
El. Κύριε Πρόεδρε, παρουσιάζετε συνήθως την αναγκαιότητα της 
ΟΝΕ, μιλάτε για τα οφέλη της ένταξης και μετά υπάρχει κενό. Τι θα 
γίνει μετά την ΟΝΕ στην οικονομία και την κοινωνία; Έχει ακουστεί 
ότι έρχεται το “Πακέτο Σημίτη” με εκατοντάδες Δισ. Δρχ.

Α1. Η ένταξη στην ΟΝΕ θα αλλάξει ριζικά το τοπίο της οικονομίας. 
Θα μας βγάλει από την ασφυξία των υψηλών επιτοκίων, στην οποία 
είχαμε για πολλές δεκαετίες παγιδευτεί: οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και το 
ίδιο το κράτος.

Όλοι πληρώναμε ένα υπερβολικά μεγάλο μέρος του εισοδήματος μας για 
τόκους, για να ξεπληρώνουμε τα δάνεια. Μία οικογένεια που έχει πάρει 
στεγαστικό δάνειο 10 εκατ. δρχ. πληρώνει σήμερα 50.000 δρχ. το μήνα 
λιγώτερα, σε σύγκριση μόλις με πριν από 2 χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει 
και με το κράτος. Μόλις πριν 3 χρόνια, το κράτος πλήρωνε 12% του 
εθνικού εισοδήματος σε τόκους. Σήμερα έχει μειωθεί στο 9%, αργότερα 
με την ένταξη στην ΟΝΕ θα μειωθεί ακόμη περισσότερο.

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Σημαίνει ότι το κράτος θα χρειάζεται να 
δαπανά για τόκους ένα πιο μικρό μέρος από τους φόρους που εισπράττει. 
Η εξοικονόμηση αυτή θα οφείλεται στο γεγονός ότι θα έχουμε και εμείς 
τα επιτόκια του Ευρώ : 2, 3 και 4 μονάδες χαμηλότερα από τα σημερινά. 
Αυτή η εξοικονόμηση πόρων είναι το Πακέτο της Ένταξης. Με αυτό θα 
μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα το κοινωνικό κράτος, να 
στηρίξουμε τους πιο αδύνατους, να χρηματοδοτήσουμε υποδομές, να 
ελαφρύνουμε την φορολογία.

Το “Πακέτο Ένταξης” θα είναι μία από τις πιο σημαντικές 
αναδιανομές εισοδήματος, γιατί οι πόροι αυτοί αντί να κατευθυνθούν 
στις τράπεζες και τους ραντιέρηδες, θα πάνε στην κοινωνία και την 
ανάπτυξη.

Βλέπετε λοιπόν ότι η ένταξη στην ΟΝΕ δεν θα είναι μόνο μία βελτίωση 
των αριθμών, αλλά θα σημαίνει και πολύ περισσότερες δυνατότητες 
ευημερίας για όλους.



Ε2. Η ανάπτυξη όμως θα στηριχθεί και από το τρίτο Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, το λεγόμενο “Πακέτο Σαντέρ” . Έχει εξασφαλιστεί 
αυτό και πού θα κατευθυνθεί;

Α2. Μαζί με τις άλλες λιγώτερο ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης δίνουμε μία σκληρή μάχη για να συνεχίσει η χρηματοδότηση 
έργων υποδομής και να συγκλίνουν ταχύτερα οι οικονομίες μας. Πιστεύω 
ότι τελικά θα πετύχουμε, με την προϋπόθεση βέβαια ότι προχωρεί 
απρόσκοπτα η βελτίωση της οικονομίας μας και η ένταξή μας στην ΟΝΕ.

Το τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα αποτελέσει βασικό μοχλό 
ανάπτυξης της οικονομίας μας στις αρχές της νέας χιλιετίας.

Έχοντας αποκτήσει όλη την απαιτούμενη εμπειρία από τον σωστό 
τρόπο που διαχειριστήκαμε το δεύτερο Πλαίσιο Στήριξης, είμαστε 
έτοιμοι για τον σωστό προγραμματισμό του λεγάμενου Πακέτου Σαντέρ.

Θα κατευθυνθεί σε υποδομές εθνικής σημασίας, μεγάλα τεχνολογικά 
έργα, για την βελτίωση της Παιδείας. Θα χρηματοδοτήσει επίσης 
υποδομές σε τομείς όπως ο Πολιτισμός που μέχρι σήμερα δεν έχει στην 
χρηματοδότηση το μερίδιο που του αξίζει.
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Ε3. Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία μαστίζεται από ένα 
κύμα βίας που είναι πρωτόγνωρο για την χώρα μας. Η επιθετικότητα 
έχει αυξηθεί σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, ο χουλιγκανισμός 
στα γήπεδα έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις, ακόμα και η πιο 
ολιγάριθμη ομάδα κλείνει τους δρόμους, ξυλοκοπεί αθώους πολίτες, 
καταστρέφει μαγαζιά. Σας απασχολεί αυτό το πρόβλημα; Πώς έχετε 
σκεφτεί να το αντιμετωπίσετε;

Α3. Είναι αλήθεια ότι βλέπουμε φαινόμενα που ήταν ασυνήθιστα 
παληότερα. Για να τα περιορίσουμε πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. 
Δεν πιστεύω ότι αρκεί μόνο μία αυστηρότερη στάση της αστυνομίας για 
να λυθεί το πρόβλημα. Η βία ξεκινά από πολλούς παράγοντες. Από την 
οικογένεια, το σχολείο, την τηλεόραση. Όλοι έχουμε ευθύνες και όλοι 
πρέπει να βοηθήσουμε.

Ας πάρουμε τον χουλιγκανισμό. Πιστεύω ότι μεγάλη ευθύνη έχουν οι 
διοικήσεις των ομάδων και ο τρόπος που χρησιμοποιούν τον φανατισμό 
ορισμένων οπαδών τους. Εάν υπήρχε μία αυστηρή τιμωρία των ομάδων 
που προκαλούν τα επεισόδια, και μεγάλα πρόστιμα σε όσους τα 
ενθαρρύνουν το φαινόμενο θα είχε περιοριστεί. Ο άλλος παράγοντας 
που ενθαρρύνει τη βία, είναι ένα γενικευμένο αίσθημα ατιμωρησίας για 
τους ίδιους τους δράστες,. Πρέπει να υπάρξει πιο αποφασιστική 
αντιμετώπιση.

Για τις καταλήψεις των δρόμων, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να 
σταματήσουν οριστικά. Δεν έχει δικαίωμα καμία κοινωνική ομάδα να 
στερεί το θεμελιώδες δικαίωμα μετακίνησης των πολιτών. Όποιος 
καθοδηγεί ανήλικα παιδιά να κλείνουν τους δρόμους τους δίνει την πιο 
αντιδημοκρατική διαπαιδαγώγηση.

Η κυβέρνηση θα ξεκινήσει ένα ευρύτατο διάλογο με συνδικαλιστικούς 
και κοινωνικούς φορείς για να μπορέσουμε, χωρίς βία, να βρούμε 
τρόπους συνεννόησης για να ξεπεράσουμε ως κοινωνία τα θλιβερά αυτά 
φαινόμενα.


