
Σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου αυτήν την τετραετία. Θα μπορούσα να 

μιλήσω για πολλή ώρα για το έργο μας, το τί αλλάξαμε, το 

τί πετύχαμε. Έχω συνοψίσει σε ομιλίες πολύ συνοπτικά 

τα κύρια σημεία της προσπάθειάς μας. Θα τα επαναλάβω.

Εισαγωγικά οφείλω όμως να τονίσω ότι ορισμένα 

επιτεύγματά μας όπως η οικονομική σταθερότητα και ο 

υψηλός ρυθμός ανάπτυξης χρειάστηκαν κόπο, επιμονή, 

συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς υπό συνθήκες 

που δεν ήταν ευνοϊκές. Στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ 

υπήρξε ύφεση τα τελευταία χρόνια. Η ύφεση επέδρασε 

και στην οικονομική εξέλιξη της χώρας μας περιορίζοντας 

τις δυνατότητές μας να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερους 

ρυθμούς ανάπτυξης. Και ως εκ τούτου να βελτιώσουμε 

ακόμη περισσότερο τις συνθήκες ζωής. Παρόλα αυτά η 

Ελλάδα είχε ένα από τους υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική 

οικονομία δεν κλονίστηκε από τις τρομοκρατικές ενέργειες 

και τον πόλεμο στο Ιράκ. Αντίστοιχα γεγονότα στο 

παρελθόν είχαν προκαλέσει στη δίκιά μας οικονομία 

μεγάλη αναταραχή. Αυτή η σταθερότητα, αυτοί οι ρυθμοί 

ανάπτυξης είναι το πολύ μεγάλο επίτευγμα της 

κυβέρνησης και του ελληνικού λαού. Τίποτα δεν μας 

χαρίστηκε. Όλα όσα πετύχαμε οφείλονται στη δίκιά μας



ικανότητα να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε, στη 

διαπραγματευτική μας επιμονή, στη δουλειά και θέληση 

του ελληνικού λαού.

Εισαγωγικά οφείλω επίσης να τονίσω ότι η αναβάθμιση 

της διεθνούς θέσης της χώρας ήταν δύσκολο επίτευγμα. 

Γιατί ήταν αντίθετο με την κυρίαρχη νοοτροπία της 

αντιπαλότητας με τη Τουρκία. Δεν συμβιβαζόταν με τη 

μόνιμη καχυποψία της κοινής γνώμης προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ενεργεί σ’ αυτό το θέμα για 

λογαριασμό άλλων. Συναντούσε τέλος την έλλειψη 

κατανόησης προς μια εξωτερική πολιτική που αναβαθμίζει 

τη χώρα ασχολούμενη και με άλλα θέματα εκτός από τα 

εθνικά.

Αναφέρω λοιπόν συνοπτικά δέκα σημεία.

1. Εντάξαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και κάναμε την 

οικονομία μας την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Αναβαθμίσαμε το κύρος της Ελλάδας στην Ένωση και 

στον διεθνή περίγυρό μας. Εντάξαμε την Κύπρο στην 

Ένωση. Αποκτήσαμε διπλωματική υπεροχή στην 

περιοχή. Δρομολογήσαμε νέες σχέσεις με την Τουρκία.



Τα Ελληνοτουρκικά θέματα έγιναν και κοινοτικά, με 

αποτέλεσμα να πιέζεται η Τουρκία από την Ένωση.

3. Προωθήσαμε με διαρκώς αυξανόμενους ρυθμούς την 

πραγματική σύγκλιση. Αυξήσαμε τους πραγματικούς 

μισθούς και τις συντάξεις με ετήσιες αυξήσεις πάνω 

από τον πληθωρισμό. Μεταρρυθμίσαμε το φορολογικό 

σύστημα σε όφελος των πιο αδύναμων και της μεσαίας 

τάξης.

4. Αυξήσαμε τους πόρους για το κοινωνικό κράτος και τις 

κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 

συγκλίνοντας με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διασφαλίσαμε τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού 

συστήματος. Προωθήσαμε την ανέγερση και 

ολοκλήρωση περιφερειακών νοσοκομείων σ’ όλη τη 

χώρα.
5. Υλοποιήσαμε ένα πρωτόγνωρο έργο υποδομών στην 

ιστορία της Ελλάδας και συνεχίζουμε. Παραδείγματα
α<οοιΐ£ούν
άίϋως η Εγνατία, το αεροδρόμιο των Σπάτων, "βη 

γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και πολλά άλλα. Εξασφαλίσαμε 

και υλοποιούμε το Γ'ΚΠΣ. Ολοκληρώνουμε με επιτυχία 

την προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Είμαστε η πιο μικρή χώρα στο κόσμο που οργανώνει 

Ολυμπιακούς Αγώνες.
6. Εκσυγχρονίσαμε κρίσιμους θεσμούς και λειτουργίες της 

δημοκρατίας περιορίζοντας δραστικά το πελατειακό



κράτος. Αναβαθμίζουμε συνεχώς την ποιότητα των 

υπηρεσιών προς τον πολίτη. Προχωρήσαμε την 

αποκέντρωση.

7. Εξαρθρώσαμε την τρομοκρατία.

8. Δημιουργήσαμε ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία, 

στον πολιτισμό, στον κόσμο. Ένα δικτυακό σχολείο για 

όλα τα ελληνόπουλα.

9. Αυξήσαμε το εισόδημα του αγρότη. Εξασφαλίσαμε 

πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου και το γεωργικό 

εισόδημα σε όλη τη διάρκεια και της οκταετίας και μέχρι 

το 2013.

10. Δώσαμε τέλος στο ζήτημα της Βασιλικής περιουσίας, 

προστατεύοντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

Σ’ αυτά τα σημεία δεν συμπεριλαμβάνονται αλλαγές που 

δεν είναι μετρήσιμες. Είναι όμως ουσιαστικές. Αφορούν 

αντιλήψεις που διαμορφώσαμε στην κοινωνία. Η κοινωνία 

συνειδητοποίησε ότι η σταθερότητα είναι προϋπόθεση της 

ανάπτυξης και της προόδου. Η κοινωνία συνειδητοποίησε 

ότι χρειάζεται σχέδιο και πρόγραμμα. Οι πολίτες έχουν 

αντιληφθεί ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες, παίζει πια ένα 

διαφορετικό ρόλο, αντιμετωπίζει τα εθνικά της θέματα με 

ένα νέο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Έχουν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση. Έχουν γι’ αυτό και



περισσότερες απαιτήσεις, περιμένουν πολλά περισσότερα 

γιατί ξέρουν, ότι μπορούμε.

Το δίλημμα σ’ αυτές τις εκλογές είναι γι’ αυτό σαφές. Θα 

χτίσουμε πάνω σ’ αυτό που δημιουργήσαμε; Θα 

επεκτείνουμε τη μεταρρύθμιση με μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα και ταχύτητα για να είναι τα 

αποτελέσματα ορατά σε όλο και περισσότερους τομείς και 

σε όλο και περισσότερους πολίτες. Ή θα πορευθεί η 

χώρα με αβεβαιότητα και ανασφάλεια, με τη νοοτροπία, 

ότι μας εξασφαλίζουν από κινδύνους οι επεμβάσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διάφοροι αυτόματοι μηχανισμοί. 

Πρέπει εμείς να αναδείξουμε στην εκλογική αναμέτρηση 

με σαφήνεια και το έργο μας, και την προοπτική μας και τα 

διλήμματα. Αποτελεί μια υποχρέωση προς το έργο, που 

επιτελέσαμε.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη φιλική και στενή 

συνεργασία που είχαμε, για τη βοήθεια που μου 

προσφέρατε, για τη συμβολή σας στο κυβερνητικό έργο. 

Ελπίζω, η περίοδος αυτή να σας προσέφερε μια χρήσιμη 

και θετική εμπειρία και να μείνει στην ανάμνησή σας ως 

μια εποχή δημιουργίας που άξιζε τον κόπο να ζήσουμε 

μαζί. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εκλογές και να 

συνεχίσετε δημιουργικά την πολιτική σας δράση.


