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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Μετά τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ζήτησα από τη Βουλή 

την ψήφο εμπιστοσύνης - όπως εξήγησα - για ένα και μόνο λόγο:

για να περάσει το μύνημα στον ελληνικό λαό, ότι η κυβέρνηση δεν 

πρόκειται να επηρεαστεί στους στόχους της, στις βασικές της 

επιλογές, στην ιδεολογική και κοινωνική της κατεύθυνση, στις 

δεσμεύσεις που έχει αναλάβει απέναντι του, από το θολό τοπίο, 

τον βερμπαλισμό, τον κενό, τον αντιφατικό και τον απαξιωτικό 

λόγο, που καλλιεργούν συστηματικά τμήματα της αντιπολίτευσης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

στο τριήμερο που διάρκεσε η συζήτηση αυτή ακούστηκαν 

εκπληκτικά πράγματα. Πίσω από ηχηρά λεκτικά σχήματα 

εκστομίστηκαν ενσυνείδητα ανακρίβειες, που υποβαθμίζουν το 

κύρος των πολιτικών που τις καλλιεργούν.

Διατυπώθηκαν προτάσεις, με αντιφάσεις, που δείχουν ότι 

ορισμένοι εδώ υποτιμούν κατά τρόπο απαράδεκτο τον Έλληνα 

πολίτη, ο οποίος απαιτεί από τους αρχηγούς των πολιτικών 

κομμάτων να του μιλούν με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, με συνοχή.



Διατυπώθηκαν επίσης, με τον πιο αθώο τρόπο, προτάσεις, 

επικίνδυνες για την ίδια την πορεία της χώρας και τα εθνικά μας 
συμφέροντα.

Η κυβέρνησή μας, κυρίες και κύριοι, θα ακολουθήσει σταθερή 

πορεία, εγγυάται σταθερό και ασφαλές περιβάλλον και προοπτικές 

στη χώρα στην πορεία της προς τα εμπρός. Η σταθερότητα αυτή 

είναι ένα επίτευγμά μας των τελευταίων ετών, και αποτελεί βασικό 

όρο για την επιτυχία μας σ’ όλα τα μέτωπα της πολιτικής.

Την πορεία αυτή την εγγυώμαι προσωπικά, την εγγυάται η 

κυβέρνηση συλλογικά, την εγγυάται το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα 

υπεύθυνο, ως το κόμμα που σε κάθε περίπτωση είναι ευαίσθητο 

στις ανάγκες της κοινωνίας, ως κόμμα πρωτοβουλιών που τόσο 

στη δεκαετία του 1980, όσο και του 1990 πηγαίνει την Ελλάδα 

προς τα εμπρός. Μέσα στις συνθήκες σταθερότητας που έχουμε 

δημιουργήσει, και που βελτιώνονται συνεχώς, οι δημιουργικές 

κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να ενισχύουν 

τη δυναμική της χώρας, η οικονομία θα ισχυροποιείται, η θέση της 

Ελλάδας στο διεθνές προσκήνιο θα αποκτά όλο και μεγαλύτερο 

βάρος.

Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπάθησε να δημιουργήσει την 

εντύπωση ότι η κυβέρνησή μας έχει αποδυναμωθεί, αδυνατεί να 

λάβει αποφάσεις, δεν έχει εσωτερική συνοχή. Έπεσε στην παγίδα 

μιας επικίνδυνης αυταρέσκειας και ενδόμυχων επιθυμιών της. Την 

απάντηση θα τη λάβει σε λίγο από την κοινοβουλευτική μας ομάδα 

και θα είναι αμείλικτη. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να συζητά και να 

προβληματίζεται, αλλά τελικώς ενσωματώνει δημιουργικά τις



δυνάμεις του, και συνθέτει μια πολιτική, που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας.

Όμως η αντιπολίτευση γνωρίζει πολύ καλά τί ζητάει. Συμφωνεί 

φραστικά για τις κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης, όπως η 

ένταξη της ΟΝΕ, και άλλα θέματα, γιατί θα ερχόταν σε κατάφωρη 

σύγκρουση με το κοινό αίσθημα. Στην πράξη όμως, με κάθε τρόπο 

προσπαθεί να υπονομεύσει και να ανατρέψει αυτή την πορεία, και 

να ανατρέψει τη σταθερότητα που η κυβέρνηση αυτή έχει 

εξασφαλίσει για τη χώρα. Γιατί η αντιπολίτευση γνωρίζει πολύ 

καλά, ότι η ολοκλήρωση των στόχων μας θα αποτελεί μια τεράστια 

επιτυχία για τη χώρα, την κοινωνία, για την κυβέρνηση. Γιατί 

γνωρίζει, ότι η τιτάνια προσπάθεια που αναλάβαμε και θα 

ολοκληρώσουμε με επιτυχία, θα της στερήσει το όραμα της 

κυβέρνησης για μεγάλο διάστημα. Μη έχοντας τη δυνατότητα 

μάλιστα να αμιφισβητήσει τις θεαματικές βελτιώσεις των τελευταίων 

ετών που την οδηγούν από διάψευση σε διάψευση, έχει μεταφέρει 

τώρα την καταστροφολογία για την μετά-ΟΝΕ εποχή. Δεν 

παραλείπει η ηγεσία της Ν.Δ. να επισημαίνει, ότι η σημερινή 

ελληνική οικονομία, με επενδύσεις που βελτιώνονται ραγδαία, 

περίπου θα καταποντιστεί μετά την ΟΝΕ. Και αυτά πάλι, στην 

ουσία, σημαίνουν ότι η Ν.Δ. έχει υπόψη της μια σκληρή πολιτική. 

Αυτή η πολιτική που μονίμως αναδεικνύεται σε καταστροφική 

λαίλαπα για τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους MME κάκτους 

συνταξιούχους.

Προσωπικά εγγυώμαι, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης που 

υποκριτικά συμφωνούν, αλλά πρακτικά λειτουγούν διαβρωτικά για 

την επίτευξη στρατηγικών στόχων της πολιτικής μας, δεν θα



πετύχουν τις επιδιώξεις τους. Και δεν θα τον πετύχουν, γιατί 

θεωρώ ότι τα εθνικά συμφέροντα που διακυβεύονται, είναι 

πολλαπλάσιας σημασίας από το τυχόν πολιτικό κόστος που 

μπορεί να εισπράξει η κυβέρνηση στην πορεία αυτή. Επενδύουμε 

στο μέλλον της χώρας και είμαστε σίγουροι, ότι ο ελληνικός λαός 

καταλαβαίνει ποιος τον νοιάζεται και ποιος υποκριτικά παίζει με τα 

προβλήματα και τους πόθους του.

Από το 1993 μέχρι σήμερα, η Ν.Δ. καταστροφολογεί σε 

συστηματική βάση. Δεν καλλιεργεί παρά το όραμα της χρεωκοπίας 

και της καταστροφής. Ο Συνασπισμός συμπληρώνει το σκηνικό 

μιλώντας για “κύκλο χαμένων ευκαιριών και αποτυχημένων 

πολιτικών”. Για πότε; Για την περίοδο 1994-98, στη διάρκεια της 

οποίας η ανάπτυξη πήρε μια πρωτόγνωρη δυναμική, η κυβέρνηση 

εγγυήθηκε ουσιαστικές πραγματικές αυξήσεις, οι ανισοροπίες της 

οικονομίας περιορίζονται θεαματικά, και η χώρα είναι σε απόσταση 

αναπνοής από την ένταξή της σε μια ζώνη ισχυρού και εγγυημένου 

νομίσματος. Για μια περίοδο, στην οποία διεθνή έντυπα κύρους με 

συνεχή δημοσιεύματα αναγνωρίζουν και προβάλουν τις επιδόσεις 

και ισχυροποιούν την διεθνή εικόνα της χώρας σε έκταση που 

δύσκολο να βρει κανείς για πολύ μεγάλο διάστημα.

Όμως ο Συνασπισμός προχώρησε σε ένα ακόμα πιο σημαντικό 

ολίσθημα: με ιδιαίτερη επιμονή τοποθέτησε την ένταξη της χώρας 

στην ΟΝΕ, που με επανειλημμένες τοποθετήσεις θεωρείται 

αυτονόητη από τους εταίρους μας,_ στο επίπεδο της πολιτικής 

διαπραγμάτευσης.

Όσοι προβάλουν την πολιτική διαπραγμάτευση κατ’ αρχάς θέλουν 

να παραβλέπουν, ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί να



διαπραγματευτεί. Με το σπαθί της, με τις θυσίες όλων, θα έχει 

κατακτήσει μια σημαντική αναβάθμιση της θέσης της στην Ευρώπη 

και διεθνώς.

Έχουν καταλάβει όσοι προτείνουν πολιτικές διαπραγματεύσεις, ότι 

ζητούν να ξεπουλήσουμε κάποια εθνικά συμφέροντα; Μπορούν να 

μας υποδείξουν ποιά ακριβώς συμφέροντα θα ανταλλάξουμε για 

κάτι που όπως είπα είναι δεδομένο; Τί υπονοούν; Ότι πρέπει ο κ. 

Πάγκαλος ή ο κ. Τσοχατζόπουλος να διαπραγματευθούν αύριο τα 

ανταλλάγματα μιας δήθεν παραχώρησης που θα την έχουμε ήδη 

κατακτήσει; Ας μας πουν καθαρά. Όχι κυρίες και κύριοι, το 

ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να κάνει ένα τέτοιο παράλογο και 

εγκληματικό λάθος. Διαβεβαιώνω το σώμα, όπως και όλη την 

ελληνική κοινωνία γι αυτό.

Οι δήθεν θετικές προτάσεις που ακούστηκαν στην αίθουσα αυτή, 

κατά βάση, εντάσσοναι σε δύο λογικές, που είναι εξίσου 

καταστροφικές για τη χώρα:

Η υια λονική αφορά προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων 

υποδηλώνει στην ουσία μια σκληρή πολιτική, απέναντι στους 

εργαζόμενους και ενάντια στο Κοινωνικό Κράτος. Υποδηλώνει 

μειωμένα εισοδήματα, αυξημένες απολύσεις και ανεργία, 

σημαντικές περικοπές δαπανών στην παιδεία, την υγεία, την 

κοινωνική ασφάλιση ή την άμυνα. Αυτός είναι ο λόγος που η 

συντηρητική παράταξη μένει στην απλή παράθεση τίτλων 

πολιτικών, χωρίς να υπεισέλεθει στο περιεχόμενό τους.

Η δεύτερη λονική αφορά προτάσεις, οι οποίες ανέξοδα χωρίς 

καμμία αίσθηση ευθύνης και αντίληψης των συνεπειών τους,



ακυρώνουν με μαθηματική ακρίβεια το ζητούμενο όλης της 

τετραετούς προσπάθειάς μας, δηλ. την ισχυροποίηση της 

παραγωγικής βάσης, τη δημιουργία όρων για άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής, την ίδια την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Στο όνομα 

ενός νέου μίγματος άκρατου βερμπαλισμού και 

ψευτοσυναισθηματικών τόνων επικρίνεται η κυβέρνηση γιατί δεν 

πετυχαίνει το ακατόρθωτο.

Τις συνταγές αυτές αποτυχίας, που τις βαφτίζει και θετικές 

προτάσεις, η αντιπολίτευση ας τις κρατήσει για τον εαυτό της. Δεν 

μας χρειάζονται.

Θέλω, κυρίες και κύριοι, να δείξω πώς η πολιτική μας - αυτή η κατά 

την αντιπολίτευση “ανάλγητη” πολιτική - τελικά έχει ως πρωταρχική 

συνέπεια τη διασφάλιση και ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους και 

της αλληλεγγύης. Με απλούς αριθμούς, συνάδελφοι, η μείωση των 

επιτοκίων κατά 6 περίπου μονάδες, από σήμερα μέχρι το 2001, θα 

σημάνει εξοικονόμηση δαπανών για τόκους ύψους 120 με 150 δις 

δρχ. για κάθε μονάδα επιτοκίου που μειώνεται. Δηλαδή το 2001, 

εξοικονόμηση 700-1000 δις δρχ. το χρόνο. Με τα ποσά αυτά, η 

κοινωνική και η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης θα πάρει 

πρωτόγνωρες διαστάσεις. Τα διαθέσιμα ποσά θα δώσουν τη 

δυνατότητα άσκησης πολιτικής που σήμερα ασφυκτιά από το 

βάρος της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Αυτό ακριβώς 

είναι που αρνείται η Ν.Δ. με τη θέση της για μείωση των δαπανών. 

Γιατί με το πρόσχημα μιας εναλλακτικής πρότασης, που μειώνει 

φόρους και δαπάνες, και ηχεί ευχάριστα στα αυτιά των πολιτών, 

κρύβεται μια ανάλγητη πολιτική, κρύβεται το ίδιο το μοντέλο της 

πολιτικής 1990-93.



Κυρίες και κύριοι,

Η κυβέρνηση στα χρόνια που πέρασαν, επικέντρωσε τις 

προσπάθειές της, σε ένα δύσκολο και πολυμέτωπο έργο με 

πολλαπλές πτυχές:

• την αναδιάρθρωση, ανάπτυξη και σταθεροποίηση της οικονομίας 

μας, και ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο διεθνή 

καταμερισμό της εργασίας,

• την διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και την ενίσχυση της 

αλληλεγγύης, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, για 

τους άνεργους, τον κόσμο των εργαζόμενων, των 

χαμηλοσυνταξιούχων, τους συνταξιούχους αγρότες, και

• την καλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών της 

κοινωνίας σε υπηρεσίες που προσφέρει ο δημόσιος τομέας σε 

όλα τα επίπεδα, όπως παιδεία, υγεία, μεταφορές.

Τα προβλήματα δεν λείπουν.

Η κυβέρνησή μας δίνει καθημερινά έναν αγώνα γι’ αυτά, αλλού με 

μεγαλύτερη, αλλού πράγματι με μικρότερη επιτυχία. Η κοινωνία 

μας κρίνει καθημερινά γι’ αυτό.

Μαζί με τις αδυναμίες που κανείς δεν αμφισβητεί, προχωρούμε 

όμως και σε τεράστιες αλλαγές και έργα, που όταν ολοκληρωθούν, 

θα αλλάξουν δραματικά τις σημερινές συνθήκες. Στις 

συγκοινωνίες με τα αεροδρόμια, το μετρό, τα οδικά δίκτυα, τις 

λιμενικές υποδομές. Στη νοσοκομειακή υποδομή, με νέα



νοσοκομεία σ’ όλη τη χώρα, με καλύτερες υπηρεσίες στο κέντρο 

και στην περιφέρεια, στη γεωργία, τη βιομηχανία, τον τουρισμό, με 

τα ειδικά προγράμματα σε κάθε Περιφέρεια, για να αναφερθώ στις 

πιο σημαντικές δράσεις.

Οι αλλαγές αυτές είναι δικές μας επιλογές και έργο. Η Ν.Δ. 

αναφέρεται σήμερα στο ρυθμό απορρόφησης του ΚΠΣ, που δεν 

υστερεί από αυτόν των άλλων χωρών, αλλά ξεχνά να αναφερθεί 

στο ότι όλη η προετοιμασία χρειάστηκε να γίνει μετά το 1993, με 

αποτέλεσμα μια καθυστέρηση στο σχεδίασμά δύο περίπου ετών.

Η Ν.Δ. ξεχνά να αναφέρει ότι ολόκληρη η βιομηχανία και οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχαν μείνει εντελώς έξω από το Σχέδιο 

που είχε υποβάλει στην Κοινότητα. Ξεχνά να αναφέρει ότι με όλο 

το 1ο Πακέτο Ντελόρ δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ούτε 1% 

ανάπτυξη το χρόνο στην τετραετία της.

Κυρίες και κύριοι,

στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, η κυβέρνηση θα ολοκληρώσει 

το κυβερνητικό της έργο. Θα δώσει τη μάχη σε κάθε επίπεδο. Ο 

ανασχηματισμός δεν έγινε για να ικανοποιήσει την αντιπολίτευση ή 

για να ανταποκριθεί στις προσωπικές βλέψεις του καθενός μας. 

Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμα να δώσουν τη μάχη τους από 

κάθε θέση, και ξέρουν ότι η κυβέρνηση είναι η αιχμή του δόρατός 

τους.

Η πολιτική μας είναι διακριτή, διαφορετική και μακρυά από το 

φιλελεύθερο συντηρητισμό.



Η πολιτική μας στοχεύει στο να κάνει απαγορευτική την ανατροπή 

των κοινωνικών και οικονομικών κατακτήσεων της τετραετίας μας. 

Στο να αναμορφώσει το Κράτος, και να μπει φραγμός απέναντι 

στην αποδόμησή του, όπως συστηματικά επιδιώκει η συντηρητική 

παράταξη. Στο να μπει φραγμός απέναντι στην αποδόμηση 

κοινωνικών και δημοκρατικών θεσμών.

Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας, γνωρίζουμε και τα πεδία της 

δύναμής μας. Με ρεαλισμό, τόλμη και ενότητα στη διετία πριν τις 

εκλογές του 2000, θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Δεν 

υποσχόμαστε θαύματα, υποσχόμαστε όμως ειλικρίνεια, 

αποτέλεσμα, πρόοδο και, κυρίως, ευαισθησία για την ανάγκη να 

διατηρηθούν οι λεπτές εκείνες ισορροπίες που δίνουν την 

ταυτότητα στη δική μας ιδεολογία, στο δικό μας όραμα, στις δικές 

μας προγραμματικές δεσμεύσεις.




