ΨλΐίρΟΛ

Κρ«ίΐΠ
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής να συγκληθεί η Βουλή
και να τεθεί θέμα ψήφου εμπιστοσύνης. Θεώρησα αυτή την
πρωτοβουλία επιβεβλημένη εκ μέρους μου και εκ μέρους της
κυβέρνησής μας. Και αυτό γιατί:

Πρώτον : η χώρα βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή μιας
μεγάλης εθνικής προσπάθειας.

Η κυβέρνησή μας έχει

δρομολογήσει μεγάλες μεταρρυθμίσεις και τομές οι οποίες
αποτελούν την προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή της
χώρας

στην

Ευρώπης.

Οικονομική
Αποτελούν

αντιμετωπίσουμε

τον

και

Νομισματική

κυρίως

παγκόσμιο

Ένωση

προϋποθέσεις
ανταγωνισμό

και

της
να
να

ακολουθήσουμε μια σταθερή πορεία αυτοτροφοδοτούμενης
ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών ζωής.

Η κυβέρνησή μας προτίθεται, στα ερχόμενα δύο χρόνια, ως τις
εκλογές του 2000, να δώσει ακόμα πιο αποφασιστική ώθηση
στις πολιτικές εκείνες που εξασφαλίζουν την ανάπτυξη και την
ευημερία, την κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, την Ελλάδα
της συνοχής και της αλληλεγγύης. Η Κυβέρνησή μας, είναι
αποφασισμένη να προχωρήσει μπροστά, γιατί αυτό επιτάσσει
το συμφέρον της χώρας, της κοινωνίας και των πολιτών.

Το 1999 είναι ο τελευταίος χρόνος της προσπάθειας που
ξεκίνησε το 1993 για την σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας

με τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει την
ένταξη στην ΟΝΕ. Το 1999 είναι ο χρόνος που οφείλουμε να
ολοκληρώσουμε τις προϋποθέσεις της ένταξής μας. Το 1999
είναι ο χρόνος, που θα καθορίσει την πορεία της χώρας στο
νέο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Είτε θα κάνουμε το
άλμα προς τα εμπρός είτε δεν θα παρακολουθήσουμε τις
εξελίξεις, θα οδηγήσουμε την Ελλάδα στο περιθώριο. Δική
μας επιδίωξη είναι η Ελλάδα να πάει μπροστά. Ο κύκλος των
χαμένων ευκαιριών πρέπει να κλείσει οριστικά.

Ο ελληνικός λαός απαιτεί από μας να πραγματοποιήσουμε
αυτό το βήμα αποφασιστικά. Να μην υπάρξουν χρονοτριβές,
καθυστερήσεις.
αυτή

δεν

Αυτό και θέλουμε.

πραγματοποιείται

χωρίς

Η επιδίωξή μας όμως
αντιπαραθέσεις

κατεστημένα συμφέροντα, εμπεδωμένες πρακτικές.
κοινωνικές ομάδες αντιμάχονται την πολιτική

με

Όσες

μας, από

συντεχνιακές ομάδες έως τα κατεστημένα συμφέροντα σε
διάφορους τομείς της οικονομικής ζωής, ελπίζουν ότι θα
μπορούν να ανακόψουν την πορεία μας. Ζήσαμε στην
περίπτωση της Ιονικής ή των αναπληρωτών καθηγητών την
σφοδρότητα της αντίδρασης. Ζήσαμε πως καλλιεργούν μια
φθοροποιό αμφισβήτηση σε κάθε ενέργειά μας πολλές φορές
μέσω τρίτων.

Προβάλουν και θα προβάλουν τον ισχυρισμό

ότι δεν έχουμε την απαραίτητη νομιμοποίηση. Απέναντι σ’
όλους αυτούς χρειάζεται ένα ηχηρό μήνυμα.

Η πλειοψηφία

της Βουλής στηρίζει και προωθεί την πολιτική μας.

Η

πλειοψηφία της Βουλής εμμένει αταλάντευτα στους στόχους

μας. Αυτό είναι το δυνατό μήνυμα προς όλους που ελπίζουν
ότι θα ματαιώσουν την πορεία μας. Η προσπάθεια τους δεν
θα έχει αποτέλεσμα.

Εμείς δεν είμαστε μια παράταξη, που αποσκοπεί στη νομή της
εξουσίας. Δεν είμαστε μια παράταξη που αρκείται να είμαστε
στην κυβέρνηση.

Είμαστε στην κυβέρνηση γιατί έχουμε

συγκεκριμένη αντίληψη για την ισχυρή Ελλάδα, γιατί έχουμε
στόχο τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης του
πολίτη, γιατί έχουμε επιδίωξη την πιο δίκαιη και αλληλέγγυα
λειτουργία της κοινωνίας. Μόνο αν προχωρούμε προς αυτές
τις κατευθύνσεις νομιμοποιείται για μας πολιτικά η άσκηση της
κυβερνητικής εξουσίας. Η κυβέρνηση αντλεί τη νομιμοποίησή
της, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μόνο όταν προωθεί
με αποφασιστικότητα και σταθερότητα την πολιτική για την
οποία

έχει

δεσμευτεί

απέναντι

στον

ελληνικό

λαό.

Προσωπικά, δεν αντιλαμβάνομαι την πολιτική ως σύνολο
τακτικισμών, αλλά ως δράση στην οποία μέσα και σκοποί,
βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια και αρμονία. Ο πολιτικός
που δεν έχει την αίσθηση της ιστορίας στη δράση του, δεν
είναι πολιτικός αλλά πολιτικάντης. Το σύρσιμο, η αποδοχή
αρνητικών καταστάσεων, οι υπολογισμοί για το πολιτικό
κόστος, δεν συμβιβάζονται με τις επιδιώξεις μας. Η πρόοδος
αυτά τα δύο χρόνια κάτω από σκληρές συνθήκες δείχνει ότι
δεν διστάζουμε, ότι η πολιτική ζωή έχει για μας νόημα μόνο
όταν δημιουργούμε, ανταποκρινόμαστε στο πρόγραμμα και τις
αξίες μας. Η ψήφος εμπιστοσύνης έρχεται να τονίσει αυτό το

γεγονός.

Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ζητά και απαιτεί

συνεχή πολιτική δημιουργίας.

Δεύτερον : Ζήτησα αυτή την συζήτηση επίσης, διότι πιστεύω
ότι μόνον μ’ αυτό τον τρόπο μπορεί να ξεκαθαρίσει το θολό
τοπίο που επιχειρεί να καλλιεργήσει η αντιπολίτευση, όλο το
τελευταίο

διάστημα,

ιδιαίτερα

μετά τις νομαρχιακές

και

δημοτικές εκλογές.

Η αντιπολίτευση ισχυρίζεται, ότι στις πρόσφατες εκλογές
αποδοκιμάστηκε η κυβέρνηση.

Και όμως, κανένα κόμμα,

εκτός από το ΚΚΕ, δεν έθεσε στην προεκλογική περίοδο
παρόμοιο θέμα, ως κυρίαρχο ζητούμενο των εκλογών.

Εκ

των

να

υστέρων

λοιπόν,

η αντιπολίτευση

προσπαθεί

διαστρεβλώσει το νόημα των εκλογών, θριαμβολογεί με τον
συνεχή ισχυρισμό ότι δεν θριαμβολογεί.

Την ίδια στιγμή εμφανίζεται ένα κοινό μέτωπο των ηγεσιών της
αντιπολίτευσης, χωρίς θέσεις και αρχές, ένα αντικυβερνητικό
μέτωπο, με αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις.

Κοινός στόχος η κυβέρνηση, η φθορά της, η κατάργηση της
πολιτικής της.

Είναι μια προσπάθεια να ανακοπεί το

κυβερνητικό έργο πριν ολοκληρωθεί, γιατί η αντιπολίτευση δεν
έχει την ψυχική δύναμη να αναγνωρίσει, ότι όσα επιτύχαμε δεν
ανήκουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά στην Ελλάδα. Η υπόθεση της
ισχυρής Ελλάδας είναι υπόθεση όλων.

Δεν δικαιολογείται

κανείς να είναι θεατής. Ο ελληνικός λαός μας θέλει όλους
κωπηλάτες. Ο ελληνικός λαός ρωτά τί κάνει ο καθένας από
μας την ώρα της μεγάλης προσπάθειας. Αν συμβάλει ή
υπονομεύει.

Θέλουν λοιπόν να φθείρουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., να ανατραπεί η
πολιτική μας, να υπονομευθεί ο ηγετικός ρόλος που μας
έδωσε η λαϊκή εντολή, για τις μεγάλες αλλαγές και τις μεγάλες
μεταρρυθμίσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι.

Δεν θα υποχωρήσουμε στο θολό,

ετερόκλητο και αντιφατικό μέτωπο της αντιπολίτευσης. Δεν θα
επιτρέψουμε να διακοπεί αυτή η πορεία.

Δεν θα τινάξουμε

στον αέρα τα οικονομικά και κοινωνικά επιτεύγματα της
τελευταίας τριετίας.

Δεν θα επιτρέψουμε να υπονομεύσουν κάποιοι ανενδοίαστα
την πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης πίσω απ’ αυτό το
προπέτασμα σύγχυσης και αντιφατικότητας. Η Βουλή με την
ψήφο της θα δώσει αυστηρή απάντηση στους θιασώτες του
λαϊκισμού και στα αναξιόπιστα μέτωπα.

Τρίτον : Εμείς προσερχόμαστε σήμερα στην συζήτηση με
καθαρές θέσεις.

Ερχόμαστε με έργο και όχι με λόγια.

Ερχόμαστε για να γίνει καθαρό στον ελληνικό λαό τι προτείνει
συγκεκριμένα

κάθε

πολιτική

δύναμη.

Έτσι

ώστε,

ο

ενημερωμένος πολίτης να μπορεί όχι μόνον να κρίνει τις

πολιτικές, αλλά να μεταβληθεί σε ενεργό παράγοντα αυτής της
μεγάλης ιστορικής καμπής της χώρας.

Πιστεύω, ότι η σημερινή διαδικασία σε μια περίοδο όπου όλοι
πρέπει να έχουν ξεκάθαρη αντίληψη για το ποιοι είναι οι
στόχοι της χώρας και τι οφείλουμε να επιδιώκουμε είναι μια
ευκαιρία να επαναλάβουμε τις βασικές μας θέσεις και να
ζητήσουμε, εδώ και τώρα τις θέσεις της αντιπολίτευσης.

Να την καλέσουμε, ενώπιος, ενωπίω, να παρουσιάσει το
πρόγραμμα, το σχέδιο και τους στόχους που προτείνει.

Πίστευα πάντοτε και πιστεύω, ότι τα προβλήματα και οι
προοπτικές της χώρας απαιτούν σοβαρότητα, συνέπεια,
σταθερές και καθαρές πολιτικές θέσεις.

Δυστυχώς,
αντίστροφο.

με την αντιπολίτευση

συμβαίνει

το εντελώς

Η αντιπολίτευση κρίνει χωρίς να προτείνει.

Προτείνει χωρίς να έχει θέσεις. Αναφέρει θέσεις χωρίς να τις
εντάσσει σε κάποιο πρόγραμμα.

Ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, έχει υποκαταστήσει σε μόνιμη
βάση τις αξιόπιστες προγραμματικές προτάσεις

με την

συνθηματολογία, τον αρνητισμό, τις ετερόκλητες συμμαχίες,
την διαρκή υπονόμευση κάθε συγκεκριμένης προσπάθειας
αλλαγής της κοινωνίας και της χώρας.

Η Βουλή με τη ψήφο εμπιστοσύνης επιβεβαιώνει την δίκιά μας
αντίληψη για τις κατευθύνσεις της πολιτικής και τις προοπτικές
της χώρας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Αρχίζουμε τη σημερινή συζήτηση πραγματικά υπερήφανοι για
το έργο που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Θα σταθώ διεξοδικά σε
ένα παράδειγμα, την οικονομική και κοινωνική μας πολιτική.
Εμείς θεμελιώσαμε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική πορεία για
την ισχυρή Ελλάδα. Εμείς σχεδιάσαμε την πορεία της χώρας
προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη. Προχωρούμε στην
ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της
Ευρώπης. Εμείς κερδίζουμε βήμα-βήμα σταθερά όλους μας
τους στόχους.
Η επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, η μείωση του
ελλείμματος ως ποσοστό του ΑΕΠ, η αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού και η ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης
αποτέλεσαν και εξακολουθούν να αποτελούν τους στόχους
της

οικονομικής

και

κοινωνικής

μας

πολιτικής.

Τα

αποτελέσματα ως τώρα είναι σημαντικά.

Οι κόποι, οι θυσίες και η προσφορά του ελληνικού λαού
επιτέλους «πιάνουν τόπο», αποδίδουν. Μπορούν όλοι να το
διαπιστώσουν από τη θετική πορεία των στοιχείων που
χαρακτηρίζουν την υγεία μιας οικονομίας.

Στο δημοσιονομικό επίπεδο το έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ
σημείωσε σημαντική πτώση και αναμένεται ότι θα φτάσει στο
2.4% στο τέλος του χρόνου ενώ και ο πληθωρισμός, που
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πρόβλημα για την οικονομία
μας, θα κλείσει το Δεκέμβριο στο χαμηλότερο σημείο της
τελευταίας 25ετίας, στο 4.5%.

Ταυτόχρονα από το 1997 κατορθώσαμε να αναστρέψουμε την
ανοδική τάση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, ενώ με
την είσοδο της δραχμής στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών διασφαλίσαμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη
για το εθνικό μας νόμισμα. Η οικονομία μας, το εισόδημα του
μέσου πολίτη διαφυλάχθηκαν από σοβαρούς κλυδωνισμούς
που

χωρίς

την

ένταξη

της

δραχμής

στο

Μηχανισμό

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών θα είχαν προκύψει από την
πρόσφατη διεθνή αναταραχή.

Η αντιπολίτευση μας άσκησε τότε οξύτατη κριτική, καυτηρίασε
την επιλογή μας, μίλησε για ευρωναυάγιο. Μετά από μερικούς
μήνες

τί

αποδείχθηκε;

Αποδείχθηκε

ότι

μπορούμε

να

αντέξουμε μια παγκόσμια χρηματιστηριακή και οικονομική
αστάθεια, την ίδια ώρα που οικονομίες φαινομενικά πιο
ισχυρές κλονίζονταν. Η Ελλάδα πλήρωσε ελάχιστο συγκριτικά
τίμημα σ’ αυτή την κρίση.

Αλήθεια θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αν δεν είμαστε κάτω
από την ευρωπαϊκή ομπρέλα, αν η χώρα δεν είχε την

ασφάλεια της οργανικής σύνδεσής της με τον κορμό των
ευρωπαϊκών οικονομιών; Αμφισβητεί κανείς ότι σε διαφορετική
περίπτωση οι επιπτώσεις θα ήταν ανυπολόγιστες; Αμφισβητεί
κανείς

ότι

θα

βρισκόμασταν

μπροστά

σε

τεράστια

προβλήματα; Και αν όχι, τι προτείνουν στ’ αλήθεια;

Σήμερα είμαστε βέβαιοι, ότι, αν συνεχίσουμε αταλάντευτα την
πορεία μας, το 2000 η Ελλάδα θα έχει επιτύχει την ένταξή της
ως 12° μέλος στην ΟΝΕ, κάτι που έχει άλλωστε αναγνωρισθεί
και από το Συμβούλιο Κορυφής του Μάίου αλλά και από τη
πρόσφατη Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ένταξη για μας δεν είναι αυτοσκοπός, όπως ορισμένοι
ισχυρίζονται. Ούτε βέβαια είναι πανάκεια. Αποτελεί το μέσο
για να συνεχίσουμε την ανοδική πορεία της ελληνικής
οικονομίας. Αποτελεί

την

ασφαλή

βάση

για

να

αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να
επιτύχουμε τη σταθερή βελτίωση των συνθηκών ζωής. Αυτός
ο στόχος, δηλαδή η περισσότερη ευημερία για όλους,
αποτελεί την πάγια επιδίωξή μας. Η πολιτική μας για
ανάπτυξη μέσα από την ΟΝΕ είναι εκείνη που θα εξασφαλίσει
περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη απασχόληση, αύξηση
του εισοδήματος και επίσης, μεταξύ άλλων, στον Έλληνα
πολίτη ένα νόμισμα από τα ισχυρότερα του κόσμου. Ο κάθε
πολίτης θα ζήσει σε ένα ασφαλέστερο οικονομικό περιβάλλον.
Αυτό

το

ασφαλέστερο

οικονομικό

περιβάλλον

θα

δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες για την συνολική
βελτίωση των συνθηκών ζωής.

Πολλοί πολιτικοί και κόμματα ισχυρίζονται ότι υπάρχει άλλος
δρόμος για την ΟΝΕ από εκείνον που ακολουθούμε. Τους
προκαλώ επιτέλους να τον υποδείξουν. Διαφορετικά τους λέω
ευθέως, ότι είτε ψεύδονται, είτε αγνοούν την πραγματικότητα.
Και στις δύο περιπτώσεις η θέση τους είναι επιβλαβής για τα
συμφέροντα της χώρας.

Οι πολίτες, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, σε αντίθεση με
τα κόμματα που αποκρύπτουν επιμελώς την αλήθεια χάριν
μικροκομματικών

και

μικροπολιτικών

σκοπιμοτήτων,

κατανοούν ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να μην συμμετάσχει στην
ΟΝΕ. Έχουν συνειδητοποιήσει ότι χρειάζονται επιλογές που
μπορεί τώρα να μην είναι ευχάριστες, αλλά σίγουρα είναι
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα εθνικά ωφέλιμες και θα
οδηγήσουν

στη

βελτίωση

των

συνθηκών

ζωής.

Άλλο

δημοφιλές και άλλο φιλολαϊκό. Η πολιτική μας είναι πολιτική
που δίνει προοπτική, δυνατότητες στους πολίτες. Και γι’ αυτό
οι πολίτες ζητούν από εμάς να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική
χωρίς δισταγμούς.

Μερικοί

ισχυρίζονται

ότι

ευημερούν

τα

παραβλέπονται οι επιπτώσεις στον άνθρωπο.

στοιχεία

αλλά

• Η ακρίβεια είναι κάτι που πονά τον εργαζόμενο, το μισθωτό,
τον συνταξιούχο. Όταν περιορίζουμε την ακρίβεια ωφελείται
ο άνθρωπος.
• Όλοι μας θέλουμε καλύτερη παιδεία-υγεία. Για να έχουμε
καλύτερη
καταφέραμε

υγεία-παιδεία
να

χρειαζόμαστε

αυξήσουμε

τους

πόρους.

πόρους

με

Εμείς
το

να

πληρώνουμε λιγότερους τόκους, να δανειζόμαστε λιγότερο.
• Τα στοιχεία δείχνουν ότι νοιαζόμαστε κυρίως για τον
άνθρωπο που μοχθεί, δουλεύει.

Η κυβέρνησή μας ανοίγει τον 21° αιώνα με σημαντικές θετικές
εξελίξεις για τη χώρα.

Ακολουθήσαμε μια πολιτική ενίσχυσης της παραγωγικότητας
της

οικονομίας,

που

έδωσε

ήδη

πολύ

σημαντικά

αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο, ότι η βιομηχανική παραγωγή,
παρά τη διεθνή κρίση, παρά

τα υψηλά επιτόκια και τις

πραγματικές αυξήσεις τιμών, αναπτύσσεται το 1998 με
ρυθμούς μοναδικούς (5,1%), που είναι οι πιο ικανοποιητικοί
της τελευταίας εικοσαετίας. Η γενικότερη αυτή ενίσχυση της
παραγωγικής μας βάσης αποτελεί το κεντρικό εργαλείο, με το
οποίο

διασφαλίζουμε

την

προοπτική

της

πραγματικής

οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες.
Αξιοποιήσαμε τις προγραμματικές συμφωνίες για πολλές
εκατοντάδες δις δρχ., ώστε να εξασφαλίσουμε ένα ισχυρό

μοχλό αναπτυξιακής δυναμικής στην ελληνική βιομηχανία και
στην εθνική απασχόληση για πολλά χρόνια από σήμερα. Η
αξιωματική αντιπολίτευση ανέλαβε το ρόλο της κατεδάφισης
τόσο της εθνικής παραγωγής, όσο και της απασχόλησης,
καταγγέλλοντας με όσους τόνους μπορούσε τη σημαντική
αυτή προσπάθεια.

Παράλληλα, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευθεί, στηρίξαμε με
την οικονομική μας πολιτική την αύξηση των εισοδημάτων των
εργαζόμενων. Έτσι τα δύο τελευταία χρόνια (1997-1998) οι
πραγματικές αυξήσεις που δώσαμε στους εργαζόμενους είναι
6.5%, δηλαδή υπερτριπλάσιες από αυτές που δόθηκαν το ίδιο
διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποδείξαμε με πράξεις και
όχι

με λόγια,

ότι

δεν

μετακυλίσαμε

το

κόστος

της

σταθεροποίησης και της ονομαστικής σύγκλισης στους ώμους
των πιο αδύναμων ομάδων.

Επίσης με τη σύλληψη ενός εκτεταμένου τμήματος της
παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής και με την επιβολή
φορολογιών που αφορούν κυρίως στα μεγάλα εισοδήματα και
στην ακίνητη περιουσία, πετύχαμε μια δικαιότερη κατανομή
των

βαρών.

Με

τη

μείωση

του

πληθωρισμού

απελευθερώσαμε τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους
από το βραχνά της καθημερινής διάβρωσης του πραγματικού
τους εισοδήματος.

Η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει το δύσκολο έργο του
μετασχηματισμού της υπαίθρου και της γεωργίας σε ένα
σύγχρονο και αυτοδύναμο τομέα της οικονομίας.

Επιδίωξή

μας

είναι

η

εξασφάλιση

απασχόλησης

και

εισοδήματος για τη δημιουργία πιο ισχυρής οικονομικής
βάσης και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Λόγω

της σημασίας

της

υπαίθρου,

πήραμε

σημαντικά

οικονομικά και θεσμικά μέτρα για την ενίσχυση των νέων
αγροτών.

Πετύχαμε όχι μόνο να προφυλάξουμε τις κοινωνικές δαπάνες
από τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουμε αλλά και
να αυξήσουμε το σχετικό βάρος του κοινωνικού τομέα στη
δημόσια δαπάνη από 23.3% που ήταν το 1993 στο 26.3% το
1997.

Στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης
υλοποιούμε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε
εξοπλισμό, στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών, στον
εφοδιασμό της νεολαίας μας με καλύτερες γνώσεις, στην
αναπροσαρμογή επιδομάτων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν
τις πιο αδύναμες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Στα 4 χρόνια μας τα επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά
50%.

Από το 1997 οι μακροχρόνια άνεργοι κάτω των 55 ετών, που
δεν έχουν συμπληρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλά
έχουν 3.000 μέρες ασφάλισης απέκτησαν παροχή δωρεάν
περίθαλψης στο ΙΚΑ.

Το 1998 επεκτείναμε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε
ιδιαίτερα ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού και μειώσαμε το
όριο ηλικίας στα 60 χρόνια. Το 1999 αυξάνουμε το επίδομα
αυτό κατά 50%.

Ο ΟΓΑ ως Οργανισμός Κύριας Ασφάλισης των Αγροτών είναι
πραγματικότητα.

Στο μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα της ανεργίας, αναστρέψαμε
την αλματώδη αύξηση της ανεργίας. Περιορίσαμε δραστικά το
ρυθμό ανόδου της ανεργίας αφού στα χρόνια μας δεν
σημείωσε παρά μόνο μια εντελώς οριακή αύξηση κατά 0,6
ποσοστιαίες μονάδες. Αν ληφθούν υπόψη και οι αλλοδαποί
εργαζόμενοι, η ανεργία και η απασχόληση στη χώρα είναι σε
σαφώς καλύτερα επίπεδα απ’ ότι δείχνουν τα στατιστικά
μεγέθη.

Υλοποιούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση.
Προωθούνται

επίσης ειδικές

μεγάλες πρωτοβουλίες για

περιοχές - θύλακες ανεργίας, όπως τα Τοπικά Σύμφωνα
Απασχόλησης.

Όλες αυτές οι δράσεις σηματοδοτούν μια αντιπαράθεση με τη
συντηρητική αντίληψη, που θέλει να συρρικνώνεται συνεχώς η
κοινωνική διάσταση στο όνομα των αγορών. Εμείς δίνουμε
σημασία στην κοινωνική διάσταση. Όλες αυτές οι δράσεις
σηματοδοτούν ένα κοινωνικό πρόσωπο υπαρκτό, ζωντανό και
όχι θεωρητικό. Οδηγούν στον κοινωνικό ιστό ασφάλειας γι’
αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δώσαμε μάχη μαζί με τις άλλες
σοσιαλιστικές δυνάμεις, ώστε οι κοινοτικές πολιτικές να
πάψουν να επικεντρώνονται μόνο στα δημοσιονομικά και τα
νομισματικά, και να καλύψουν και τα καυτά θέματα της
εργασίας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή προέκυψαν τα Εθνικά
Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση με ένα ευρύ φάσμα
παρεμβάσεων.

Για την κυβέρνησή μας ο στόχος της απασχόλησης δεν
ξεχωρίζει

από

το

στόχο

των

ικανοποιητικών

αμοιβών

εργασίας. Δεν θέλουμε απασχόληση με εργαζόμενους μεν,
αλλά φτωχούς, που αλλοιώνουν το ίδιο το κοινωνικό μοντέλο
της Ευρώπης των 15.

Νομιμοποιήσαμε τους μετανάστες εργαζόμενους.

Λέμε όχι

στο σκλαβοπάζαρο της δυστυχίας.

Οι πολιτικές στις οποίες αναφέρθηκα, εξαρτώνται ως προς την
επιτυχία τους από την αποτελεσματικότητα του Κράτους.

Η

συντηρητική εκδοχή της διαρθρωτικής πολιτικής στοχεύει στη
συρρίκνωση του Κράτους, στη συρρίκνωση της κοινωνικής
αλληλεγγύης, στην κυριαρχία της αγοράς χωρίς κοινωνικό
έλεγχο και κατεύθυνση. Η κυβέρνηση μας μάχεται για ένα
αποτελεσματικό Κράτος, ικανό να σχεδιάζει πολιτικές που θα
ρυθμίζουν και θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της αγοράς
και της παγκοσμιοποίησης, ικανό να προωθεί τις αναγκαίες
θεσμικές μεταρρυθμίσεις, και να επιβάλει τις αναδιανεμητικές
πολιτικές

που

αποκλεισμό.

είναι

αναγκαίες

ενάντια

στον

κοινωνικό

Εμείς διαμορφώνουμε ένα κράτος για τον

πολίτη. Εμείς προχωρήσαμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση στην
τοπική αυτοδιοίκηση, το σχέδιο Καποδίστριας, ενισχύσαμε τις
νομαρχίες, δώσαμε υπόσταση στην περιφέρεια. Ας θυμίσω
εδώ ότι στις εκλογές παρουσιάστηκε το εξής εκπληκτικό
φαινόμενο:

τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως η Νέα

Δημοκρατία, ενώ κατήγγειλαν το έργο μας στην αυτοδιοίκηση,
δεν

τόλμησαν

πουθενά

να

αντιταχτούν

σ’

αυτή

την

μεταρρύθμιση. Η Νέα Δημοκρατία αποσιώπησε τη θέση της
ενώ είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ανακαλέσει τη
μεταρρύθμιση. Ποτέ άλλοτε μία κυβέρνηση δεν δικαιώθηκε
τόσο πολύ για το έργο της στην πράξη.

Αυτήν την οικονομική και κοινωνική πολιτική, το έργο και την
κατεύθυνση πρέπει να επιβεβαιώσουμε και να ενισχύσουμε με
την σημερινή διαδικασία. Για να συνεχίσουμε άμεσα και
αποφασιστικά.

Απέναντι

σε

μια

αντιπολίτευση

και

τα

συντεχνιακά και οικονομικά συμφέροντα που αντιμάχονται την
πολιτική μας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κοντά στα θέματα της οικονομίας υπάρχουν και πολλά άλλα
θέματα που απασχολούν τον πολίτη.

Έχουμε ρίξει το βάρος μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής,
να κάνουμε πιο άνετη τη καθημερινότητα. Προχωρούμε με
εκατοντάδες μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για μια καλύτερη
ποιότητα ζωής. Τα προβλήματα όμως είναι ακόμη μεγάλα. Οι
συγκοινωνίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, οι εφορίες, είναι χώροι
όπου ο πολίτης αισθάνεται αβεβαιότητα και αλλοτρίωση ενώ
θα

έπρεπε

υπάρχουν

να

αισθάνεται

συμπαράσταση.

σημεία

όπου

η

φαίνεται

Αλλά

αλλαγή.

Από

ήδη
τα

πιστοποιητικά που μπορεί να παραγγείλει τηλεφωνικά ο
πολίτης μέχρι την Ψυτάλλεια που βελτίωσε κατά πολύ το
περιβάλλον στο Σαρωνικό. Η αλλαγή είναι δύσκολη. Εμείς
θέλουμε

να

την

παλέψουμε

και

την

παλεύουμε.

Την

παλεύουμε με πολλές δράσεις. Αναφέρω ενδεικτικά:
•

Με τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών.

•

Με την ολοκλήρωση μικρών και μεγάλων έργων σε όλη την
επικράτεια

όπως

σιδηροδρόμους,

με

νέους

περισσότερα

δρόμους,
δίκτυα

Περίπου 20.000 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη.

καλύτερους

αποχετεύσεων.

•

Με

εντατικοποίηση

της

προσπάθειας

καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

για

την

Να αισθάνεται

ασφαλής ο πολίτης στις πόλεις, στην ύπαιθρο, στις
παραμεθόριες περιοχές. Με θεσμικές και οργανωτικές
τομές στην ΕΛ.ΑΣ.

Με την ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. με τα

αναγκαία μέσα.
•

Με πιο αποτελεσματικές και ανθρώπινες Υπηρεσίες στους
χώρους της Υγείας και της απονομής Δικαιοσύνης.

•

Με τη λειτουργία θεσμών που δυναμώνουν τη θέση του
πολίτη στη σύγχρονη πολιτεία, όπως ο συνήγορος του
πολίτη

ή

η

προστασία

του

από

την

κατάχρηση

προσωπικών δεδομένων.

Αυτή την πολιτική πρέπει να ενισχύσουμε με το μήνυμα που
θα προκύψει από τη σημερινή διαδικασία. Απέναντι στην
αντιπολίτευση

και

όλους

εκείνους

που

εμμένουν

στις

πρακτικές του παρελθόντος, δεν θέλουν αλλαγές, δεν θέλουν
τομές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κλείνω τη σύντομη αυτή επισκόπηση ορισμένων σημείων της
πολιτικής μας με μια αναφορά στην προσπάθεια μας για μια
νέα θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή.

Η παρουσία μας

στην αλβανική κρίση και η συμβολή στην επίλυσή της, η
συμβολή μας σε μια εντεινόμενη βαλκανική συνεργασία
(παράδειγμα

η

Συνάντηση

Κορυφής

στην

Κρήτη),

η

συμμετοχή μας στην αντιμετώπιση της κρίσης στο Κόσοβο,
δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει στην περιοχή μια
προνομιακή θέση με κύρος, ισχύ, ικανότητα επιρροής των
εξελίξεων. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει το
παράδειγμα

των

αποφάσεων

του

Λουξεμβούργου,

προωθούμε πολιτικές ισότιμης συμμετοχής και συνεργασίας,
αλλά

και

ακλόνητης

συμφερόντων.

υπεράσπισης

των

εθνικών

μας

Προχωρούμε στην ολοκλήρωση της νέας

δομής των ενόπλων δυνάμεων και στην υλοποίηση του
εξοπλιστικού

μας

προγράμματος,

σύμφωνα

με

τους

σχεδιασμούς μας. Αυτές τις πολιτικές, για ισότιμη συμμετοχή
στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ενοποίησης, για εξασφάλιση
της ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή, για ενίσχυση της
αμυντικής θωράκισης της χώρας, θα στηρίξουμε με το μήνυμα
που θα προκύψει από τις σημερινές διαδικασίες.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επανέρχομαι στο πρώτο σημείο της εισήγησής μου. Έκρινα,
ότι αυτή ακριβώς η διαδικασία ενώπιον της Βουλής και, κατ’
επέκταση ενώπιον του ελληνικού λαού, είναι η πιο κατάλληλη
για να στείλουμε, Κυβέρνηση και ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα σαφές
μήνυμα:

Η φάση που διέρχεται η χώρα, δεν επιτρέπει ούτε παιχνίδια,
ούτε ελιγμούς.

Η προσπάθεια ένταξης της Ελλάδας στην

ΟΝΕ, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της χώρας να διαβεί το

κατώφλι του 2000 πιο ισχυρή, δεν επιτρέπει ταλαντεύσεις.
Εκσυγχρονισμός δεν είναι απλώς επικαιροποίηση. Είναι μια
αλυσίδα ρήξεων στα μικρά και στα μεγάλα. Σε όλους τους
τομείς έχουν ξεκινήσει πρωτοβουλίες.

Πρωτοβουλίες που

αποσκοπούν σε βελτίωση των συνθηκών ζωής, σε καλύτερη
ποιότητα ζωής, σε περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες για
τους πολίτες.

Αυτό το μήνυμα θα το δώσει η ελληνική Βουλή. Το μήνυμα ότι
δεν πρόκειται να παίξουμε ούτε για μια στιγμή με τα
συμφέροντα του λαού και της χώρας.

Ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να τινάξουμε στον αέρα τις
θυσίες και προσπάθειες του ελληνικού λαού για πρόοδο και
ευημερία, προκειμένου να γίνουμε ευχάριστοι για κομματικά
οφέλη.

Το μήνυμα για μας είναι σαφές. Κανένα βήμα πίσω, κανένας
συμβιβασμός στην προσπάθεια για μια ισχυρή Ελλάδα. Δεν
πρόκειται να θυσιάσουμε το συμφέρον της χώρας,
συμφέρον

του

λαού

στον

καιροσκοπισμό

το

αντιφατικών

συνθημάτων της αντιπολίτευσης.

Ζητώ να επιβεβαιώσετε την εμπιστοσύνη σας προς την
Κυβέρνηση.

Να εκφράσετε ότι η πολιτική μας εγγυάται την

εθνική προοπτική, την πρόοδο, την ασφάλεια και την ευημερία
του ελληνικού λαού.

Γιατί ζήτησα η Βουλή να εκφράσει την εμπιστοσύνη της προς την
κυβέρνηση.

Το 1999 είναι ο τελευταίος χρόνος της προσπάθειας που ξεκίνησε
το 1993 για τη σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας με τις οικονομίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχο έχει την ένταξη στην ΟΝΕ. Το
1999 είναι ο χρόνος που οφείλουμε να ολοκληρώσουμε τις
προϋποθέσεις της ένταξής μας.

Ο ελληνικός λαός απαιτεί από μας να πραγματοποιήσουμε αυτό
το

βήμα

αποφασιστικά.

Να

μην

υπάρξουν

χρονοτριβές,

καθυστερήσεις. Αυτό και θέλουμε. Η επιδίωξή μας όμως αυτή δεν
πραγματοποιείται

χωρίς

αντιπαραθέσεις

με

κατεστημένα

συμφέροντα, εμπεδωμένες πρακτικές. Οι αντίπαλοι της πολιτικής
μας ελπίζουν ότι θα μπορούν να ανακόψουν την πορεία μας με
κινητοποιήσεις όπως τις ζήσαμε στην περίπτωση της Ιονικής ή
των αναπληρωτών καθηγητών, με μια διάχυτη αμφισβήτηση κάθε
ενέργειάς μας,

με τον ισχυρισμό ότι δεν έχουμε πια την

απαραίτητη νομιμοποίηση.
νομαρχιακές εκλογές.
ηχηρό μήνυμα.

Επικαλούνται τις δημοτικές και

Απέναντι σ’ όλους αυτούς χρειάζεται ένα

Η πλειοψηφία της Βουλής στηρίζει και προωθεί

την πολιτική μας. Χρειάζεται ένα ηχηρό μήνυμα προς όλους που
ελπίζουν ότι θα παίξουν με διάφορες επιμέρους απόψεις μας. Η
προσπάθειά τους δεν θα έχει αποτέλεσμα.

Εμείς δεν είμαστε μια παράταξη, που αρκείται και ικανοποιείται με
τη νομή της εξουσίας. Δεν είμαστε μια παράταξη που αρκείται και
ικανοποιείται ότι έχουμε την κυβέρνηση. Είμαστε στην κυβέρνηση

ί
<

γιατί έχουμε συγκεκριμένη αντίληψη για την Ελλάδα, στόχο τον
πολίτη, επιδιώξεις για τη λειτουργία της κοινωνίας.

Μόνο αν

προχωρούμε νομιμοποιείται πολιτικά η άσκηση της κυβερνητικής
εξουσίας. Μακριά από μας το σύρσιμο, η αποδοχή των αρνητικών
καταστάσεων, η αποφυγή του πολιτικού κόστους.

Η πρόοδος

αυτά τα δύο χρόνια κάτω από σκληρές συνθήκες δείχνει ότι δεν
διστάζουμε, ότι η πολιτική ζωή έχει για μας νόημα μόνο όταν
δημιουργούμε, ανταποκρινόμαστε στο πρόγραμμα και τις αξίες
μας. Η ψήφος εμπιστοσύνης έρχεται να τονίσει αυτό το γεγονός.
Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία ζητά και απαιτεί συνεχή πολιτική
δημιουργίας.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μια ιδιότυπη άποψη για τη
συνεισφορά τους στη μέχρι σήμερα προσπάθεια του ελληνικού
λαού. Η συνεισφορά τους είναι η με κάθε τρόπο παρεμπόδιση ή
δυσφήμιση

του

ό,τι

γίνεται.

καταστροφή σε καταστροφή.

Γι’ αυτά πορευόμαστε
Όλα εξελίσσονται αρνητικά.

από
Η

ψήφος εμπιστοσύνης είναι μια ηχηρή απάντηση σ’ αυτή την
στάση.
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Η περίοδος μέχρι τις εκλογές του 2000 θα είναι μία περίοδος που
θα φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην ευημερία, θα κάνει την
ελληνική κοινωνία πιο δίκαια, πιο ανθρώπινη, πιο δημιουργική. Οι
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε δεν είναι λίγες. Τις ξεπερνάμε
σιγά-σιγά. Υπάρχει ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. Οι αντιδράσεις
της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Στο
σημερινό ασταθές παγκόσμιο περιβάλλον η ελληνική οικονομία
πορεύεται με ανθεκτικότητα και με σίγουρο προσανατολισμό.
Πορεύεται με αντιδράσεις ανάλογες εκείνων που είχαν και άλλες
οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ελάχιστα χρόνια πριν η εξέλιξη αυτή θα ήταν αδύνατη. Η Ελλάδα
θα

συμπαρασυρόταν

από

τη

δίνη.

Έχουμε

πετύχει

να

πλησιάσουμε τη σταθερή τροχιά των χωρών του Ευρώ, έχουμε
πετύχει να ενισχύσουμε στο εσωτερικό και το εξωτερικό την
εμπιστοσύνη στην πολιτική που ακολουθούμε και στις προοπτικές
που αυτή ανοίγει. Ακόμα πιο σημαντικό, έχουμε πετύχει να
διασφαλίσουμε πως όσα κάναμε μέχρι τώρα δεν κινδυνεύουν να
χαθούν, αλλά αποτελούν βάση για μία μελλοντική θετική εξέλιξη.
Η ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό των Συναλλαγματικών
Ισοτιμιών ήταν σημαντική κίνηση για τη θωράκιση της χώρας.
Θυμίζω ότι αυτή η κίνηση βρήκε ομόθυμα την αντιπολίτευση
αντίθετη.

Μίλησαν για Ευρωναυάγιο. Διαψεύστηκαν από τα

πράγματα ηχηρά.

Έχουμε τον επόμενο χρόνο μεγάλους στόχους μπροστά μας.

1. Η συνέχιση, ενίσχυση της ανοδικής πορείας της ελληνικής
οικονομίας.

Να

εντείνουμε

τον

ρυθμό

ανάπτυξης.

Να

διαμορφώσουμε όρους για συνεχή βελτίωση των συνθηκών
ζωής.

Σταθμός σε αυτή τη πορεία είναι η ένταξη στην ΟΝΕ. Η ένταξη
είναι το γεγονός που θα σφραγίσει την πολιτική μας. Η ένταξη
δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι μέσο για να συνεχίσουμε την
αναπτυξιακή πορεία μας. Είναι μια ασφαλής βάση για να
αντιμετωπίσουμε

τις

προκλήσεις

του

ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος και να επιτύχουμε τη σταθερή βελτίωση του
εισοδήματος και των συνθηκών ζωής. Η ένταξη δημιουργεί
όρους για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και οι επενδύσεις. Να
μειωθεί το κόστος ζωής. Να μηδενιστεί η αβεβαιότητα του
καθενός για τις οικονομίες του, την εξέλιξη του εθνικού του
νομίσματος, την οικονομική προοπτική της οικογένειάς του. Η
Ελλάδα θα συμμετέχει σε αποφάσεις κρίσιμες για την οικονομία
της και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Τα όσα περιέγραψα δεν
είναι απλώς έκφραση επιθυμιών. Δεν έχουμε παρά να δούμε το
παράδειγμα της γειτονικής Ιταλίας. Η ένταξη στην ΟΝΕ
οδήγησε σε μία ταχεία πτώση των επιτοκίων με αντίστοιχα
οφέλη για τους πολίτες. Αλλά θέλω να τονίσω και πάλι. Η ΟΝΕ
είναι το μέσο για το μόνιμό μας στόχο, της περισσότερης
ευημερίας για όλους.

2. Να συνεχίσουμε με συνέπεια τις πολιτικές μας στον τομέα της
εξωτερικής

πολιτικής

με

πρωτοβουλίες,

με

διάθεση

συνεργασίας, με σταθερότητα στις θέσεις μας. Η Ελλάδα έχει
παρουσία. Χρειάζεται όμως ακόμα εντατικές προσπάθειες για
να προωθήσουμε την ειρήνη και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον.

3. Να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες στον
πολίτη. Με τη δημιουργία μιας πιο ανοιχτής κοινωνίας που
αυξάνει τα μέσα για μόρφωση και δουλειά. Εξασφαλίζει
ευκαιρίες

στους

νέους

για

την

εξέλιξή

τους,

στους

εργαζόμενους που χρειάζονται κατάρτιση, στους δημοσίους
υπαλλήλους μέσα από μια αξιοκρατική αντιμετώπιση, στους
αγρότες

για

επιχειρηματίες

μια
για

καλύτερη
να

ζωή

μπορέσουν

στην
ν’

ύπαιθρο,

στους

αναπτυχθούν,

να

προοδεύσουν σ’ έναν κόσμο χωρίς οικονομικά σύνορα.

4. Να αναπτύξουμε το νέο κοινωνικό κράτος δημιουργώντας έναν
ιστό κοινωνικής ασφάλειας γι’ αυτούς που πραγματικά έχουν
ανάγκη. Η επίτευξη της κοινωνικής συνοχής είναι προτεραιότητα
για μας και θα την πετύχουμε όχι μόνο με οριζόντια μέτρα
οικονομικής πολιτικής που αμβλύνουν τις ανισότητες, αλλά και
με επικεντρωμένες πολιτικές για συγκεκριμένες κοινωνικές
ομάδες που έχουν πραγματικές ανάγκες. Για μας σύγκλιση και
συνοχή είναι στόχοι ισότιμοι και αλληλένδετοι.

5. Θέλουμε και επιδιώκουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλη
την Ελλάδα, μια πιο άνετη καθημερινότητα για όλους τους
Έλληνες. Παρόλα τα μέτρα που υλοποιήθηκαν, τα προβλήματα
είναι ακόμη μεγάλα. Και εκεί ακριβώς, στην αντιμετώπιση της
καθημερινότητας κρινόμαστε από τον πολίτη που κουράζεται
στις δημόσιες υπηρεσίες, στις εφορίες, στις συγκοινωνίες. Γι’
αυτό θα συνεχίσουμε δυναμικά τις παρεμβάσεις μας.

Διαβάζοντας τις εφημερίδες διαπίστωσα ότι ορισμένοι συνάδελφοι
θέλουν και την πίττα ολόκληρη και όλους χορτάτους.

Τη πίττα

ολόκληρη σημαίνει ότι θέλουν την πολιτική ένταξη στην ΟΝΕ, τη
μείωση του πληθωρισμού, την αποδέσμευση πόρων από τις
πληρωμές τόκων προς κοινωνικές δαπάνες.

Δεν διαφωνούν με

την οικονομική πολιτική. Αλλά παρ’ όλα αυτά πρέπει ο σκύλος να
είναι χορτάτος που σημαίνει όχι αναμετρήσεις, όχι διαφορές με
συντεχνιακά συμφέροντα, με ΜΑΤ δεν γίνονται εξετάσεις άρα να
μη γίνουν καθόλου, με αστυνομίες δεν γίνεται ιδιωτικοποίηση, άρα
να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση της Ιονικής, η πολιτική να αυξήσει
τις δαπάνες, τα ελλείμματα, είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη στις
κοινωνικές δαπάνες. Είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, διότι είμαστε
και σε πολλά άλλα στο πληθωρισμό, στα ελλείμματα. Διότι κυρίως
είμασταν

ουραγοί

στην

προσπάθεια

προσαρμογής,

μας

ξεπέρασαν άλλες χώρες, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία που ήταν πιο
καθυστερημένες από μας. Μας ξεπέρασαν ακριβώς γιατί θέλαμε
πάντα τα μεγάλα τα ωραία και κάναμε τα μικρά και περιορισμένα.
Ούτε τη πίττα να θίξουμε ούτε το σκύλο. Αυτή η αμφισημία είναι
καιρός να πάψει.

Το σύνδρομο του στρουθοκαμηλισμού, να

βλέπουμε τα προβλήματα αλλά να μη τα αντιμετωπίζουμε δεν μας
ταιριάζει.

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία από ορισμένους συναδέλφους για
την πολιτική των σοσιαλιστικών κομμάτων του κ. Jospin, του κ.
Blair, αλλά και των άλλων από τη Πορτογαλία μέχρι τη Σουηδία.
Ας σκύψουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι σε όλες ανεξαιρέτως τις
οικονομικές πολιτικές των χωρών αυτών. Θα διαπιστώσουν πολύ
εύκολα ότι οι κατευθύνσεις είναι οι ίδιες και δεν υπάρχει καμία

αμφισημία στις κατευθύνσεις που μερικοί εδώ έχουν εφεύρει ως
πανάκεια για να αποφύγουν το προσωπικό κόστος και το πολιτικό
κόστος.

Δεν υπάρχουν ναι αλλά, ναι αλλά όμως, ναι υπό όρους και
προϋποθέσεις.

Αυτές είναι υπεκφυγές.

Υπάρχει στήριξη της

προσπάθειας ή άρνηση της προσπάθειας.

Το αν χρειάζεται η

μείωση του ενός ή του άλλου φόρου για τη μείωση του
πληθωρισμού είναι σε σχέση με το σύνολο των θεμάτων και της
κατευθύνσεως απολύτως δευτερεύον θέμα. Εδώ αποφαινόμαστε
για το σύνολο των θεμάτων. Η κυβέρνηση ζητεί για το σύνολο των
θεμάτων

ένα

ναι

Υποσημειώσεις,

για

να

συνεχίσει

παραπομπές,

την

αστερίσκοι

πολιτική
στο

της.

ναι

δεν

καταγράφονται γιατί δεν καταγράφονται προσωπικές πικρίες,
προσωπικές στρατηγικές, προσπάθειες καλλιέργειας εικόνας με το
αζημίωτο.

Οι

προσωπικές

στρατηγικές

αρκετά

έχουν

ταλαιπωρήσει και τη χώρα και την πολιτική. Όποιος διαφωνεί να
έχει το θάρρος να το πει.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει

πολιτική με διαφωνούντες.
υπερψήφιση

ορισμένων

καταψήφιση

άλλων

Να στηρίζεται σε ναι μεν αλλά.
μέτρων

που

δεν

όσον

βολεύουν

βολεύουν.

και

Σε
σε

Χρειάζεται

συμπαραστάτες και κυρίως πρόσωπα που συμβάλλουν θετικά στο
έργο της με ιδέες, προτάσεις, συμβολές για τους κοινούς στόχους.
Εμείς

έτσι

κατανοούμε

Δημιουργική συμβολή.

την

εμπιστοσύνη

στην

κυβέρνηση.

Και αυτό περιμένω από όλους τους

συναδέλφους του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
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Δέχτηκε, ότι η ψήφος εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή είναι περιττή.
Έτσι και αλλιώς η ψήφος για τον προϋπολογισμό είναι ψήφος
εμπιστοσύνης.

Η ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό δεν

πρόκειται να γίνει σήμερα αλλά όπως πάντα τέλος Δεκεμβρίου. Η
ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό είναι συνδεδεμένη με την
οικονομική πολιτική και τα κονδύλια του προϋπολογισμού, για τα
οποία άλλωστε γίνεται χωριστά.

Στη σημερινή συγκυρία μετά τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές
χρειάζεται εδώ και τώρα σαφήνεια για τη νομιμοποίηση και τις
δυνατότητες της κυβέρνησης.

Εμείς πρέπει να προχωρήσουμε

άμεσα σε μέτρα για παράδειγμα για το ασφαλιστικό σύστημα, τις
διαρθρωτικές αλλαγές σε δημόσιες επιχειρήσεις.

Δεν έχουμε τη

πολυτέλεια ούτε να περιμένουμε ούτε να παρατείνουμε συζητήσεις
πέραν του λογικού με κάποιους που θα επικαλούνται τα δίκια τους
ερμηνεία «του μηνύματος των δημοτικών εκλογών» για να
κωλυσιεργούν.

Η κυβέρνηση χρειάζεται να προχωρήσει αμέσως

για να πετύχει του στόχους της. Η κυβέρνηση δεν επιτρέπεται να
εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες και το παιχνίδι του πολιτικού.
Γι’ αυτό

είναι

απαραίτητα

ένα

δυνατό

ναι

μια

ξεκάθαρη

επιβεβαίωση ότι οφείλει να συνεχίσει χωρίς δισταγμούς στη
πραγματοποίηση των μεγάλων στόχων που έχει θέσει σε όλους
τους τομείς.

Ο τόπος χρειάζεται καθαρές γραμμές, καθαρές

απαντήσεις. Αυτές τις απαντήσεις οφείλουμε εδώ να δώσουμε.

To

συμβάν

της οδού

Νιόβης είναι

ένα

θλιβερό

γεγονός.

Απομακρύνθηκαν οι τρεις επικεφαλείς της επιχείρησης.

- Όσον αφορά την ΕΛΑΣ η Κυβέρνηση έχει επίγνωση του
προβλήματος.

Η

Κυβέρνηση

θα

προχωρήσει

σε

κινήσεις

καλύτερης αστυνόμευσης και εντατικότερης κινητοποίησης για την
πάταξη της εγκληματικότητας.

- Να μην δημαγωγούμε. Η αύξηση της εγκληματικότητας είναι ένα
διεθνές φαινόμενο -και παρατηρείται σε όλη την Ευρώπη.

Τελευταία Σύνοδος Κορυφής απασχόλησε εντατικά. Καλύτερη
συνεργασία αστυνομιών. Europol. Θα συζητούσαν, αν δεν υπήρχε
παντού το φαινόμενο.

Έχουμε μια εικόνα της πραγματικότητας που μας μεταδίδουν τα
MME. Είναι φυσικό τα MME να συγκεντρώνονται στο έκτακτο,
«στο ασυνήθιστο», σ' αυτό που προκαλεί προσοχή. Ο ένας φόνος
είναι

αντικείμενο είδησης.

Ταυτόχρονα τα εκατομμύρια των

Ελλήνων ζουν σε μια χώρα που προοδεύει και αναπτύσσονται.
Είναι και αυτό πραγματικότητα. Να μην το ξεχνάμε. Αν το ξεχνάμε
μηδενίζουμε τα δικά μας επιτεύγματα.

Εσωκομματική αντιπολίτευση = δεν δέχομαι τον όρο
διχαστικός όρος

• διαφορές απόψεων και προσεγγίσεων
• δεν μπορείτε να το αντιληφθείτε
• διαγράψατε αυτούς που διαφώνησαν μαζί σας - επαίρεσθε για
την αυταρχικότητα
• η ικανότητα δεν είναι πυγμή αλλά πειθώ
• λειτουργούμε με το παράδειγμά μας
• σε τί εκπαιδεύουμε τον ελληνικό λαό

Εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή.

Αφού επί χρόνια

καλλιεργήθηκε

ανδρός

το

πρότυπο

του

ισχυρού

και

των

μηδαμινών συνεργατών - πιστεύω άλλο πρότυπο - δημοκρατικό
γιατί στη σύγχρονες κοινωνίες η δύναμη βρίσκεται στη σύνθεση
των απόψεων και όχι στην αλαζονεία του επικεφαλής.

Η θέση του ΚΚΕ είναι γνωστή.

Δύο πολιτικές - Δίκιά τους Νεοφ.

Πολ. ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Νέα Δημοκρατία. Καταστροφική συνέπεια για
τον τόπο του τι Πλαστ. τι Παπ.

Το πρόβλημα είναι η ηθική πολιτική διάσταση της στάσης του. Ο
εναγκαλισμός του κ. Μπούτα με τον κ. Αναγνωστόπουλο για να
σταματήσουν πάση θυσία την κυβερνητική πολιτική.

Η ιστορία

έδειξε ότι δεν υπάρχει σκοπός που αγιάζει μέσα. Πολιτικά ανήθικα
μέσα οδηγούν σε πολιτικά ανήθικους σκοπούς.

Θα αναφέρω ένα απλό παράδειγμα πως η δήθεν ανάλγητη
πολιτική επιτρέπει μία πιο αποτελεσματική κοινωνική πολιτική.

Κάθε μονάδα επιτοκίου που μειώνεται σημαίνει εξοικονόμηση
δαπανών για τόκους ύψους 120-150 δις δρχ. Αν πετύχουμε από
σήμερα μέχρι το 2001 τη μείωση των επιτοκίων κατά 6 μονάδες θα
εξασφαλίσουμε 700-1000 δις δρχ. Με τα ποσά αυτά η κοινωνική
και

αναπτυξιακή

πολιτική

πρωτόγνωρες διαστάσεις.

της

κυβέρνησης

θα

γνωρίσει

ΔΗΚΚΙ
Ναι μεν - αλλά
Δανία - Ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης
Παρ’ όλα αυτά κρίση
Ο κ. Τσοβόλας υπερασπίζεται το εξής οξύμωρο σχήμα.
Σταθερότητα καλλιεργώντας την αμφιβολία.

Ο Συνασπισμός έστησε ένα σκηνικό καταστροφής μιλώντας για
«κύκλο χαμένων ευκαιριών και αποτυχημένων πολιτικών».
πότε:

Για

Για την περίοδο 1994-98, στη διάρκεια της οποίας η

ανάπτυξη

πήρε

μια

πρωτόγνωρη

δυναμική,

η

κυβέρνηση

εγγυήθηκε ουσιαστικές πραγματικές αυξήσεις, οι ανισορροπίες της
οικονομίες περιορίζονται θεαματικά, και η χώρα είναι σε απόσταση
αναπνοής από την ένταξή της σε μια ζώνη

ισχυρού

και

εγγυημένου νομίσματος.

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,

διαπραγματευτεί.

ότι

η

Ελλάδα

δεν

θα

χρειαστεί

να

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

κατακτήσει μια σημαντική αναβάθμιση της θέσης της στην
Ευρώπη και διεθνώς.

Δύο σημεία εκκίνησης για την πολιτική διαπραγμάτευση. Το ένα
ότι είμαστε χώρα των Βαλκανίων. Το άλλο οι αμυντικές δαπάνες.
Το πρώτο είναι ένα γεωπολιτικό επιχείρημα. Επικαλεσθώ
• χώρες Κεντρικής Ευρώπης
• χώρες Ανατολικής Ευρώπης
• Τουρκία

Μας βάζει στην ίδια μοίρα με άλλους. Χωρίς λόγο. Ως προς το
δεύτερο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας απαντήσει πολύ απλά,
βρέστε τα αμέσως με τη Τουρκία, κάνετε υποχωρήσεις.

Λύστε

εσείς το πρόβλημα. Εκείνο που προτείνουν ότι θα 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

ΠΑ.ΣΟ.Κ δεν προτίθεται να κάνει ένα τέτοιο παράλογο και
εγκληματικό λάθος.

Διαβεβαιώνω το σώμα, όπως και όλη την

ελληνική κοινωνία γι’ αυτό.

Θα ακούγαμε το πρόγραμμά σας.
Τι ακούσαμε:

• Δραστική μείωση δαπανών - Δραστική αύξηση κοινωνικών
παροχών.
• Ναι στην κατάργηση των οργανισμών, προχωρήστε γρήγορα.
Όχι στην κατάργηση των οργανισμών όπως του Υπουργείου
Γεωργίας.
• Μείωση

της

φορολογίας.

Αλλά

περισσότερα

μέσα,

περισσότεροι άνθρωποι στη διοίκηση, περισσότερες αλλαγές.
Θα μπορούσα ν’ αναφέρω και άλλα.

Είναι πρόγραμμα αυτό;

Είναι άθροισμα αντιφατικών συνθημάτων για να ικανοποιούν
τους πάντες και να μην δυσαρεστούν κανέναν.

Τρανή απόδειξη του τεράστιου ελλείμματος πολιτικής, η απουσία,
έστω και μέσα στο συνοθύλευμα των αποσπασματικών σας
προτάσεων, μιας ΈΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΣ αντιδημοφιλούς πρότασης.
«Όλα θα γίνουν καλύτερα όταν έρθουμε εμείς στην εξουσία».
Αυτή είναι η πρότασή σας! Πώς, με τι μέσα; και κυρίως με ποιό
κόστος: Κουβέντα!

Ίσως μερικοί σκεφθούν, αυτοί οι πολιτικαντισμοί είναι γνωστοί.

Ό,τι είναι επιπόλαιο και πρόχειρο παραμένει επιπόλαιο και
πρόχειρο.

Όπου υπάρχει περιφρόνηση για την σοβαρότητα και την ευθύνη
που απαιτούν οι περιστάσεις, η περιφρόνηση στη σοβαρότητα και
ευθύνη θα μείνει η κυρίαρχη στάση.

Όταν ο κ. Καραμανλής έχει σήμερα βαθιά άγνοια θα έχει και αύριο
βαθιά άγνοια.

Οι ρητορείες δεν αρκούν για να αντιμετωπισθεί η

ένδεια ιδεών και να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπιση των
προβλημάτων.

Η πορεία μας έχει σαφείς σταθμούς.

Το 1999 είναι έτος της προσπάθειας να συμπληρώσουμε τις
προϋποθέσεις της ένταξης στην ΟΝΕ. Θα πάρουμε γι’ αυτό όλα
τα απαραίτητα μέτρα.

Καλώ όλους να συμβάλουν σ’ αυτό.

Ο

στόχος είναι εθνικός, είναι υπερκομματικός, αφορά τη χώρα και το
μέλλον της. Όλοι έχουν γι’ αυτό ευθύνη.

Για όλους θα τεθεί το

ερώτημα αν ήσαν παρόντες την κρίσιμη ώρα και συνέβαλαν ή αν
ήσαν απόντες ή θεατές.
περίπτωση.

Ναι μεν αλλά, δεν χωρούν σ’ αυτή τη

Μου είναι απολύτως κατανοητό, ότι μπορούν να

υπάρχουν ερωτήματα ως προς τις επιπτώσεις σε διάφορα θέματα
που απασχολούν τη χώρα. Αλλά τα ερωτήματα αυτά δεν σημαίνει
ότι πρέπει να διστάσουμε στη βασική επιλογή και να χάσουμε την
ευκαιρία που έχουμε τώρα.

Μιλάω για τώρα.

Η ένταξη είναι

βεβαίως δυνατή και αργότερα, το 2005 ή το 2010. Αλλά τότε όχι
μόνο οι όροι και οι προϋποθέσεις θα είναι περισσότερα, ποικίλοι
και αυστηρότεροι. Θα έχουμε χάσει την ευκαιρία συμμετοχής σε
πολλές διεργασίες, που ξεκινούν. Το 2005 ή το 2010 δεν θα είναι
καθόλου βέβαιο ότι θα έχουμε τέτοιες ευκαιρίες. Όσο διευρύνεται
η Ευρωπαϊκή Ένωση

τόσο περισσότερο

θα εφαρμόζονται

διαφορετικές ταχύτητες και διαφορετικά δικαιώματα συμμετοχής.
Είναι τώρα η στιγμή.

Για να πετύχουμε χρειάζεται να προσέξουμε όχι μόνο την
οικονομική μας πολιτική.

Χρειάζεται

ευρύτατη

κοινωνικών ομάδων.

κοινωνική

συναίνεση.

Συμβολή

των

Στήριξη από τις κοινωνικές δυνάμεις.

Κάποιος από τους ομιλητές ρώτησε τί θα ωφελήσει το Ευρώ τους
εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν όπως οι κεφαλαιούχοι τη
δυνατότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν νομισματικές
κρίσεις. Χωρίς Ευρώ θα πληρώνουν τα σπασμένα των κρίσεων.
Με το Ευρώ θα πάψουν να έχουν το άγχος τι θα γίνουν οι
αποταμιεύσεις τους, θα έχουν αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και
προοπτικής. Η αναγκαιότητα της κοινωνικής συναίνεσης δεν είναι
επιχείρημα που

εξυπηρετεί πολιτικές

σκοπιμότητες.

Είναι

αναφορά στο γεγονός, ότι η επίτευξη του στόχου προϋποθέτει
συλλογική προσπάθεια.

Χρειάζεται πολιτική βεβαιότητα. Βεβαιότητα για το τι επιδιώκεται,
για τη συνέπεια στην εφαρμογή των αποφάσεών μας.

Η

διαδικασία αυτή, η ψήφος εμπιστοσύνης, έχει ακριβώς αυτό το
σκοπό. Να δώσει το μήνυμα, ότι συνεχίζουμε αποφασιστικά. Δεν
πρόκειται να υπάρξουν ταλαντεύσεις και δισταγμοί.

Το 1999 θα είναι ο χρόνος, στον οποίο θα διαμορφώσουμε και το
πλαίσιο για την πορεία ανάπτυξης από το 2000-2006 με το Π
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Π ΚΠΣ δεν είναι κάτι αυτονόητο
όπως πολλοί νομίζουν, μια προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι

αποτέλεσμα

διαπραγμάτευσης.

δικών

μας

προσπαθειών,

Συνέπεια του ότι

προϊόν

τα χρόνια αυτά

και

δουλέψαμε πειστικά για την ανάπτυξη και καταδείξαμε την ανάγκη
να συνεχιστεί η σύγκλιση ώστε η χώρα να είναι πραγματικά
ανταγωνιστική.

Το 1999 είναι χρόνος Ευρωεκλογών.

Σ’ αυτές τις εκλογές θα

προβάλλουμε την άποψη, για το πώς βλέπουμε την πορεία μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της Ένωσης, την ανάγκη να
προωθήσουμε την πολιτική ενοποίηση με αιχμές τα κοινωνικά
θέματα και την κοινή εξωτερική πολιτική.

