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Στόχος της Κυβέρνησης όταν ζήτησε την ψήφο 

εμπιστοσύνης της Βουλής δεν ήταν η επιβεβαίωση της 

πλειοψηφίας της στη Βουλή. Αυτή ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και 

είναι δεδομένη.

Στόχος μας ήταν να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν 

υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση. Να δείξουμε στον 

ελληνικό λαό ότι η Κυβέρνηση έχει θέσεις, λαμβάνει 

αποφάσεις, συγκρούεται με συμφέροντα, επιβάλλει νέες 

καταστάσεις. Ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει τα 

προβλήματα της καθημερινής ζωής του πολίτη. Ότι η 

Κυβέρνηση αγωνίζεται να πετύχει την ισότιμη συμμετοχή 

της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και 

ταυτόχρονα να διασφαλίσει τις εγγυήσεις του κοινωνικού 

κράτους. Να φροντίσει το πρόβλημα του κάθε πολίτη και 

ιδίως αυτού που έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Να κρατήσει αυτή 

τη δύσκολη ισορροπία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στόχος μας ήταν να φανεί καθαρά ενώπιον του ελληνικού 

λαού ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ 

απλή. Σιωπή ως προς την ουσία των προβλημάτων.

«Κλείσιμο του ματιού» σε κάθε κοινωνική δυσαρέσκεια και 

σε κάθε συνδικαλιστικό αίτημα. Με δύο λόγια κλασσική 

παλαιοκομματκή στάση. Η Νέα Δημοκρατία βασίζεται σε 

δύο προσδοκίες. Πρώτη προσδοκία να λησμονήσει ο



ελληνικός λαός την εμπειρία της περιόδου 1990 - 1993 

που έβλαψε καίρια την πορεία της σύγκλισης. Δεύτερη 

προσδοκία να εισπράττει την όποια φθορά της 

Κυβέρνησης.

Είναι όμως αυτό μία πολιτικά και εθνικά υπεύθυνη στάση; 

Είναι υπεύθυνη στάση να κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία την 

Κυβέρνηση για αδυναμία και ανικανότητα και ταυτόχρονα 

να αποφεύγει να θέσει ζήτημα εκλογών; Γιατί άραγε το 

κάνει αυτό η Ν.Δ.; Το κάνει μήπως για λόγους ευγένειας; 

Το κάνει μήπως για λόγους θεσμικής ευθύνης; Τίποτα 

από αυτά δεν ισχύει. Το κάνει αυτό η Ν.Δ. για λόγους 

πολιτικής αδυναμίας και μικροκομματικής σκοπιμότητας.

Κανείς όμως δεν μπορεί να υποτιμά την νοημοσύνη της 

κοινής γνώμης.

Επέμενε ο κ. Καραμανλής στη θεωρία του για κατάργηση 

των διαχωριστικών γραμμών. Ωραία. Και εμείς 

απευθυνόμαστε στους καλόπιστους συντηρητικούς 

πολίτες. Σ' όλους τους έλληνες πολίτες που 

καταλαβαίνουν το συμφέρον του τόπου και την 

προσπάθεια της Κυβέρνησης.



Κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών δε σημαίνει 

κατάργηση της πολιτικής. Δεν σημαίνει κατάργηση των 

κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπεί 

κάθε κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκροτήσει και να 

εκπροσωπήσει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις της 

δημιουργίας, της προόδου. Όλες τις κοινωνικές δυνάμεις 

που μπορούν να σχεδιάσουν και να οικοδομήσουν την 

Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Ο κ. Καραμανλής δεν έτυχε να μετάσχει στις Κυβερνήσεις 

της Ν.Δ. Αλλά αυτήν την παράταξη εκπροσωπεί. Με τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα, την συγκεκριμένη ιστορία, την 

συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, τις συγκεκριμένες 

αντιλήψεις, τις συγκεκριμένες ευθύνες για την ιστορία του 

τόπου.

Η πολιτική δεν είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων και 

προσωπικών εικόνων. Είναι μία επώδυνη συμμετοχή 

στους αγώνες. Μία ενσυνείδητη συμμετοχή στην εξέλιξη 

της ιστορίας.

Η Κυβέρνηση ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν 

προβλήματα. Ότι δεν έγιναν ή δεν θα γίνουν λάθη. Ότι 

δεν υπάρχουν ατυχείς στιγμές. Ότι δεν υπάρχει κοινωνική 

δυσαρέσκεια. Ότι δεν υπάρχουν πιέσεις ομάδων που



νιώθουν ότι αδικούνται. Όλα αυτά υπάρχουν και τα 

γνωρίζουμε.

Τόνισα με ιδιαίτερη έμφαση ότι η Κυβέρνηση δεν είναι 

κλεισμένη στον εαυτό της. Λαμβάνει τα μηνύματα. 

Γνωρίζει τι συμβαίνει στον τόπο, τι συμβαίνει στην 

ευρύτερη περιοχή μας, τι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι στόχοι και το γενικό μας πλαίσιο είναι σταθερό και 

δεδομένο. Μέσα όμως στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε 

και θα προσπαθήσουμε ακόμη πιο έντονα να κάνουμε τις 

καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτές που διασφαλίζουν 

στον υψηλότερο κάθε φορά βαθμό τις εγγυήσεις του 

κοινωνικού κράτους. Τις ευπαθέστερες κοινωνικές 

ομάδες. Τους νέους, τους ανέργους, τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, τους αγρότες, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Τις επιλογές που εγγυώνται το αίσθημα 

ασφάλειας των πολιτών.

Το πρόβλημα όμως με την αντιπολίτευση είναι ότι δεν 

βλέπει την πορεία των πραγμάτων μέσα στην προοπτική 

του χρόνου. Δεν αντιλαμβάνεται ότι και μόνη η ένταξη 

στην ΟΝΕ δημιουργεί μία άλλη κατάσταση στη Χώρα και 

επηρεάζει θετικά το σύνολο των πολιτικών και ιδίως το 

σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Γιατί,



πολύ απλά, η σταθερότητα των δημοσιονομικών μεγεθών, 

η εγγυημένη σταθερότητα του νομίσματος, το χαμηλό 

επίπεδο του πληθωρισμού και η εντυπωσιακή πτώση των 

επιτοκίων έχει μία άμεση ευεργετική συνέπεια: 

απελευθερώνει πόρους, πόρους που αφορούν τελικά τον 

πολίτη και την καθημερινή του ζωή, αφορούν την παιδεία 

και τον πολιτισμό. Αφορούν τους μηχανισμούς του 

κοινωνικού κράτους: την υγεία, την ασφάλιση, την 

πρόνοια.

Είπε κατά κόρον ο κ. Καραμανλής στην ομιλία του ότι η 

πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να ζητήσει την 

επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Βουλής οφείλεται σε 

ενδοκομματικούς λόγους, ότι απευθύνεται στους 

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειλικρινά αδυνατώ να αντιληφθώ 

τη θεσμική λογική του κ. Καραμανλή. Αν είναι έτσι, τότε 

δεν θα είχε νόημα καμία συζήτηση στη Βουλή, γιατί ο 

αριθμητικός συσχετισμός τω κομμάτων είναι δεδομένος. 

Η Βουλή όμως αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Η κοινή 

γνώμη παρακολουθεί, ελέγχει, κρίνει, τοποθετείται.

Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι δυνατό και 

υπεύθυνο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι πάντοτε ένα κόμμα 

πλειοψηφικό και πολυσυλλεκτικό. Είναι τιμή μου να 
ηγούμαι ενός κόμματος που συγκεντρώνει περισσότερες



απόψεις, περισσότερες εκδοχές, περισσότερες γνώμες αν 

θέλετε περισσότερες θεμιτές φιλοδοξίες.

Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν πως από 

διαφορετικές φωνές προέρχεται δύναμη. Πολλοί έχουν 

πρότυπό τους λόχους χειροκροτητών και αρχηγούς που 

διαγράφουν. Η δύναμη της δημοκρατίας είναι η πειθώ. 

Και εγώ θέλω συνειδητά να προωθήσω άλλα πρότυπα 

στην ελληνική πολιτική ζωή, πιο δύσκολα να 

εφαρμοσθούν αλλά πιο δημιουργικά για τον τόπο.

Η Κυβέρνησή μας είναι Κυβέρνηση του όλου και μεγάλου 

ΠΑΣΟΚ και ως προς την στελέχωσή της και ως προς την 

πολιτική της και ως προς τις κοινωνικές και ιδεολογικές 

της αναφορές. Αυτή είναι η δύναμή μας και η ταυτότητά 

μας.

Γιατί εμείς έχουμε ταυτότητα πολιτική και ιδεολογική. 

Έχουμε προτάσεις. Έχουμε θέσεις. Έχουμε στόχους. 

Έχουμε όραμα για τον τόπο αυτό.

Η Βουλή δίνει σήμερα μια ψήφο πολιτική: μία ψήφο 

εμπιστοσύνης στο μέλλον. Στην αισιόδοξη πλευρά του 

τόπου αυτού. Δεν ακυρώνουμε ούτε αγνοούμαι τα 

προβλήματα, τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες. Έχουμε



όμως εμπιστοσύνη στην Ελλάδα του σήμερα, στην 

Ελλάδα του 21ου αιώνα και αυτήν θέλουμε να εκφράσουμε 

και να υπηρετήσουμε.



Στόχος της Κυβέρνησης όταν ζήτησε την ψήφο 

εμπιστοσύνης της Βουλής δεν ήταν η επιβεβαίωση της 

πλειοψηφίας της στη Βουλή. Αυτή ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και 

είναι δεδομένη.

Στόχος μας ήταν να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι δεν 

υπάρχει άλλη πολιτική πρόταση. Να δείξουμε στον 

ελληνικό λαό ότι η Κυβέρνηση έχει θέσεις, λαμβάνει 

αποφάσεις, συγκρούεται με συμφέροντα, επιβάλλει νέες 

καταστάσεις. Ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει τα 

προβλήματα της καθημερινής ζωής του πολίτη. Ότι η 

Κυβέρνηση αγωνίζεται να πετύχει την ισότιμη συμμετοχή 

της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και 

ταυτόχρονα να διασφαλίσει τις εγγυήσεις του κοινωνικού 

κράτους. Να φροντίσει το πρόβλημα του κάθε πολίτη και 

ιδίως αυτού που έχει ιδιαίτερη ανάγκη. Να κρατήσει αυτή 

τη δύσκολη ισορροπία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στόχος μας ήταν να φανεί καθαρά ενώπιον του ελληνικού 

λαού ότι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ 

απλή. Σιωπή ως προς την ουσία των προβλημάτων. 

«Κλείσιμο του ματιού» σε κάθε κοινωνική δυσαρέσκεια και 

σε κάθε συνδικαλιστικό αίτημα. Με δύο λόγια κλασσική 

παλαιοκομματκή στάση. Η Νέα Δημοκρατία βασίζεται σε 

δύο προσδοκίες. Πρώτη προσδοκία να λησμονήσει ο



ελληνικός λαός την εμπειρία της περιόδου 1990 - 1993 

που έβλαψε καίρια την πορεία της σύγκλισης. Δεύτερη 

προσδοκία να εισπράττει την όποια φθορά της 

Κυβέρνησης.

Είναι όμως αυτό μία πολιτικά και εθνικά υπεύθυνη στάση; 

Είναι υπεύθυνη στάση να κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία την 

Κυβέρνηση για αδυναμία και ανικανότητα και ταυτόχρονα 

να αποφεύγει να θέσει ζήτημα εκλογών; Γιατί άραγε το 

κάνει αυτό η Ν.Δ.; Το κάνει μήπως για λόγους ευγένειας; 

Το κάνει μήπως για λόγους θεσμικής ευθύνης; Τίποτα 

από αυτά δεν ισχύει. Το κάνει αυτό η Ν.Δ. για λόγους 

πολιτικής αδυναμίας και μικροκομματικής σκοπιμότητας.

Κανείς όμως δεν μπορεί να υποτιμά την νοημοσύνη της 

κοινής γνώμης.

Επέμενε ο κ. Καραμανλής στη θεωρία του για κατάργηση 

των διαχωριστικών γραμμών. Ωραία. Και εμείς 

απευθυνόμαστε στους καλόπιστους συντηρητικούς 

πολίτες. Σ' όλους τους έλληνες πολίτες που 

καταλαβαίνουν το συμφέρον του τόπου και την 

προσπάθεια της Κυβέρνησης.



Κατάργηση των διαχωριστικών γραμμών δε σημαίνει 

κατάργηση της πολιτικής. Δεν σημαίνει κατάργηση των 

κοινωνικών και των πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπεί 

κάθε κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ θέλει να συγκροτήσει και να 

εκπροσωπήσει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις της 

δημιουργίας, της προόδου. Όλες τις κοινωνικές δυνάμεις 

που μπορούν να σχεδιάσουν και να οικοδομήσουν την 

Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Ο κ. Καραμανλής δεν έτυχε να μετάσχει στις Κυβερνήσεις 

της Ν.Δ. Αλλά αυτήν την παράταξη εκπροσωπεί. Με τα 

συγκεκριμένα πρόσωπα, την συγκεκριμένη ιστορία, την 

συγκεκριμένη κοινωνική ταυτότητα, τις συγκεκριμένες 

αντιλήψεις, τις συγκεκριμένες ευθύνες για την ιστορία του 

τόπου.

Η πολιτική δεν είναι ένα παιχνίδι δημοσίων σχέσεων και 

προσωπικών εικόνων. Είναι μία επώδυνη συμμετοχή 

στους αγώνες. Μία ενσυνείδητη συμμετοχή στην εξέλιξη 

της ιστορίας.

Η Κυβέρνηση ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι δεν υπάρχουν 

προβλήματα. Ότι δεν έγιναν ή δεν θα γίνουν λάθη. Ότι 

δεν υπάρχουν ατυχείς στιγμές. Ότι δεν υπάρχει κοινωνική 

δυσαρέσκεια. Ότι δεν υπάρχουν πιέσεις ομάδων που



νιώθουν ότι αδικούνται. Όλα αυτά υπάρχουν και τα 

γνωρίζουμε.

Τόνισα με ιδιαίτερη έμφαση ότι η Κυβέρνηση δεν είναι 

κλεισμένη στον εαυτό της. Λαμβάνει τα μηνύματα. 

Γνωρίζει τι συμβαίνει στον τόπο, τι συμβαίνει στην 

ευρύτερη περιοχή μας, τι συμβαίνει στον κόσμο.

Οι στόχοι και το γενικό μας πλαίσιο είναι σταθερό και 

δεδομένο. Μέσα όμως στο πλαίσιο αυτό προσπαθούμε 

και θα προσπαθήσουμε ακόμη πιο έντονα να κάνουμε τις 

καλύτερες δυνατές επιλογές. Αυτές που διασφαλίζουν 

στον υψηλότερο κάθε φορά βαθμό τις εγγυήσεις του 

κοινωνικού κράτους. Τις ευπαθέστερες κοινωνικές 

ομάδες. Τους νέους, τους ανέργους, τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, τους αγρότες, τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες. Τις επιλογές που εγγυώνται το αίσθημα 

ασφάλειας των πολιτών.

Το πρόβλημα όμως με την αντιπολίτευση είναι ότι δεν 

βλέπει την πορεία των πραγμάτων μέσα στην προοπτική 

του χρόνου. Δεν αντιλαμβάνεται ότι και μόνη η ένταξη 

στην ΟΝΕ δημιουργεί μία άλλη κατάσταση στη Χώρα και 

επηρεάζει θετικά το σύνολο των πολιτικών και ιδίως το 

σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Γιατί,



πολύ απλά, η σταθερότητα των δημοσιονομικών μεγεθών, 

η εγγυημένη σταθερότητα του νομίσματος, το χαμηλό 

επίπεδο του πληθωρισμού και η εντυπωσιακή πτώση των 

επιτοκίων έχει μία άμεση ευεργετική συνέπεια: 

απελευθερώνει πόρους, πόρους που αφορούν τελικά τον 

πολίτη και την καθημερινή του ζωή, αφορούν την παιδεία 

και τον πολιτισμό. Αφορούν τους μηχανισμούς του 

κοινωνικού κράτους: την υγεία, την ασφάλιση, την 

πρόνοια.

Είπε κατά κόρον ο κ. Καραμανλής στην ομιλία του ότι η 

πρωτοβουλία της Κυβέρνησης να ζητήσει την 

επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Βουλής οφείλεται σε 

ενδοκομματικούς λόγους, ότι απευθύνεται στους 

Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ειλικρινά αδυνατώ να αντιληφθώ 

τη θεσμική λογική του κ. Καραμανλή. Αν είναι έτσι, τότε 

δεν θα είχε νόημα καμία συζήτηση στη Βουλή, γιατί ο 

αριθμητικός συσχετισμός τω κομμάτων είναι δεδομένος. 

Η Βουλή όμως αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Η κοινή 

γνώμη παρακολουθεί, ελέγχει, κρίνει, τοποθετείται.

Το ΠΑΣΟΚ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι δυνατό και 

υπεύθυνο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι πάντοτε ένα κόμμα 

πλειοψηφικό και πολυσυλλεκτικό. Είναι τιμή μου να 

ηγούμαι ενός κόμματος που συγκεντρώνει περισσότερες



περισσότερες απόψεις, περισσότερες εκδοχές, 

περισσότερες γνώμες αν θέλετε περισσότερες θεμιτές 

φιλοδοξίες.

Πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν πως από 

διαφορετικές φωνές προέρχεται δύναμη. Πολλοί έχουν 

πρότυπό τους λόχους χειροκροτητών και αρχηγούς που 

διαγράφουν. Η δύναμη της δημοκρατίας είναι η πειθώ. 

Και εγώ θέλω συνειδητά να προωθήσω άλλα πρότυπα 

στην ελληνική πολιτική ζωή, πιο δύσκολα να 

εφαρμοσθούν αλλά πιο δημιουργικά για τον τόπο.

Η Κυβέρνησή μας είναι Κυβέρνηση του όλου και μεγάλου 

ΠΑΣΟΚ και ως προς την στελέχωσή της και ως προς την 

πολιτική της και ως προς τις κοινωνικές και ιδεολογικές 

της αναφορές. Αυτή είναι η δύναμή μας και η ταυτότητά 

μας.

Γιατί εμείς έχουμε ταυτότητα πολιτική και ιδεολογική. 

Έχουμε προτάσεις. Έχουμε θέσεις. Έχουμε στόχους. 

Έχουμε όραμα για τον τόπο αυτό.

Η Βουλή δίνει σήμερα μια ψήφο πολιτική: μία ψήφο 

εμπιστοσύνης στο μέλλον. Στην αισιόδοξη πλευρά του 

τόπου αυτού. Δεν ακυρώνουμε ούτε αγνοούμαι τα



προβλήματα, τις δυσκολίες, τις αντιξοότητες. Έχουμε 

όμως εμπιστοσύνη στην Ελλάδα του σήμερα, στην 

Ελλάδα του 21ου αιώνα και αυτήν θέλουμε να εκφράσουμε 

και να υπηρετήσουμε.


