί έχουν την εμπειρία κ 
μόνο αυτοί πρέπει να κυβερνούν. Απαιτούν με αλαζονεία να μείνουν για πάντα αυτά. Για πάντα το κομμαηι 
κατεστημένο που δημιούργησαν. Αυτή είναι η αντίληψη, η νοοτροπία και η προσττάθειά τους, Επιτρέψτε μ: 
να πω όπ αυτή η αντίληψη συνιστά ύβρη στη Δημοκρατία. Είναι καθεστωπκή. Δεν πάει στοι 
Έλληνες,

Είκοσι χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι έγιναν καθεστώς. Και επαίρονται για αυτό. Κουράστηκαν. Αιχμαλωτίστηκα 
στη συντήρηση. Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε σελίδα. Να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Αυτή η μάχη είναι όιι 
μας. Αυτή η νίκη είναι για όλες πς Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Την έχει ανάγκη ο τόπος. Τη χρειάζεται 
Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι.

Στον αγώνα για την απομάκρυνση του γκρίζου μπροστάρηδες θα είμαστε όλο μαζ.. Κα; προπάντων εστ 
^  που ξέρετε από αγώνες. Που έχετε μάθει την έννοια, τη σημασία, τη σπουδαώτητα της προσφορ:

Μπροστάρηδες στη σύγκρουση με το καθεστώς της μιζέριας, της διαφθοράς και της εξάρτησης, ειμασ 
και πάλι εμείς. Μπροστάρηδες στη σύγκρουση με τα καυτά προβλήματα της καθημερινότητας, τη φτώχια, ν  
ανεργία, την εγκληματικότητα, τα ναρκωτικά. Μπροστάρηδες στον αγώνα για την Ελλάδα των πολλών' Ή 
Ελλάδα όλων μας. Την Ελλάδα των παιδιών μας.

Τραβάμε μπροστά. Σίγουροι γι’ αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Μπορούμε καλύτερα. Ειμασ 
καλύτεροι. Πάμε μαζί, λοιπόν. Να χτίσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει.

Σπς 9 Απριλίου σας περιμένω όλους. Όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα. Η Ελλάδα μπορ 
καλύτερα. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί καλύτερα.

Πάμε μαζί, λοιπόν.

Σας ευχαριστώ.


