
1) Η πολιτική της ένταξης στην ΟΝΕ προφανώς 

δικαιώνεται. Την περασμένη Πέμπτη μάλιστα υπεβλήθη και ο 

φάκελος υποψηφιότητας με τα στοιχεία της οικονομίας βάση 

των οποίων θα κριθεί η ένταξη. Θα είναι δύσκολη η μετά ΟΝΕ 

εποχή;

Δεν πρόκειται για κάποια μετά - ΟΝΕ εποχή. Πρόκειται για την 

πορεία της χώρας υέσα στην ΟΝΕ. Η Ελλάδα γίνεται οργανικό 

τμήμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Νόμισμα της 

χώρας γίνεται το ΕΥΡΩ. Σε κανένα πεδίο πολιτικής η ΟΝΕ δεν 

δημιουργεί συνθήκες που να επιδεινώνουν προβλήματα. Το 

αντίθετο συμβαίνει: η ένταξη μας στο ενιαίο νόμισμα δημιουργεί 

καλύτερες συνθήκες για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων.

Η Ελλάδα από χώρα μικρή, με πολλές αβεβαιότητες, 

ενσωματώνεται σε μια μεγάλη ζώνη σταθερότητας. Το νέο 

περιβάλλον δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Είναι στο δικό μας χέρι, είναι 

αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών να πολλαπλασιάσουμε τα 

οφέλη από την συμμετοχή μας στην ΟΝΕ.

Διότι κ. Λάμψια δεν υπάρχει κάποιος “αυτόματος πιλότος των 

Βρυξελλών”, όπως νομίζουν πολλές δυνάμεις της Αντιπολίτευσης. 

Καθένας κερδίζει την θέση του με τις επιλογές του.

2) Γιατί κινδυνεύει ακόμη και η ένταξη στην ΟΝΕ - όπως 

λένε συχνά κορυφαίοι υπουργοί - στην περίπτωση νίκης της 

Ν.Δ.; Δεν είναι εκβιαστικό και ολίγον “ανορθόδοξο” αυτό το 

δίλημμα;

ι



Θέση μας καταρχήν δεν είναι ότι κινδυνεύει η ένταξη στην ΟΝΕ. 

Θέση μας είναι ότι υπάρχει τον Απρίλιο και τον Μάιο μια σημαντική 

διαπραγμάτευση ώστε να αντληθούν τα μέγιστα οφέλη για την 

χώρα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας, ως προς την 

λεγόμενη “διατηρησιμότητα” των μεγεθών.

Με την Νέα Δημοκρατία ισχύουν δύο αρνητικές παράμετροι: 

πρώτον ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει θέσει επισήμως στην 

Βουλή σε αμφισβήτηση τα στοιχεία με τα οποία θα κληθεί η 

Ελλάδα να διαπραγματευθεί. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν 

διατυπώσεις για “οικονομία τραβεστί”, για “οικονομία με γυάλινα 

πόδια”, για “παραποιημένα στοιχεία” και “λογιστικές αλχημείες” 

κ.λ.π.

Δεύτερον, εάν ο κ. Καραμανλής προσέλθει με όσα ήδη έχει 

υποσχεθεί, αν δηλαδή πει στους εταίρους ότι εγώ εφαρμόζω αυτά, 

τις προεκλογικές του δηλαδή υποσχέσεις, τότε πράγματι κινδυνεύει 

η ΟΝΕ, διότι μόνον με τις υποσχέσεις του για την αύξηση στις 

αγροτικές συντάξεις με το επίδομα ΕΚΑΣ και το μισθολόγιο των 

αξιωματικών μιλάμε για 500 δις. Αυτό σημαίνει αυτομάτως αύξηση 

του ελλείμματος στο 3%. Άρα θα βρισκόμαστε εκτός κριτηρίων 

μόνο από αυτές τις δύο υποσχέσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση 

όντως η ΟΝΕ θα τιναζόταν στον αέρα και οι εταίροι θα έδειχναν 

στον κ. Καραμανλή την πόρτα, να περάσει μια άλλη φορά, όταν 

είναι έτοιμος.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι είτε ο κ. Καραμανλής δεν θα εφαρμόσει 

τίποτε από όσα υπόσχεται εάν και εφόσον εκλεγεί, ώστε να 

μείνουμε τουλάχιστον στην ΟΝΕ, αλλά ότι και δεν θα έχει ισχυρό 

διαπραγματευτικό χαρτί όταν προσέρχεται αμφισβητώντας τα 

στοιχεία που κατέστησαν δυνατό το επίτευγμα.



Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι μια απόδειξη ότι χρειάζεται 

σοβαρότητα, ευθύνη και συνέπεια θέσεων από όλα τα κόμματα και 

ιδίως από την αξιωματική αντιπολίτευση για τα μεγάλα θέματα της 

χώρας.

3) Από τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά έχει 
καλλιεργηθεί η εντύπωση, με ένα πανηγυρικό τρόπο μάλιστα 

πως τα δύσκολα πέρασαν στην οικονομία και ήλθε η ώρα της 

“συγκομιδής” των καρπών μιας προσπάθειας. Εσχάτως και 
με τις νέες εξαγγελίες σας αυτή η εντύπωση τείνει να γίνει 

πεποίθηση. Φθάσαμε πράγματι στο τέλος της δυσάρεστης 

πλην αναγκαίας πολιτικής ή μήπως λόγω προεκλογικής 

περιόδου “χαϊδεύετε αυτιά” και θα επιστρέφουμε στο 

ρεαλισμό μετά τις 9 Απριλίου;

Επιτύχομε από το 1996 ως το 2000 την οικονομική σύγκλιση της 

χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιτυχία, το νέο 

περιβάλλον ευκαιριών στην ΟΝΕ επιτρέπει να μιλάμε για την 

τετραετία της κοινωνικής σύγκλισης στο 2000-2004.

Αυτή η τετραετία θα είναι μια προγραμματικά ολοκληρωμένη δράση 

για την επέκταση των μηχανισμών κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης.

Δεν πρόκειται για παροχολογία. Είμαστε πολύ προσεκτικοί και 

μετρημένοι σε όσα ανακοινώσαμε. Κάθε δραχμή είναι 

κοστολογημένη. Δημιουργήσαμε τις συνθήκες, δημιουργήσαμε τις 

προϋποθέσεις πραγματικής σύγκλισης μιας υγιούς οικονομίας



ώστε να διαμορφώσουμε την δυνατότητα για την κοινωνική 

σύγκλιση.

Δέσμευσή μας είναι ότι όπως πήγαμε την Ελλάδα από το 60% του 

μέσου κοινοτικού όρου στο 70% το 2000, το 2004 θα είμαστε στο 

80% του μέσου κοινοτικού όρου.

4) Το ασφαλιστικό για παράδειγμα η οι διαρθρωτικές 

αλλαγές στην οικονομία δεν είναι θέματα που θα 

αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση αμέσως μετά την εκλογή 

της;

Έχουμε ξεκαθαρίσει την θέση μας στο ασφαλιστικό. Δεν πρόκειται 

να υπάρξουν αιφνιδιασμοί, όπως έκανε η Ν.Δ με τον νόμο Σιούφα. 

Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να θιγούν ώριμα ασφαλιστικά 

δικαιώματα. Άλλωστε, ήδη, σήμερα, το 2000, χάρη στα μέτρα που 

λάβαμε και την γενικότερα οικονομική πολιτική, είμαστε σε 

καλύτερη θέση απ' ό,τι πριν.

Θα εξεταστούν όλες οι προτάσεις μέσα από ανοιχτό και 

συγκεκριμένο διάλογο ώστε να διασφαλιστεί πλήρως ο Έλληνας 

εργαζόμενος στα ασφαλιστικά του δικαιώματα. Όσα τώρα 

διασπείρει η Αντιπολίτευση ως δήθεν κυοφορούμενες αλλαγές, 

είναι φτηνά προεκλογικά “τρικ”, ανάξια κάθε απαντήσεως.

5) Στις ομιλίες σας και στις αντιπαραθέσεις σας στη Βουλή 

εκφράζετε μια αγωνία για το κοινωνικό σας προφίλ. Συχνά



επαναλαμβάνετε πως νοιώθετε “προσωπική ικανοποίηση” 

επειδή παρά το πρόγραμμα σύγκλισης διευρύνατε το 

“κοινωνικό κράτος”. Αυτό προκύπτει από την ιδεολογική σας 

θέση ή από την ανάγκη να περιορίσετε τη “διαρροή” ψήφων 

προς τα ....αριστερά σας;

Απλώς, προκύπτει από την πραγματικότητα. Η κυβέρνησή μας στα 

λίγα χρόνια που πέρασαν πέτυχε ένα σύνολο σημαντικών 

κοινωνικών επιδόσεων. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 

αθροιστικά μεταξύ 1994-1999 κατά 11,6%. Οι συντάξεις κατά 

15,5% αντίστοιχα.

θυμίζω, ότι επί Ν.Δ. οι μισθοί είχαν μειωθεί σε απόλυτα επίπεδα 

κατά 13% και οι συντάξεις κατά 14% αντίστοιχα. Οικοδομήσαμε 

ένα πολύ δικαιότερο φορολογικό σύστημα. Και προχωράμε σε 

ακόμα μεγαλύτερη φορολογική δικαιοσύνη.

Εισάγαμε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους 

χαμηλοσυνταξιούχους, την ασφαλιστική κάλυψη για τους αγρότες, 

τροποποιήσαμε τις ακραίες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού 

πραξικοπήματος της Ν.Δ. Επίσης, επενδύσαμε μαζικά σε 

κοινωνικές υποδομές. Είμαστε μια χώρα που μέσα σε μια δύσκολη 

περίοδο σταθεροποίησης αύξησε τις κοινωνικές δαπάνες της όταν 

στην ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο σημειώθηκε 

μείωση. Αν σε μια περίοδο δύσκολη πετύχαμε μια καλή ισορροπία 

σταθεροποίησης-κοινωνικής συνοχής, καταλαβαίνετε ότι στη νέα 

περίοδο είναι πολύ ρεαλιστικός ο στόχος μας να ισχυροποιήσουμε 

ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής μας. 

Έτσι η Ελλάδα θα έχει πετύχει όχι μόνο τη ονομαστική και την



πραγματική, αλλά και την κοινωνική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Αυτός είναι ο στόχος μας για το 2000-2004. Και θα τον πετύχουμε.

6) Είσθε ικανοποιημένος από την πολιτική σας σε τρεις 

κρίσιμους τομείς: την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια του 

πολίτη; Σε έρευνες κοινής γνώμης καταγράφεται 

απογοήτευση των πολιτών γι’ αυτά τα θέματα. Τι πρέπει και 

πως θα αλλάξει σε αυτούς τα επόμενα χρόνια;

Κύριε Λάμψια. Υπάρχουν προβλήματα, και δεν υπάρχει χώρα της 

Ευρώπης που να μην έχει ανάλογα προβλήματα και στους τρεις 

τομείς που αναφέρατε. Αλλά και στους τρεις τομείς καταβάλαμε 

ιδιαίτερη προσπάθεια και πιστεύω ότι υπήρξαν θετικά βήματα από 

το 1996 ως το 2000.

Το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση μας με τα μέσα που είχε στην 

διάθεσή της βελτίωσε την κατάσταση. Πιστεύω ότι αυτό έγινε όπως 

έγιναν και λάθη και παραλείψεις. Δεν θα διστάσω να το 

αναγνωρίσω. Αλλά κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, για 

παράδειγμα, ότι ολοκληρώνεται ένα τεράστιο έργο στις υποδομές 

της Υγείας. Περισσότερα νέα νοσοκομεία κατασκευάστηκαν και 

παραδόθηκαν, πολλά άλλα βρίσκονται ήδη στο τελευταίο στάδιο 

ολοκλήρωσης. Προσλήψεις προσωπικού πραγματοποιούνται και 

ολοκληρώνεται πανελλαδικά το δίκτυο του ΕΚΑΒ.

Έχουμε δεσμευτεί για μια μεταρρύθμιση του ΕΣΥ, ώστε το 2000 - 

2004, να υπάρξει ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη προσφορά 

στον πολίτη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Δεν αγνοούμε τα 

προβλήματα αλλά δεν μηδενίζουμε και το έργο.



Επενδύσαμε τεράστια ποσά στην εκπαίδευση. Η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση ήταν και είναι αναγκαία. Νομίζω ότι αυτό το 

γνωρίζουν ακόμα και οι επικριτές της. Στο νέο τοπίο της Ελλάδας 

μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 

οδηγήσει τα ελληνόπουλα σε κατώτερη θέση ευκαιριών και 

δυνατοτήτων από τα παιδιά της Γερμανίας, της Γαλλίας, ακόμα και 

της Πορτογαλίας ή της Ιρλανδίας.

Στον τομέα της ασφάλειας γίνεται συστηματικά μια τεράστια 

προσπάθεια. Θωρακίσαμε τα σύνορα με το Σήμα των Συνοριακών 

Φρουρών, στα μεγάλα αστικά κέντρα υπάρχουν οι μόνιμες πεζή 

περιπολίες, η Αστυνομία συγκρούεται αποφασιστικά με το 

οργανωμένο έγκλημα. Υπάρχει ήδη σοβαρή μείωση σε 

σημαντικούς δείκτες της εγκληματικότητας.

Ταυτόχρονα έχουμε λάβει ουσιώδη μέτρα ελέγχου της 

λαθρομετανάστευσης με την πράσινη κάρτα. Όσοι αλλοδαποί δεν 

σέβονται την ελληνική νομοθεσία επαναπροωθούνται αμέσως στις 

χώρες προέλευσης.

Θα έλεγα λοιπόν ότι με βάση το έργο που ήδη

υλοποιείται είμαστε σε θέση να κάνουμε τις αναγκαίες τομές και 

βελτιώσεις εκεί όπου χρειάζεται.

7) Στην Αθήνα έχουν γίνει πράγματι μεγάλα έργα (ΜΕΤΡΟ 

κλπ) αλλά αρκεί μια διαδήλωση πενήντα ανθρώπων στο 

κέντρο για να μπλοκάρει η πόλη προκαλώντας απίστευτη 

ταλαιπωρία στους Αθηναίους. Ξέρετε πως για τα μεγάλα 

προβλήματα της χώρας όλοι δείχνουν κατανόηση αλλά γΓ 

αυτά που μοιάζουν “μικρά” αλλά είναι σημαντικά στην



καθημερινότητα των πολιτών δεν υπάρχει ανοχή. Μέχρι πότε 

θα συνεχίζετε αυτή η κατάσταση;

Θέτετε ένα πράγματι ουσιαστικό ζήτημα ιδιαίτερα στην 

καθημερινότητα αλλά σας θυμίζω^ ότι την λειτουργία της 

Δημοκρατίας δεν την ορίζει μόνο η κυβέρνηση αλλά και η 

αντιπολίτευση.

Την περασμένη Παρασκευή μόλις στην Βουλή τόνισα ότι αυτού του 

είδους η κατάχρηση δικαιωμάτων είναι επικίνδυνη γιατί απαξιώνει 

στην κοινή συνείδηση την έννοια των δικαιωμάτων. Τόνισα ότι όταν 

λίγες δεκάδες ή έστω εκατοντάδες άνθρωποι κλείνουν το κέντρο 

της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης εν ονόματι των δικαιωμάτων τους, 

στερούν την ίδια στιγμή δικαιώματα από εκατοντάδες χιλιάδες 

άλλους συμπολίτες τους που ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα. 

Ζήτησα από την Αντιπολίτευση αντί να μετέρχεται παρόμοια μέσα 

και να καταγγέλλει τον κυβερνητικό “αυταρχισμό”, να συμβάλλει με 

ευθύνη στην άρση αυτών των φαινομένων. Ωστόσο είμαστε 

αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα όλων των 

πολιτών. Γιατί κανείς δεν μπορεί να στερεί τα δικαιώματα των 

άλλων εν ονόματι των δικών του. Κανείς δεν είναι “πιο ίσος” από 

τον άλλο στη Δημοκρατία.

8) Πώς κρίνετε την πορεία του προεκλογικού αγώνα; 
Νοιώθετε ασφαλής με τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων 

που δίδουν προβάδισμα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ;

Έχω πει ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι δύσκολη. Για μας το 

ουσιώδες ζητούμενο είναι να υπάρξει μια ουσιαστική αναμέτρηση



θέσεων. Έχουμε παρουσιάσει με τον πιο σαφή τρόπο τις 

προγραμματικές μας δεσμεύσεις για το 2000-2004. Στο πρόγραμμά 

μας υπάρχει ένα σχέδιο για την ισχυρή και κοινωνικά δίκαιη 

Ελλάδα. Υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε τομέα. Δεν 

υπάρχουν υποσχέσεις αλλά δεσμεύσεις.

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες για το μέλλον της χώρας. Για κάθε 

Έλληνα πολίτη. Περιμένουμε από την αντιπολίτευση να αφήσει τις 

γενικόλογες καταγγελίες και τις διαρκείς υποσχέσεις και να 

προσέλθει σε έναν διάλογο ουσίας για όλα τα μεγάλα ζητήματα 

της Ελλάδας και του Έλληνα πολίτη.

Δυστυχώς ως σήμερα, η Αντιπολίτευση αποφεύγει αυτόν τον 

διάλογο.

Όσο για τις δημοσκοπήσεις , η θέση μου είναι γνωστή. Δεν 

καθορίζω τις πολιτικές μου επιλογές με βάση τις δημοσκοπήσεις. 

Τις λαμβάνω φυσικά υπόψη αλλά δεν τις προτάσσω.

Για μένα η ουσία είναι να πείσω τους Έλληνες ότι η δική μας 

πρόταση είναι μια εγγύηση, μια σιγουριά για το μέλλον. Αυτό δεν το 

δίνει ούτε το δημιουργεί κανένα γκάλοπ και καμμία μέτρηση. Θα 

κερδηθεί μέρα με τη μέρα, σε κάθε βήμα της προεκλογικής 

εκστρατείας.

Ο αγώνας θα είναι σκληρός αλλά και η νίκη μεγάλη.

9) Θα γίνει τελικώς τηλεοπτική αναμέτρηση. Θα επιμείνετε 

στους δικούς σας όρους ή σκοπεύετε να συζητήσετε κάποιες 

από τις προτάσεις του κ. Καραμανλή;

Έχω καλέσει επανειλημμένα τον κ. Καραμανλή σε έναν διάλογο 

ουσίας. Το αποφεύγει επίμονα. Το πλαίσιο το οποίο από κοινού



συμφωνήθηκε το 1996 με τον κ. Έβερτ επιτρέπει την ανάπτυξη 

τοποθετήσεων που διαφωτίζουν τις εκατέρωθεν θέσεις ενώ και οι 

δύο πολιτικοί τίθενται ταυτοχρόνως υπό την κρίση των πολιτών για 

όλα τα θέματα στα οποία ερωτώνται.

Ο κ. Καραμανλής επιδιώκει μάλλον μια κοκορομαχία σε ένα πεδίο 

εντυπώσεων παρά ουσίας. Όπως έχω πει, ο λαός θέλει πολιτικούς 

που να σέβεται και όχι να γελά μαζί τους. Ανά πάσα στιγμή, με το 

πλαίσιο του 1996 καλείται να προσέλθει στον διάλογο ο κ. 

Καραμανλής.

10) Το παλαιότερο σχέδιό σας για ολιγομελές κυβερνητικό 

σχήμα μπορεί να εφαρμοσθεί μετά τις 9 Απριλίου εφόσον 

κερδίστε τις εκλογές;

Στο πρόγραμμά μας για το 2000-2004 έχουμε θέσει ως 

προτεραιότητα την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στην 

Δημόσια Διοίκηση.

Στόχος είναι μια Δημόσια Διοίκηση “στρατηγείο” της ανάπτυξης, μια 

δημόσια διοίκηση αποτελεσματική, χρήσιμη και φιλική προς τον 

πολίτη.

Είναι φυσικό και η κυβερνητική δομή, η κορυφή της Διοίκησης, να 

προσαρμοσθεί στις νέες απαιτήσεις. Άλλωστε ήδη, σε ότι με 

αφορά, κάθε φορά που σχηματίζεται κυβέρνηση εκείνο που 

προέχει είναι να υπηρετούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες της 

αντίστοιχης περιόδου όσο και οι γενικότεροι στόχοι.

Αυτές οι αλλαγές θα αποτυπωθούν και στην δομή της Κυβέρνηση 

αλλά και σε έναν νέο τύπο διακυβέρνησης που θα τεθεί σε ισχύ



από τις 10 Απριλίου, με στόχο ένα αποτελεσματικό κράτος στην 

υπηρεσία του πολίτη.

11) Ένας αρχηγός που χάνει τις εκλογές τι κάνει την 

επομένη;

Θα μου επιτρέψετε κ. Λάμψια να σας πω ότι προτιμώ να μην 

απαντώ σε υποθετικές ερωτήσεις, σε γενικές ερωτήσεις ή εν πάση 

περιπτώσει, σε ερωτήσεις που μάλλον αφορούν άλλους.

12) Η εκκλησία με την πληθωρική παρουσία του 

Αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου μπορεί να επηρεάσει την 

συμπεριφορά των πολιτών στις εκλογές;

Η εκκλησία ούτε μπορεί, ούτε επιτρέπεται, ούτε εξ όσων γνωρίζω, 

επιδιώκει να επηρεάσει την εκλογική συμπεριφορά ή το πολιτικό 

φρόνημα των πολιτών. Και έτσι είναι το σωστό στην Δημοκρατία.

13) Πριν από ένα χρόνο στην περιοχή μας ηχούσαν τα 

τύμπανα του πολέμου. Οι παρενέργειες εκείνης της 

σύγκρουσης συνεχίζονται και σήμερα. Πόσο κοντά ή πόσο 

μακριά βρισκόμαστε από μια νέα εμπλοκή στο Κόσσοβο.

Η συνεχιζόμενη κρίση και η αστάθεια στο Κόσσοβο δημιουργούν 

έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς για το μέλλον της 

περιοχής. Τα πρόσφατα γεγονότα στην Μιτρόβιτσα κατέδειξαν την 

ανάγκη για την ενεργότερη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας



στην κατεύθυνση της πλήρους εφαρμογής του ψηφίσματος 1244 

του ΣΑ του ΟΗΕ και της απομόνωσης όλων εκείνων των δυνάμεων 

στο Κοσσυφοπέδιο, που σπρώχνουν σε μια νέα στρατιωτική 

σύγκρουση, σ’ ένα τελικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές και ξεκάθαρο προς όλες τις 

κατευθύνσεις . Δεν ευνοούμε την ανεξαρτησία ή τη διχοτόμηση του 

Κοσσόβου. Υποστηρίζουμε την ευρεία αυτονομία εντός συνόρων 

της Ο.Δ.Γ. Ενδεχόμενη προσπάθεια για αλλαγή των συνόρων θα 

οδηγούσε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις με κίνδυνο για την 

περιφερειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα. Η διεθνής Κοινότητα 

οφείλει να υπερασπισθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

ελευθερίες όλων των πολιτών, ανεξάρτητα θρησκευτικής ή εθνικής 

καταγωγής και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πολυεθνοτικής 

κοινωνίας. Παράλληλα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για 

την ανασυγκρότηση της περιοχής με τη χρηματοδότηση έργων 

υποδομής και τη διαμόρφωση αντιπροσωπευτικών δημοκρατικών 

θεσμών.

Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που θα οδηγήσει στο ξεπέρασμα της 

κρίσης. Αυτή είναι η πολιτική αρχών που ακολούθησε η Ελληνική 

Κυβέρνηση καθόλη τη διάρκεια της κρίσης και αποτελεί τη μόνη 

προοπτική για να βγούμε από το φαύλο κύκλο της βίας, του 

πολέμου και της υπανάπτυξης στα Βαλκάνια.

14) Η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις ευθύνες της για την 

ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή η περιμένει εκ νέου 

πρωτοβουλίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες;



Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη της 

οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης της περιοχής των 

Βαλκανίων, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας. Η ασφάλεια 

και η ειρήνη στην περιοχή περνά μέσα από μια ολοκληρωμένη 

πολιτική εμπέδωσης των δημοκρατικών θεσμών, οικοδόμησης της 

κοινωνίας των πολιτών, χρηματοδότησης σημαντικών έργων 

υποδομής, ενίσχυσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Βαλκανίων. 

Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

ταυτόχρονα η απάντηση που πρέπει να δώσει. Εκεί θα κριθεί στα 

αμέσως επόμενα χρόνια η διεθνής της αξιοπιστία. Η κρίση στα 

Βαλκάνια δεν μπορεί να λυθεί με όρους στρατιωτικής 

αντιπαράθεσης. Χρειάζεται να διαμορφώσουμε ένα όραμα, μια 

προοπτική ειρήνης και ανάπτυξης. Σε αυτό το πεδίο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και αυτό το 

πλεονέκτημα πρέπει να αξιοποιήσει.

15) Μετά το Ελσίνκι η κυβέρνηση έχει σημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για μια διαδικασία ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης. Η Τουρκία δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις 

ελληνικές χειρονομίες καλής θέλησης. Πότε και πως θα κριθεί 

η επιτυχία ή η αποτυχία αυτού του εγχειρήματος;

Δεν θα έλεγα ότι αντιλαμβάνομαι το Ελσίνκι ως πολιτική που 

ασκήθηκε για την Ελληνοτουρκική προσέγγιση. Το Ελσίνκι εχει 

πολλές διαστάσεις που μια εξ αυτών περιλαμβάνει και την πλευρά 

τησ Ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Η Ελληνοτουρκική προσέγγιση 

είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει τον περασμένο Ιούνιο με 

Ελληνική πρωτοβουλία. Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στη μείωση



της έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών, στη διαμόρφωση ενός 

νέου κλίματος μεταξύ των δύο λαών, έφερε τα πρώτα 

αποτελέσματα με την υπογραφή σημαντικών συμφωνιών σε 

θέματα αμοιβαίου συμφέροντος. Στο Ελσίνκι πετύχαμε να 

διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο είναι 

αναγκασμένη πλέον να κινηθεί η Τουρκία στις σχέσεις της με την 

Ευρώπη, στις σχέσεις της με την Ελλάδα, όσο και στο θέμα της 

επίλυσης του πολιτικού προβλήματος της Κύπρου. Στο Ελσίνκι η 

Ελληνική Κυβέρνηση πήγε με σαφείς στόχους. Θέσαμε στόχους 

και πήραμε απόλυτα ικανοποιητικά αποτελέσματα. Δεν 

προχωρήσαμε σε μονομερείς χειρονομίες καλής θέλησης.

Θα ήταν λάθος να το δει κανείς με τέτοιο τρόπο το Ελσίνκι. 

Κερδίσαμε αλλά παράλληλα κέρδισε και η Τουρκία. Κερδίσαμε 

μεταφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο, στους μηχανισμούς 

ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις και 

τη διεθνή συμπεριφορά της Τουρκίας διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα 

την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από την 

προηγούμενη επίλυση του πολιτικού προβλήματος. Αυτά δεν 

αποτελούσαν μόνιμους στόχους της πολιτικής μας;

Κέρδισε και η Τουρκία στο Ελσίνκι την υποψηφιότητά της, τη 

θεσμική επιβεβαίωση του ευρωπαϊκού της προσανατολισμού. Για 

όσους γνωρίζουν, ωστόσο, την κοινοτική πρακτική, η 

υποψηφιότητα αυτή δεν αποτελεί “λευκή επιταγή” για κανένα.

Η Τουρκία, εφόσον πράγματι επιθυμεί να ενταχθεί κάποτε στην 

Ευρωπαϊκή οικογένεια και δεν εννοεί τη σχέση της a la carte, 

οφείλει να σεβασθεί και να λειτουργήσει σ' ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις υποψήφιες 

χώρες. Η συμπεριφορά της Τουρκίας (στις Ελληνοτουρκικές



σχέσεις στο Κυπριακό) θα κρίνεται και θα αξιολογείται από τους 

μηχανισμούς ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το βάρος της “απόδειξης” μεταφέρεται στην Τουρκία. Η 

Ευρωπαϊκή της πορεία θα πρέπει να συνοδεύεται από σημαντικές 

αλλαγές θεσμικές και οικονομικές στο εσωτερικό της και αλλαγές 

στη διεθνή της συμπεριφορά. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος 

πως θα κινηθεί η Τουρκία στο μέλλον. Θα εξαρτηθεί από πολλούς 

εσωτερικούς παράγοντες και θέλει χρόνο για να αξιολογηθεί η 

στάση της. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να 

παραμείνουμε σταθεροί στους στόχους και την πολιτική που 

ακολουθούμε, στη βάση της δυναμικής που διαμόρφωσε το 

Ελσίνκι.

16) Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα 

τελευταία χρόνια έχουν ξεπεράσει ίσως κάθε πρόβλεψη. 
Μάλιστα κατά την επίσκεψη του αμερικανού Προέδρου 

Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα και σε άλλες περιπτώσεις 

ακούσαμε ιδιαιτέρως επαινετικά λόγια για εσάς και την 

πολιτική σας. Σε άλλη εποχή θα ανησυχούσε κανείς αν 

άκουγε τόσα θερμά λόγια από ένα αμερικανό Πρόεδρο. Που 

αποδίδετε εσείς αυτές τις εξελίξεις και πως τις αξιολογείτε;

Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσονται σταθερά, 

τόσο στο διμερές επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της περιφερειακής 

και διεθνούς συνεργασίας. Ιδιαίτερα στις διμερείς οικονομικές 

σχέσεις έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια σημαντική πρόοδος, 

υπάρχει όμως περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση. Η επίσημη 

επίσκεψη του Προέδρου Κλίντον στην Ελλάδα τον περασμένο



Νοέμβριο επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο χωρών να 

δυναμώσουν τη συνεργασία τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η 

πολιτική ευθύνης και αρχών που ακολουθεί η Κυβέρνηση μας στα 

εξωτερικά θέματα, οι πρωτοβουλίες που αναλάβαμε στην κρίση 

του Κοσσόβου, η βελτίωση του κλίματος στις σχέσεις με την 

Τουρκία, ανέδειξαν τον σταθεροποιητικό ρόλο της χώρας μας στην 

ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Μεσογείου. Παράλληλα, η ισχυροποίηση 

της οικονομίας μας, η ενδυνάμωση της θέσης της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, και η εμβάθυνση των δημοκρατικών θεσμών, συνέβαλαν 

στο να αναγνωρισθεί ο καθοδηγητικός ρόλος της Ελλάδας στα 

Βαλκάνια. Αυτός ο ρόλος δεν μας παραχωρήθηκε, τον 

κατακτήσαμε. Και οι δηλώσεις του Προέδρου Κλίντον αποτελούν 

την αναγνώριση μιας πραγματικότητας. Η Ελλάδα έχει φωνή στον 

κόσμο, έχει κύρος, έχει αξιοπιστία. Μπορεί να είναι αλήθεια αυτό 

που λέτε ότι στο παρελθόν θα ανησυχούσε κανείς με τα θερμά 

λόγια ενός Αμερικανού Προέδρου. Ήταν μια περίοδος που 

λειτουργούσαν σαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι σχέσεις 

εξάρτησης.
Όμως σήμερα, με γνώση των διεθνών συσχετισμών, με ρεαλισμό, 

έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας σε ισότιμη βάση, σε βάση 

αμοιβαίου οφέλους. Αυτή τη σχέση πρέπει να τη διατηρήσουμε και 

να την καταστήσουμε ακόμα πιο παραγωγική. Αυτό επιβάλλει η 

προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων.
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1) Η πολιτική της ένταξης στην ΟΝΕ προφανώς δικαιώνεται. Την περασμένη 

Πέμπτη μάλιστα υπεβλήθη και ο φάκελλος υποψηφιότητας με τα στοιχεία της 

οικονομίας βάση των οποίων θα κριθεί η ένταξη, ©ο είναι δύσκολη η μεταΟΝΕ 

εποχή;

2) Γιατί κινδυνεύει ακόμη και η ένταξη στην ΟΝΕ -όπως λένε συχνά κορυφαίοι 

υπουργοί- στην περίπτωση νίκης της ΝΔ; Δεν είναι εκβιαστικό και ολίγον 

«ανορθόδοξο» αυτό το δίλλημα;

3) Απο τον περασμένο Σεπτέμβριο και μετά έχει καλλιεργηθεί η εντύπωση, με ένα 

πανηγυρικό τρόπο μάλιστα πως τα δύσκολα πέρασαν στην οικονομία και ήλθε η 

ώρα της "συγκομιδής" των καρπών μιας προσπάθειας. Εσχάτως και με τις νέες 

εξαγγελίες σας αυτή η εντύπωση τείνει να γίνει πεποίθηση. Φθάσαμε πράγματι στο 

τέλος της δυσάρεστης πλην αναγκαίας πολιτικής ή μήπως λόγω προεκλογικής 

περιόδου «χαϊδεύετε αυτιά» και θα επιστρέφουμε στο ρεαλισμό μετά τις 9 Απριλίου;

4) Το ασφαλιστικό για παράδειγμα ή οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία δεν 

είναι θέματα που θα αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση αμέσως μετά την εκλογή

της;

5) Στις ομιλίες σας και στις αντιπαραθέσεις σας στη Βουλή εκφράζετε μια αγωνία για 

το κοινωνικό σας προφίλ. Συχνά επαναλαμβάνετε πως νοιώθετε "προσωπική 

ικανοποίηση" επειδή παρά το πρόγραμμα σύγκλισης διευρύνατε το "κοινωνικό 

κράτος". Αυτό προκύπτει απο την ιδεολογική σας θέση ή από την ανάγκη να 

περιορίσετε τη «διαρροή» ψήφων προς τα... αριστερά σας;

6) Είσθε ικανοποιημένος απο την πολιτική σας σε τρεις κρίσιμους τομείς; την 

παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια του πολίτη; Σε έρευνες κοινής γνώμης 

καταγράφεται απογοήτευση των πολιτών γι'αυτά τα θέματα. Τι πρέπει και πως θα



αλλάξει σε αυτούς τους τομείς τα επόμενα χρόνια;

7) Στην Αθήνα έχουν γίνει πράγματι μεγάλα έργα (ΜΕΤΡΟ κτλπ) αλλά αρκεί μια
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απίστευτη ταλαιπωρεία στους Αθηναίους. Ξέρετε πως για τα μεγάλα προβλήματα 

της χώρας όλοι δείχνουν κατανόηση αλλά γιαυτά που μοιάζουν "μικρά" αλλά είναι 
σημαντικά στην καθημερινότητα των πολιτών δεν υπάρχει ανοχή. Μέχρι πότε θα 

συνεχίζετε αυτή η κατάσταση;

8) Πως κρίνετε την πορεία του προεκλογικού αγώνα; Νοιώθετε ασφαλής με τις 

προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που δίδουν προβάδισμα στο ΠαΣοΚ,

9)Θα γίνει τελικώς τηλεοπτική αναμέτρηση, Θα επιμείνετε στους δικούς σας όρους ή 

σκοπεύτε να συζητήσετε κάποιες απο τις προτάσεις του κ. Καραμανλή;

10) Το παλαιότερο σχέδιό σας για ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα μπορεί να 

εφαρμοσθεί μετά τις 9 Απριλίου εφόσον κερδίσετε τις εκλογές;

11) Ενας αρχηγός που χάνει τις εκλογές τι κάνει την επομένη;

12) Η εκκλησία με την πληθωρική παρουσία του Αρχιεπισκόπου κ. Χριστόδουλου 

μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά των πολιτών στις εκλογές;

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

13) ΓΙριν απο ένα χρόνο στην περιοχή μας ηχούσαν τα τύμπανα του πολέμου. Οι 

παρενέργειες εκείνης της σύγκρουσης συνεχίζονται και σήμερα. Πόσο κοντά ή πόσο 

μακριά βρισκόμαστε από μια νέα εμπλοκή στο Κόσσοβο,

14) Η Ευρώπη ανταποκρίνεται στις ευθύνες της για την ασφάλεια και την ειρήνη 

στην περιοχή η περιμένει εκ νέου πρωτοβουλίες απο πς Ηνωμένες Πολιτείες;

15) Μετά το Ελσίνκι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια 

διαδικασία ελληνοτουρκικής προσέγγισης Η Τουρκία δεν φαίνεται να 

ανταποκρίνεται στις ελληνικές χειρονομίες καλής θέλσησης. Πότε και πως θα κριθεί 

η επιτυχία ή η αποτυχία αυτού του εγχειρήματος,

16) Οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια έχουν



ξεπεράσει ίσως κάθε πρόβλεψη. Μάλιστα κατά την επίσκεψη του αμερικανού 

Προέδρου Μπιλ Κλίντον στην Αθήνα και σε άλλες περιπτώσεις ακούσαμε ιδιαιτέρως 

επαινετικά λόγια για εσάς και την πολιτική σας. Σε άλλη εποχή θα ανησυχούσε 

κανείς αν άκουγε τόσα θερμά λόγια απο ένα αμερικανό Πρόεδρο. Που αποδίδετε 

εσείς αυτές τις εξελίξεις και πως τις αξιολογείτε;

Αριθμός Λέξεων: 580



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ ΤΟΣ

1. Καλλιεργούνται διάφοροι μύθοι για τη μετα-ΟΝΕ εποχή. Με έμφαση σε 

διάφορα προβλήματα, που είναι ευαίσθητα για την κοινή γνώμη. Όλα 

όμως όσα λέγονται είναι νεφελώδη και συσκοτίζουν τις πραγματικές 

προοπτικές. Η ένταξή μας στο ενιαίο νόμισμα θα δημιουργήσει καλύτερες 

συνθήκες για την αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων. Σε κανένα πεδίο 

πολιτικής η ΟΝΕ δεν δημιουργεί συνθήκες που να επιδεινώνουν 

προβλήματα. Το αντίθετο. Η Ελλάδα από μια χώρα μικρή, με πολλές 

αβεβαιότητες, με τίμημα χρηματικό που εκφραζόταν σε συγκριτικά πολύ 

υψηλότερα επιτόκια, θα ενσωματωθεί σε μια μεγάλη ζώνη σταθερότητας. 

Το νέο περιβάλλον θα λειτουργήσει ευνοϊκά και οι εξελίξεις που θα 

γνωρίσουμε θα είναι βασικά απόρροια δικών μας επιλογών ως χώρα ή 

γενικότερων εξελίξεων, ανεξάρτητων από το ενιαίο νόμισμα.

2. Θέση μας δεν είναι ότι κινδυνεύει η ένταξή μας στην ΟΝΕ. Πετύχαμε 

επιδόσεις που δεν είναι εύκολα αναστρέψιμες, που εγγυώνται την ηρεμία, 

την πρόοδο, την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ωστόσο, μια κυβέρνηση της 

Ν.Δ. θα πρέπει να πείσει τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποιό 

τρόπο τα όσα αντιφατικά, υπερβολικά και εξωπραγματικά έχει εξαγγείλει 

δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της σημερινής πορείας της 

οικονομίας. Είτε αυτό δεν θα είναι δυνατό, οπότε τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν πιο απτές αποδείξεις, με 

συνέπεια καθυστερήσεις και αβεβαιότητες γύρω από μια μεγάλη απόφαση, 

και με σοβαρές επιπτώσεις για την οικονομία μας, είτε όλη αυτή η 

παροχολογία θα ακυρωθεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, οπότε δεν 

αποκλείεται οι κοινωνικές προσδοκίες να διαψευθούν σκληρά, με ό,τι αυτό 

επίσης συνεπάγεται ως αρνητικό εσωτερικό κλίμα για τη χώρα.

3. Από το 1994 μέχρι σήμερα αντιμετωπίζαμε την ανάγκη να μειώσουμε κάθε 

χρόνο το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά 2-3 ποσοστιαίες μονάδες. Μια 

πολύ σημαντική προσπάθεια. Στο επίπεδο που φτάσαμε, πρέπει πλέον να 

διατηρήσουμε τη σταθερότητα του ελλείμματος γύρω στο μηδέν ή 1% του



ΑΕΠ. Η προσπάθεια από δω και πέρα είναι πολύ πιο ομαλή. Δεν 

χρειάζεται να κάνουμε κάθε χρόνο άλματα στην περαιτέρω μείωση των 

ελλειμμάτων στον ίδιο βαθμό, όπως όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς πρέπει να 

διατηρήσουμε την ισορροπία. Τα επιτόκια επίσης θα μειωθούν. Και τα δύο 

αυτά σημαίνουν αποδέσμευση πόρων, που μπορούν να διατίθενται για 

επιμέρους πολιτικές. Δεν πρόκειται για παροχολογία. Είμαστε πολύ 

προσεκτικοί και μετρημένοι στο τί ανακοινώσαμε. Δημιουργήσαμε 

συνθήκες ώστε να βγούμε από τον ασφυκτικό κλοιό της εξυπηρέτησης των 

δανείων και να έχουμε περιθώρια για άσκηση πραγματικής πολιτικής. Να 

επιλέγουμε νέους στόχους και εργαλεία με τα οποία να καλύπτουμε 

κοινωνικές προτεραιότητες. Αυτό κάνουμε και αυτό είναι μια υγιής 

πολιτική, πολύ διαφορετική από μια πολιτική παροχών σε βάρος της 

σταθερότητας.

4. Τόσο το ασφαλιστικό, όσο και οι διαρθρωτικές αλλαγές βεβαίως είναι 

υπαρκτά θέματα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι μια συνεχής διαδικασία σε 

μια δυναμική οικονομία. Στο ασφαλιστικό θα εξετάσουμε τις προτάσεις 

που θα γίνουν, θα εκτιμήσουμε τις νέες παραμέτρους, και με κοινωνικό 

διάλογο, καθώς και με σεβασμό των δικαιωμάτων που έχουν οικοδομηθεί, 

θα δούμε τί αλλαγές θα χρειαστούν. Μέχρι σήμερα, αντιμετωπίσαμε τ’ 

ασφαλιστικά θέματα με ιδιαίτερη προσοχή. Σ’ αντίθεση με τη Νέα 

Δημοκρατία και τους νόμους της, με τις ρυθμίσεις που κάναμε δώσαμε τις 

καλύτερες δυνατές λύσεις για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση στην 

αντιμετώπιση του ασφαλιστικού είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με 

την μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική ευαισθησία. Αλλά με μια ευαισθησία 

που δεν θα μετατοπίζει απλώς το πρόβλημα προς τα εμπρός. Που δεν θα 

επιδεινώνει την τύχη εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, οι οποίοι σε 15 

ή 20 χρόνια, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας εγκληματικής ή 

μικροκομματικής αδράνειας πολιτικών κομμάτων, στα οποία 

εμπιστεύτηκαν σήμερα τη διακυβέρνηση της χώρας ή το ρόλο της 

υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Όσα τώρα η αντιπολίτευση διασπείρει ως 

αλλαγές είναι προϊόντα φαντασίας και στερούνται σοβαρότητας.



5. Απλώς, προκύπτει από την πραγματικότητα . Η κυβέρνησή μας στα λίγα

χρόνια που πέρασαν πέτυχε ένα σύνολο σημαντικών κοινωνικών

επιδόσεων. Οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν αθροιστικά μεταξύ 1994-

1999 κατά 11,6 %. Οι συντάξεις κατά 15,5 % αντίστοιχα. Θυμίζω, ότι επί

Ν.Δ. οι μισθοί είχαν μειωθεί σε απόλυτα επίπεδα κατά 13% και οι συντάξεις

κατά 14% αντίστοιχα. Οικοδομήσαμε ένα δικαιότερο φορολογικό σύστημα.

Εισάγαμε το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τους

χαμηλοσυνταξιούχους, την ασφαλιστική κάλυψη για τους αγρότες,

τροποποιήσαμε ακραίες ρυθμίσεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης της

Ν.Δ. Επίσης, επενδύσαμε μαζικά σε κοινωνικές υποδομές. Είμαστε μια

χώρα που μέσα σε μια δύσκολη περίοδο σταθεροποίησης αύξησε τις

κοινωνικές δαπάνες της απόλυτα και σχετικά, όταν στην ίδια περίοδο στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο σημειώθηκε μείωση. Αν σε μια περίοδο

δύσκολη πετύχαμε μια καλή ισορροπία σταθεροποίησης-κοινωνικής

συνοχής, καταλαβαίνετε ότι στη νέα περίοδο στόχος μας είναι να

ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό στοιχείο της πολιτικής

μας. Έτσι η Ελλάδα θα έχει πετύχει όχι μόνο την ονομαστική και την

πραγματική, αλλά και την κοινωνική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΈΓΤΤΊκάνοποίηση δεν είναι σωστή έκφραση. Υπάρχουν προβλήματα, και 

είναι βέβαιο ότι σε καμμιά χώρα αυτά δεν εκλείπουν. Το ζήτημα είναι αν η 

κυβέρνησή μας βελτίωσε με τα μέσα που είχε στη διάθεσή της την 

κατάσταση. Πιστεύω ότι αυτό έγινε. Επενδύσαμε τεράστια ποσά στην 

παιδεία, κάναμε θεσμικές μεταρρυθμίσεις, κάνουμε νοσοκομεία σε πολλά 

μέρη στην περιφέρεια, βελτιώσαμε καταστάσεις, το κλίμα ασφάλειας έχει 

βελτιωθεί σαφώς. Είμαστε αποφασισμένοι να επενδύσουμε πολλές ακόμα 
προσπάθειες στους κρίσιμους αυτούς τομείς. Γιατί και οι τρεις είναι 

σημαντικοί για το όλο κοινωνικό κλίμα, για την έμπρακτη λειτουργία της 

κοινωνικής συνοχής, αλλά και για την βεβαιότητα που προϋποθέτει μια 

δυναμική οικονομική πορεία. Και οι τρεις τομείς είναι συνδεδεμένοι όχι 

μόνο με την οικονομία, αλλά και τη λειτουργία της κοινωνικής δημοκρατίας 

στη χώρα. Και αυτή τη διάσταση η κυβέρνηση και το κόμμα μας είναι που 

την εγγυήθηκαν και την εγγυώνται.


