
Συνέντευξη στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, στην αυγή του νέου αιώνα πώς 

φαντάζεστε το μέλλον της Ελλάδας, ποιες είναι οι προοπτικές για 

το 2000 και τα χρόνια που έρχονται;

Απάντηση: Το 2000 σηματοδοτεί την είσοδο της παγκόσμιας 

κοινότητας σε έναν αιώνα που διαγράφεται πολύ πιο ενδιαφέρων 

και προκλητικός από τον προηγούμενο. Οι ραγδαίες εξελίξεις που 

σημειώνονται διεθνώς, σε κάθε επίπεδο, βρίσκουν τη χώρα μας 

παρούσα και ισχυρή, σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

της κοινωνίας του μέλλοντος.

Η χρονιά που πέρασε ήταν σκληρή για τη χώρα μας. Όμως 

πιστεύω ότι αντιμετωπίσαμε τις δυσκολίες με τον καλύτερο και πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Αντιμετωπίσαμε με σύνεση και λογική την 

εμπόλεμη κατάσταση στη γειτονιά μας υιοθετώντας μια στάση που 

μας επέτρεψε να αναδείξουμε τον δημιουργικό μας ρόλο στα 

Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. 

Ήδη, βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από την ένταξή μας 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης, στην 

επίτευξη ενός στόχου ισοδύναμου με την ένταξη της Ελλάδας στην 

ΕΟΚ, πριν είκοσι χρόνια. Είμαστε στο ξεκίνημα της μεγαλύτερης 

επενδυτικής προσπάθειας που γνώρισε η πατρίδα μας, με τους 

πόρους του Γ’ΚΠΣ για την επόμενη επταετία. Μιας προσπάθειας 

που, όσο ποτέ άλλοτε, θα έχει στο επίκεντρό της τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πολίτη. Η Ελλάδα προχωρεί αποφασιστικά 

προς τον εκσυγχρονισμό της. Αποκτούμε έτσι συλλογικά και 

ατομικά περισσότερες δυνατότητες. Περισσότερες δυνατότητες

ι



προκοπής. Γεννιέται πιστεύω, μια νέα εθνική αυτοπεποίθηση. 

Βλέπω μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα της δημιουργίας και της 

αλληλεγγύης, του οράματος αλλά και της υλοποίησης. Μια Ελλάδα 

της ειρήνης και της συνεργασίας.

Ερώτηση: Υπάρχουν κίνδυνοι σ’ αυτή την πορεία και πώς θα 

τους αντιμετωπίσετε;

Απάντηση: Σε κάθε μεγάλη προσπάθεια υπάρχουν κίνδυνοι και 

εμπόδια. Κίνδυνοι υπήρξαν και στην μέχρι σήμερα προσπάθειά 

μας. Στην πορεία της οικονομίας, στις διεθνείς εξελίξεις στη γύρω 

περιοχή μας. Όμως τους αντιμετωπίσαμε. Με επιμονή και 

συνέπεια σ’ αυτά που πιστεύαμε, για ειρήνη, για σταθερότητα, για 

σιγουριά, για το αύριο όλων μας και των παιδιών μας, εισάγοντας 

μια νέα πολιτική συμπεριφορά, με εμμονή στο συμφέρον της 

χώρας και τον κυρίαρχο ρόλο του πολίτη, αδιαφορώντας για το 

βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος. Κίνδυνοι θα υπάρξουν και στο 

μέλλον. Άλλωστε κάθε εποχή που ξημερώνει ενέχει ευκαιρίες 

αλλά έχει και κινδύνους. Αν όμως φοβόμαστε μένουμε στα ίδια. 

Πρέπει κανείς να πορεύεται με γνώση και σύνεση, να κάνει βήματα 

με αποφασιστικότητα, να αξιοποιεί με τόλμη τις ευκαιρίες.

Ερώτηση: Ποιον θεωρείτε πιο άμεσο κίνδυνο;

Απάντηση: Ο πρώτος κίνδυνος, ίσως ο πιο γνωστός και από το 

παρελθόν μας είναι ο δικός μας εφησυχασμός. Να αφεθούμε και 

να λοξοδρομήσουμε, να συμβιβαστούμε με το παλιό, το ημιτελές, 

το ανολοκλήρωτο. Έχουμε όσο ποτέ ανάγκη στο ξεκίνημα του



νέου αιώνα την πίστη όλων μας σε ένα συλλογικό σχέδιο για το 

μέλλον της Ελλάδας, της κοινωνίας μας, την πίστη ότι γι' αυτό το 

σχέδιο πρέπει να δουλέψουμε, να δημιουργήσουμε, να 

προσφέρουμε. Την κοινωνία της ανάπτυξης, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και ασφάλειας της συνεχώς βελτιούμενης ποιότητας 

ζωής. Αυτό γεννά για μας, για την Κυβέρνηση, μεγάλη ευθύνη. Την 

ευθύνη για το πώς σε μια κοινωνία της ελευθερίας και της 

δημιουργίας, που τη στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις, 

διασφαλίζουμε αυτούς τους μείζονες στόχους μας.

Ερώτηση: Και πώς τους ιεραρχείτε;

Απάντηση: Δίπλα στη διασφάλιση όσων αποκτήσαμε, τη 

σταθερότητα και την ανάπτυξη, δίνουμε προτεραιότητα στην 

κοινωνική ασφάλεια, στη δίκαιη κατανομή του πλούτου που 

παράγουμε, στην καλύτερη παιδεία. Να ενισχύσουμε, ακόμα πιο 

αποφασιστικά, την ποιότητα ζωής του κατοίκου της πόλης και της 

υπαίθρου. Θέλουμε, επιτέλους, να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο η 

έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης, να προάγουμε την ισότητα των 

ευκαιριών για κάθε πολίτη, τη δυνατότητα να αναδείξει τις 

ικανότητές του, μέσα σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, σεβασμού, 

υπευθυνότητας και αξιοπρέπειας. Μα γι’ αυτό, χρειάζεται 

εγρήγορση, διαρκής εγρήγορση όλων μας, για τη λειτουργία της 

δημοκρατίας και τον εμπλουτισμό της στη σύγχρονη 

πραγματικότητα.



Ερώτηση: Κε Πρόεδρε, βάσει της κριτικής που ασκήσατε στη Νέα 

Δημοκρατία, θα ανέμενε κανείς την εξάντληση της τετραετίας από 

την Κυβέρνησή σας. Πώς θα ξεπεραστούν όμως στην περίπτωση 

αυτή οι επιπτώσεις στην ομαλή πορεία ιδιαίτερα της οικονομίας 

μας, από μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Απάντηση: Κυβερνάμε τη χώρα ήδη τρεισήμισι χρόνια με 

σταθερό χέρι και αταλάντευτη προσήλωση στους στόχους μας. 

Αποδείξαμε ότι έχουμε ένα μόνο κριτήριο πορείας: το συμφέρον 

της χώρας. Τους επόμενους μήνες θα πορευτούμε και πάλι με 

μοναδικό οδηγό το συμφέρον της Ελλάδας. Τι σημαίνει αυτό; 

Κρίνουμε το τι πρέπει να γίνει, με γνώμονα πώς διασφαλίζουμε 

καλύτερα την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Πώς διασφαλίζουμε 

καλύτερα την πορεία της οικονομίας μας , που αποτελεί την 

προϋπόθεση για την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά και την προϋπόθεση 

ώστε η χώρα μας να πολλαπλασιάσει τα οφέλη από την ΟΝΕ. 

Όλα αυτά συνδέονται με τη μεγιστοποίηση του κυβερνητικού 

έργου. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα εκτυλίσσονται όλες οι πρωτοβουλίες 

μας, ώστε να πετύχουμε το μέγιστο αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε 

ευθύνη να αποδώσουμε στον ελληνικό λαό, όπως δεσμευτήκαμε 

πριν τέσσερα χρόνια. Έχω απόλυτη επίγνωση αυτής της ευθύνης 

και είμαι αποφασισμένος να ανταποκριθώ σ’ αυτή.

Ερώτηση: Κάποιοι πιστεύουν πως με την ΟΝΕ τελειώσαμε και 

πως από εδώ και πέρα θα λυθούν τα χέρια της Κυβέρνησης. Τι 

απαντάτε και ποιες ακόμη διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

χρειάζονται στη μετά ΟΝΕ εποχή;



Απάντηση: Πετυχαίνουμε την ένταξη στην ΟΝΕ επειδή η Ελλάδα 

τέθηκε σε μια νέα τροχιά στην οικονομία, στην πολιτική, στις 

κοινωνικές δομές της χώρας. Η ίδια πορεία ανάπτυξης, η 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα, είναι τα κλειδιά, ώστε να 

ωφεληθούμε από την ΟΝΕ. Να ωφεληθούμε ώστε η ανάπτυξη να 

επιτρέπει τη διεύρυνση της κοινωνικής πολιτικής και τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής για τον πολίτη. Η δομή και η λειτουργία του 

κράτους και των δημοσίων επιχειρήσεων, το παραγωγικό σύστημα 

της χώρας, οι τεχνολογικές υποδομές, οι κανόνες παιχνιδιού σε 

τομείς όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η διασφάλιση της 

βιωσιμότητας και της ποιότητας παροχών του ασφαλιστικού 

συστήματος αποτελούν μερικά χαρακτηριστικά από τα θέματα 

προτεραιότητας, τα οποία θα βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο 

των μεταρρυθμίσεων.

Η μεγάλη πρόκληση για το πολιτικό σύστημα είναι να 

ανταποκριθεί σ’ αυτά τα σύνθετα νέα καθήκοντα. Η κυβέρνησή 

μας και το ΠΑΣΟΚ , έχουν αποδείξει ότι μπορούμε να πάμε την 

Ελλάδα μπροστά. Επιτύχομε ήδη πολλά και θα επιτύχουμε τους 

στόχους μας και στην επόμενη τετραετία.

Ερώτηση: Παρατηρούμε μια σημαντική μεταβολή στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση. Όλο αυτό το κύμα αναδιάρθρωσης στην 

οικονομία ασκεί σημαντικές επιδράσεις στην κοινωνία. Οι 

επιχειρήσεις μέσω και του Χρηματιστηρίου ισχυροποιούνται, οι 

επιχειρηματίες πλουτίζουν ακόμη περισσότερο, μια νέα μεσαία 

τάξη φαίνεται να διαμορφώνεται. Ωστόσο μικροκαλλιεργητές, 

ανειδίκευτοι εργάτες, χαμηλοσυνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι χωρίς 

σπουδές και προσόντα φαίνεται να καθηλώνονται στα όρια μιας



κοινωνίας που ευημερεί. Πώς αντιμετωπίζετε αυτούς που 

κινδυνεύουν με περιθωριοποίηση;

Απάντηση: Δεν συμφωνώ με την εικόνα που δίνετε. Δεν 

συμφωνώ ότι μόνο τα μεσαία στρώματα ωφελούνται από τις 

εξελίξεις και οι άλλες κοινωνικές ομάδες συναντούν διευρυνόμενα 

προβλήματα. Διερωτώμαι, αν κατά τη δίκιά σας άποψη, 

ανειδίκευτοι εργάτες, χαμηλοσυνταξιούχοι, νέοι χωρίς σπουδές και 

προσόντα πριν δεν συναντούσαν προβλήματα και τα απέκτησαν 

τώρα. Θα έλεγα μάλιστα ότι τώρα υπάρχουν συγκεκριμένες 

πολιτικές τόσο για την άμεση όσο για τη μακροπρόθεσμη 

αντιμετώπιση αυτών των υπαρκτών προβλημάτων. Βασική μας 

επιδίωξη είναι η συμμετοχή όλων στα οφέλη της προόδου. Η 

κοινωνία που καθορίζει αποκλειστικά και μόνο η αγορά, η 

κοινωνία όπου η αγορά δεν είναι μέσο αλλά σκοπός οδηγεί στο 

τέλος, αναπόφευκτα, σε μια κοινωνία όπου ένα τμήμα του 

πληθυσμού περιθωριοποιείται. Εμείς μια τέτοια κοινωνία την 

απορρίπτουμε. Αυτό αποτελεί για μας μια από τις βασικές 

διαχωριστικές γραμμές της πολιτικής μας από το συντηρητισμό. 

Με πολιτικές αναδιανομής, με συνολική πολιτική απασχόλησης, με 

κοινωνική πολιτική, με αγροτική και περιφερειακή πολιτική, με 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δουλεύουμε για ν’ αποτρέψουμε αυτό 

το ενδεχόμενο. Ωφελημένοι από τις υποδομές, τα χιλιάδες μικρά 

και μεγάλα έργα σ’ όλη τη χώρα, θα είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες 

και αυτοί στους οποίους αναφερθήκατε. Δίνουμε μάχη κατά της 

ανεργίας, και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, παλεύουμε κατά 

των ανισοτήτων και δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Αν σκύψετε 

πάνω στις πολιτικές μας θα το βεβαιώσετε και εσείς.



Ερώτηση: Δεν νιώθετε πως πρέπει ν’ ασκηθεί μια αναδιανεμητική 

πολιτική, τη στιγμή μάλιστα που οι ασθενέστερες τάξεις 

δυσφορούν απ’ αυτό το κύμα νεοπλουτισμού που προβάλλει 

γύρω μας;

Απάντηση: Μα αυτό ήδη γίνεται. Η δημοσιονομική ισορροπία που 

επιτυγχάνουμε επιτρέπει όλο και ισχυρότερα ανοίγματα 

αναδιανεμητικής πολιτικής. Εξυγιαίνουμε τα οικονομικά, 

ορθολογικοποιούμε το κράτος, εξοικονομούμε πόρους για 

πολιτικές ενίσχυσης εκείνων που έχουν περισσότερες ανάγκες. Να 

σας θυμίσω ότι ξεκινήσαμε με το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης 

και την πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών και φθάσαμε το 

Σεπτέμβρη του ’99 σ’ ένα σημαντικότατο πακέτο μέτρων που 

έφθασε τα 470 δις με έντονο αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Δίνοντας 

τη μάχη για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις βρισκόμαστε πάντα δίπλα 

σ’ αυτούς που έχουν περισσότερες ανάγκες με συγκεκριμένες 

πολιτικές και χειροπιαστό έργο για όλους.

Ερώτηση: Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω για την πορεία του 

Χρηματιστηρίου. Αισιοδοξείτε; Και αν ναι, γιατί;

Απάντηση: Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι οι 

κυβερνήσεις και τα κόμματα δεν πρέπει να επεμβαίνουν στο 

Χρηματιστήριο.

Οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν το υγιές ή μη πλαίσιο της 

οικονομίας, στο οποίο κινείται το Χρηματιστήριο. Η ελληνική 

οικονομία είναι σήμερα υγιής και σταθερή όσο ποτέ. Σε αυτό το 

πλαίσιο θεωρώ ότι το Χρηματιστήριο θα αποβάλει σε ένα ορατό



διάστημα τα στοιχεία της υπερβολής και του απρόβλεπτου. Θα 

αποτελεί πηγή χρηματοδότησης επενδύσεων, μέσα σε πλαίσια 

ώριμα και ισόρροπα. Η πορεία των επιτοκίων, η ένταξη στην ΟΝΕ, 

η συνεχής βελτίωση της οικονομίας, η αναπτυξιακή δυναμική, 

αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την πορεία του 

Χρηματιστηρίου. Αλλά, βεβαίως, και η πορεία της κάθε

επιχείρησης, η κερδοφορία της, οι προοπτικές της. Είμαι

αισιόδοξος για ένα Χρηματιστήριο ώριμο στη λειτουργία του, με 

ρόλο αντίστοιχο εκείνου που διαδραματίζουν τα άλλα

χρηματιστήρια στις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που λέμε καθημερινότητα

εξακολουθεί να βασανίζει τον ελληνικό λαό, για παράδειγμα ο 

ΠΑΘΕ θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί, στις εφορίες κάτι να έχει 

αλλάξει;

Απάντηση: Κύριε Καρακούση, παντού σημειώνεται πρόοδος που 

καταγράφεται μόνο όταν έχει ολοκληρωθεί, π.χ. μέσα στον 

Ιανουάριο το Μετρό γίνεται πραγματικότητα για εκατοντάδες 

χιλιάδες πολίτες της Αττικής. Μέχρι πριν λίγους μήνες φάνταζε σαν 

όνειρο μακρινό. Στο συγκεκριμένο ερώτημά σας, το 1993 στον 

ΠΑΘΕ παραλάβαμε περίπου 15 χλμ. έτοιμο αυτοκινητόδρομο. 

Από τότε μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκαν 380 χλμ. περίπου. 

Απομένουν άλλα 132 χλμ., από τα οποία τα 85 χλμ. ήδη 

κατασκευάζονται. Το έργο ουσιαστικά ξεκίνησε χωρίς 

ολοκληρωμένο σχεδίασμά, χωρίς πρόβλεψη για απαλλοτριώσεις, 

χωρίς θεσμικό πλαίσιο και εμπειρία για συμβάσεις παραχώρησης. 

Μπορεί να υπάρχει μια ανυπομονησία για το έργο, αλλά στην



πραγματικότητα μια δύσκολη επένδυση θα έχει ολοκληρωθεί σε 

λίγα χρόνια παρά τις τεράστιες αντιξοότητες. Όσον αφορά τις 

εφορίες, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε με μια δέσμη 

παρεμβάσεων στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Με το 

TAXIS, στο οποίο λειτουργούν ήδη 231 Δ.Ο.Υ., με την υποβολή 

δηλώσεων Φ.Π.Α. μέσω INTERNET, με την αντικειμενικοποίηση 

της αξίας ακινήτων σ’ ολόκληρη την Ελλάδα, με την λειτουργία των 

περιφερειακών και τοπικών ελεγκτικών κέντρων, για ν’ αναφέρω 

ενδεικτικά κάποια μέτρα. Παντού αλλάζει η πραγματικότητα που 

ξέραμε. Πολλά αλλάζουν προς το καλύτερο και αυτό θα πρέπει να 

αναγνωρίζεται και έχω την πεποίθηση ότι ο ελληνικός λαός το 

αναγνωρίζει.

Ερώτηση: Κύριε Πρόεδρε, μετά το Ελσίνκι διαμορφώνεται μια νέα 

πραγματικότητα. Ποιες είναι οι επόμενες πρωτοβουλίες στο 

ζήτημα αυτό;

Απάντηση: Οι αποφάσεις του Ελσίνκι δημιουργούν τις 

προϋποθέσεις, το πλαίσιο για να αλλάξουμε το πρόσωπο της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Είναι ιστορικά η μεγάλη ευκαιρία για 

την ανατροπή ενός παρελθόντος. Ανατροπή από την οποία για 

πρώτη φορά όλοι θα βγούνε κερδισμένοι: Η Ελλάδα, η Τουρκία, οι 

Βαλκανικές χώρες. Εμείς θα συνεχίσουμε αποφασιστικά την 

πολιτική που ξεκινήσαμε, γιατί αυτή η πολιτική οδηγεί στην 

αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Θα 

συμβάλλουμε στην ενίσχυση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου 

συμφέροντος. Ένα βήμα σημαντικό στην κατεύθυνση αυτή θα είναι 

η υπογραφή των συμφωνιών που ολοκληρώνει το Υπουργείο



Εξωτερικών μέσα στον Ιανουάριο. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα 

για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας, το μόνο 

υπαρκτό πρόβλημα στις σχέσεις μας με την Τουρκία. Η ειρήνη, η 

σταθερότητα, η ανάπτυξη στην περιοχή επιζητούν μια νέα 

κουλτούρα συμβίωσης λαών και κρατών. Σ’ αυτή τη νέα εποχή θα 

συμβάλλουμε με αποφασιστικότητα και με σύνεση, ώστε να είναι 

σταθερά τα θεμέλια της συνεργασίας.

Ερώτηση: Με τις άλλες χώρες στα Βαλκάνια πώς βλέπετε να 

εξελίσσονται οι σχέσεις μας; Πώς βλέπετε το ρόλο της χώρας μας 

στη Βαλκανική;

Απάντηση: Η πολιτική που ακολουθήσαμε τόσο στις διμερείς μας 

σχέσεις, όσο και στην κρίση του Κοσσόβου απέδειξαν τον 

εποικοδομητικό και φιλειρηνικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 

η Ελλάδα στις Βαλκανικές εξελίξεις. Η σταθερότητα και η ασφάλειά 

τους είναι στενά συνδεδεμένες με τους μεγάλους άξονες της 

εξωτερικής μας και της οικονομικής μας πολιτικής. Η Ελλάδα με τη 

συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, στηρίζει 

όλες τις γείτονες χώρες να βρουν το δρόμο τους, να πετύχουν τους 

στόχους του ευρωπαϊκού προσανατολισμού τους. Πρωτοστατεί 

στις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες. Η ισχυρή οικονομία μας και οι 

ώριμοι δημοκρατικοί θεσμοί μας μπορούν να γίνουν αρωγοί σ’ 

αυτή τους την προσπάθεια. Βλέπω το ρόλο μας ως ένα μοχλό 

ειρήνης και συνεργασίας. Μοχλό για την θεσμική και οικονομική 

ανασυγκρότησή τους, για την προσέγγιση των λαών μας. Όλο και 

περισσότεροι μας εμπιστεύονται αυτόν τον ρόλο. Και οι αποφάσεις 

του Ελσίνκι συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυσή του. Χρειάζεται



όμως ακόμη δουλειά. Να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας, ν’ 

αναλάβουμε καινούργιες πρωτοβουλίες επενδυτικές, 

επιχειρηματικές, κάθε μορφής συνεργασίες. Όμως χωρίς 

αλαζονικές συμπεριφορές. Τα Βαλκάνια δεν χρειάζονται νέους 

πάτρονες, αλλά πραγματικούς φίλους.

Ερώτηση: Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η προσεχής εκλογική 

αναμέτρηση θα είναι μια δύσκολη μάχη «στήθος με στήθος». 

Συμμερίζεστε αυτήν την άποψη;

Απάντηση: Καμιά εκλογική αναμέτρηση δεν είναι περίπατος. Δεν 

θυμάμαι εκλογές στη μεταπολίτευση που να μην δόθηκαν σκληρές 

μάχες. Τέτοιες θα είναι και οι επόμενες εκλογές, σε μια έντονα 

πολιτικοποιημένη χώρα. Ωστόσο, το διακύβευμα αυτών ειδικά των 

εκλογών, είναι μεγάλο. Να σιγουρέψουμε όσα ήδη πετύχαμε. Να 

διασφαλίσουμε, όχι μόνο την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά τον 

πολλαπλασιασμό των ωφελημάτων, στο νέο τοπίο που διανοίγεται 

για τη χώρα.

Η ΟΝΕ δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι το μέσο για να ολοκληρωθεί η 

αναγέννηση της Ελλάδας, οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. 

Αυτήν τη νέα Ελλάδα, την πραγματικά ισότιμη στην πρώτη γραμμή 

της Ευρώπης πρέπει να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε στη νέα 

τετραετία. Να ξεφύγουμε οριστικά από τον πνιγηρό εναγκαλισμό 

με το παλιό. Να βρεθούμε αποφασιστικά στον αστερισμό του 

καινούργιου.

Αν θα το πετύχουμε, εξαρτάται, τόσο από τις πολιτικές που θα 

εφαρμοσθούν, όσο και από τα πρόσωπα, στα οποία ο λαός θα 

αναθέσει την ευθύνη να οδηγήσουν τη χώρα, προς τη νέα εποχή.



Με τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2000 θα εγκαταστήσουμε 

την Ελλάδα στη νέα πραγματικότητα. Σ’ αυτήν την Ελλάδα όλες οι 

τάσεις και προσεγγίσεις θα μπορούν να αναπτύσσονται και να 

αναμετρούνται. Όμως θα βρισκόμαστε οριστικά πια στον 

αστερισμό του καινούργιου.


