
Η νέα εποχή όμως έχει και νέες απαιτήσεις, ακριβώς για να μπορέσει η 

χώρα μας να συγκλίνει και να συμπορεύεται με τους άλλους. Για να 

μπορούν οι έλληνες να διεκδικήσουν την θέση που τους αξίζει στο μεγάλο 

ευρωπαϊκό σπίτι. ΓΓ αυτό, ταυτόχρονα με την ένταξή μας στην ζώνη του 

ευρώ αρχίσαμε να υλοποιούμε μια σειρά μεγάλων έργων για να κάνουμε 

την Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα. Ξεκινήσαμε την ίδια περίοδο μια σειρά 

σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και την διοίκηση για να 

ξεφύγουμε από παλιές δομές και ξεπερασμένες αντιλήψεις, να 

θεμελιώσουμε μια «εθνική αυτοπεποίθηση» για την πρόοδο και τα 

πλεονεκτήματα της χώρας την πρώτη κρίσιμη δεκαετία του αιώνα που 

διανύουμε.

Πρώτος και κύριος άξονας της προσπάθειάς μας ήταν η χρηματοδότηση 

ενός εκτεταμένου και πρωτοφανούς για τα μέχρι τώρα δεδομένα της χώρας 

μας δικτύου έργου και υποδομών. Δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, 

μεταφορικά μέσα, νοσοκομεία, σχολεία, πανεπιστήμια, στάδια, εργοστάσια, 

βιολογικοί καθαρισμοί, μουσεία, οικιστικές αναπλάσεις. Όλο αυτό το 

πολυεπίπεδο έργο σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, που τώρα όλοι 

θαυμάζουν και επαινούν, αρκετοί μέχρι χθες το αμφισβητούσαν, το 

λοιδωρούσαν και το υπονόμευναν! Το έργο αυτό για να γίνει τα 

προηγούμενα χρόνια απαιτούσε όραμα, σχέδιο και πόρους.

Όραμα για να φτιάξουμε την πατρίδα μας πιο σύγχρονη, να 

ικανοποιήσουμε χρόνιες ανάγκες και προσδοκίες, να δημιουργήσουμε την 

υλική βάση για δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, για νέες δυνατότητες 

της κοινωνίας και του πολίτη.

Απαιτούσε σχέδιο, έτσι ώστε να υπερνικήσουμε την παραδοσιακή μας 

αδράνεια, τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, τις ατέλειωτες προσφυγές 

και τις χρονοβόρες διαδικασίες. Δώσαμε μια σκληρή μάχη με το χρόνο και 

την κερδίσαμε για να είμαστε έτοιμοι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν 

πολλοί καλοθελητές στοιχημάτιζαν για το αντίθετο.
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Το έργο μας απαιτούσε πόρους, όχι μόνο ευρωπαϊκούς, αλλά και δικούς μας 

εθνικούς πόρους τους οποίους μπορέσαμε και διαθέσαμε ακριβώς επειδή η 

οικονομική πολιτική που εφαρμόσαμε μας έδωσε την δυνατότητα 

χρηματοδότησης πολλών μικρών και μεγάλων έργων.

Τώρα που το έργο αυτό ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε χρήση, αρχίζουν 

και ξεπροβάλλουν οι νέες δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα για μια πιο 

ανταγωνιστική οικονομία, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, για μια Ελλάδα 

που είναι εξοπλισμένη για το μέλλον. Στόχος τώρα πρέπει να είναι η 

γρήγορη και αποτελεσματική ενσωμάτωση των έργων στην καθημερινή 

οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, η συνδυασμένη και 

συντονισμένη αξιοποίησή τους για την μεγιστοποίηση της ωφέλειας του 

πολίτη. Χρειάζεται επειγόντως να εφαρμοστεί ένα σχέδιο αποτελεσματικής 

λειτουργίας, συντήρησης και συμπλήρωσης των έργων για να μπορέσουν να 

δράσουν σαν ατμομηχανή της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις μεγάλες ανάγκες χρηματοδότησης των δημοσίων έργων, δεν 

αφήσαμε ούτε μια στιγμή να απειληθεί ή να συρρικνωθεί το κοινωνικό 

κράτος. Κάθε χρόνο το ενισχύαμε σταθερά με στοχευμένες πολιτικές 

στήριξης των πιο αδύναμων στρωμάτων. Πετύχαμε σήμερα να διαθέτει η 

χώρα μας μεγαλύτερο μερίδιο του εθνικού εισοδήματος για κοινωνικές 

πολιτικές από το μέσο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιορίζοντας τις 

εστίες σπατάλης και αναποτελεσματικής διαχείρισης σε ορισμένους τομείς 

που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν, αυτοί οι πόροι μπορούν να 

αποδώσουν ακόμα περισσότερο ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την 

στήριξη του πολίτη.

Για να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός ο συνδυασμός των εκτεταμένων 

δημοσίων επενδύσεων με τον στόχο της κοινωνικής συνοχής, έπρεπε 

διαρκώς να υλοποιούμε μία πολιτική μεταρρυθμίσεων που υποβοηθούσε
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Η σύγκλιση και η συμπόρευση της Ελλάδας με τις προηγμένες ευρωπαϊκές 

χώρες, ήταν και είναι για μας μια μεθοδική, σταδιακή και καλά σχεδιασμένη 

στρατηγική που χρειάζεται χρόνο, συγκεκριμένους στόχους, επιμονή και 

πολιτική αξιοπιστία. Δεν είναι ούτε ένας στιγμιαίος ενθουσιασμός, ούτε ένα 

μαγικό ρεσάλτο που θα μας φέρει αμέσως στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για 

να το πω με τη γλώσσα της τρέχουσας επικαιρότητας: Η  σύγκλιση θέλει 

σοβαρό σχέδιο και όχι προεκλογικό ντοπάρισμα.

Γι’ αυτό εμείς στο ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση, μέχρι τον περασμένο Μάρτιο 

φροντίσαμε με συγκεκριμένες τομές και μεταρρυθμίσεις να επιταχύνουμε 

την προσαρμογή της οικονομίας μας στις νέες απαιτήσεις, να διευρύνουμε 

τις κατακτήσεις μας διατηρώντας ό,τι πετύχαμε χωρίς να μπούμε ποτέ ξανά 

στον αδιέξοδο κύκλο λιτότητας και ύφεσης, που δυστυχώς τώρα 

εμφανίζεται εκ νέου απειλητικός.
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