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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

I. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην 

β'τακτική σύνοδο της Βουλής. Επίσης είναι η πρώτη συνεδρίαση έναν χρόνο 

μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ τον Σεπτέμβριο του 1997.

Κερδίσαμε τον εκλογικό αγώνα επειδή είχαμε συγκροτημένο πρόγραμμα, 

επειδή είχαμε ξεκάθαρους στόχους και όραμα, επειδή δεσμευτήκαμε ότι θα 

οδηγήσουμε με ευθύνη και ρεαλισμό τη χώρα στην τρίτη χιλιετία. Και ο 

ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε.

Με αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της ευθύνης και του οράματος, πορευτήκαμε 

και τον πρώτο χρόνο που συμπληρώσαμε ως Κυβέρνηση μετά τις εκλογές.



Και το έργο που επιτελέσαμε όλοι - η Κυβέρνηση, η Κοινοβουλευτική 

Ομάδα, το Κόμμα, ο καθένας από τη θέση του - είναι μεγάλο. Αυτή η 

επιτυχία δεν πρέπει όμως να μάς ωθεί στον εφησυχασμό. Αντίθετα: η 

εκπλήρωση κάποιων από τους στόχους μας σημαίνει ότι μπορούμε να 

πετύχουμε και τους άλλους, ότι μπορούμε να συνεχίσουμε ακόμα πιο 

δυναμικά στην πορεία που έχουμε χαράξει. Και αυτό θα κάνουμε!

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δεν θα ήθελα να κάνω απολογισμό του έργου που έχουμε πετύχει. Θα σταθώ 

μόνο σε ορισμένα σημεία περισσότερο για να δείξω ότι το έργο μας είναι 

απτό και συγκεκριμένο.

Σε ένα απαιτητικό και δύσβατο διεθνές περιβάλλον, σε μια εποχή που ανοίγει 

ένα νέο κεφάλαιο της νεώτερης ιστορίας, η χώρα μας έκανε σημαντικά 

βήματα. Η Ελλάδα αποδέχθηκε την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης, 

επέδειξε τόλμη και ανέλαβε επιθετικές πρωτοβουλίες εδραιώνοντας έτσι τη 

διεθνή της θέση. Το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης αποτέλεσε ένα 

σπουδαίο βήμα για την άρση της δυσπιστίας και της καχυποψίας μεταξύ της 

Ελλάδας και της Τουρκίας. Η πολιτική μας στα Βαλκάνια αποδίδει πια 

συγκεκριμένους καρπούς: όλοι προσβλέπουν στην Ελλάδα ως παράγοντα



ειρήνης και ανάπτυξης σε μια περιοχή όπου η παρέμβασή μας είναι 

περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Οι θέσεις μας για την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση, για την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της ΕΕ, για την 

υπέρβαση του δημοκρατικού ελλείμματος στους κοινοτικούς θεσμούς 

γίνονται αποδεκτές.

Στον χώρο της οικονομίας τα μηνύματα είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι πολίτες 

έχουν αντιληφθεί την ανάγκη κάποιων θυσιών. Κάναμε πολύ μεγάλη 

προσπάθεια, όλος ο ελληνικός λαός έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, και η 

οικονομική πορεία της χώρας έχει βελτιωθεί πολύ. Οι ρυθμοί ανάπτυξης της 

οικονομίας μας είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Ο πληθωρισμός 

έχει κατέβει ήδη κατά τρεις μονάδες από πέρυσι - και σταθεροποιείται στα 

χαμηλώτερα επίπεδα της τελευταίας εικοσιπενταετίας. Προχώρησε η 

περιστολή της σπατάλης και ο εξορθολογισμός των δαπανών του δημοσίου 

τομέα, ενώ παράλληλα αποδίδει καρπούς η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. 

Τόσο οι ιδιωτικές όσο και οι δημόσιες επενδύσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά - 

οι πρώτες κατά 9,4% και δεύτερες κατά 18%. Το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς.

Οι οικονομικοί δείκτες όμως μπορούν μόνο εν μέρει μπορούν να αποδώσουν 

κάτι πολύ σημαντικό: τη συναίσθηση όλων ότι η ελληνική οικονομία 

βρίσκεται σε τροχιά δυναμισμού και δημιουργίας. Οτι η Ελλάδα της



δημιουργικότητας, του μόχθου, της πρωτοβουλίας όχι μόνο υπάρχει, αλλά

και αναπτύσσεται και εξαπλώνεται.

Και είχαμε αυτές τις εντυπωσιακές επιδόσεις στην οικονομία, χωρίς να 

εγκαταλείψουμε - αντίθετα μάλιστα! - τη μέριμνα για τα λιγώτερο ευνοήμενα 

μέλη της κοινωνίας. Σε εποχή δημοσιονομικής λιτότητας, η Ελλάδα ήταν το 

1997 ίσως η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αύξησε τις κοινωνικές 

δαπάνες. Πιστοί στις ιδεολογικές μας καταβολές αναζητήσαμε νέους τρόπους 

κοινωνικής αρωγής. Δείξαμε ότι ο εξορθολογισμός του συστήματος μπορεί 

να επιτρέψει εντονώτερη και πιό αποτελεσματική κοινωνική προστασία. 

Πήραμε μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας παρεμβαίνοντας με 

ενεργητικό τρόπο στην αγορά εργασίας.

ΙΕ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το έργο που έχουμε επιτελέσει τον πρώτο αυτό χρόνο είναι σημαντικό. Και 

είμαστε περήφανοι γΤαυτό. Ωστόσο είμαστε ακόμη στην αρχή. Ο ελληνικός 

λαός ανέθεσε στο ΠΑΣΟΚ την εντολή για μια τετραετία. Τίποτε δεν μπορεί 

να θεωρείται κεκτημένο και βέβαιο, οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που 

πάντα υπάρχει χώρος και αφορμές για οπισθοδρομήσεις και αποτελμάτωση. 

Και η ευθύνη μας απέναντι στους πολίτες της χώρας είναι μεγάλη.



Μένουν πολλά να γίνουν! Πρέπει σε αυτό να αφιερώσουμε όλες μας τις 

δυνάμεις. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Να στρατευθούμε με 

μεγαλύτερο ακόμα ζήλο, με ενθουσιασμό, με συνέπεια στην υλοποίηση του 

προγράμματος μας.

Μένουν πολλά να γίνουν! Πολλά και στο πεδίο των εθνικών θεμάτων και στο 

πεδίο της οικονομίας και στο πεδίο των θεσμών και στο επίπεδο της 

κοινωνίας.

Στο πεδίο των εθνικών θεμάτων. Πρόσφατα έγινε ειδική σύνοδος της 

Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, η οποία σχεδόν ομόφωνα επικύρωσε τις 

στρατηγικές επιλογές μας, τις τακτικές μεθοδεύσεις αλλά και τους μέχρι 

τώρα χειρισμούς. Η πολύπλευρη και επιθετική πολιτική μας θα συνεχιστεί. 

Είναι φανερό όμως ότι το έργο αυτό είναι επίπονο και απαιτητικό. Η βασική 

μας επιλογή, η επιλογή της κίνησης και της εξωστρέφειας, απαιτεί περισσή 

προσπάθεια, υπομονή και επιμονή. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια 

ολοκληρωμένη εξωτερική και αμυντική πολιτική, πρέπει να αναλάβουμε 

συστηματικές πρωτοβουλίες. Αν θέλουμε να συμμετάσχουμε ενεργά στη 

διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος, πρέπει να συνεχίσουμε να 

παρεμβαίνουμε με τεκμηριωμένες ιδέες, με ρεαλιστικές προτάσεις, με 

αποφασιστικότητα. Αν θέλουμε να είμαστε παρόντες στα Βαλκάνια, πρέπει



να κλιμακώσουμε με ακόμα πιο δημιουργικό τρόπο την προώθηση της

περιφερειακής και των άλλων μορφών συνεργασίας.

Μένουν πολλά να γίνουν στην οικονομία! Ο στόχος μας παραμένει 

αταλάντευτος: η δημιουργία μιάς σύγχρονης ανταγωνιστικής οικονομίας, που 

θα εγγυάται την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία όλων των πολιτών. 

Θα προχωρήσουμε αποφασιστικά στην κατεύθυνση της σύγκλισης της 

ελληνικής οικονομίας με τις οικονομίες των άλλων χωρών της ΕΕ, χωρίς να 

υπολογίσουμε τις αντιδράσεις των δυνάμεων του παρασιτισμού και της 

καθυστέρησης.

Μένουν πολλά να γίνουν στο πεδίο των θεσμών! Ο εκσυγχρονισμός της

πολιτείας είναι αναγκαίος όρος του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Θα
|

επιμείνουμε να εξορθολογιστεί η λειτουργία της πολιτείας, να αναδειχθεί ο 

κοινωνικός της ρόλος, να σπάσουν τα στεγανά μεταξύ πολιτείας και πολιτών, 

να εκλείψουν οι αγκυλώσεις αυτοπαραγό μενού μηχανισμού. Θα

ολοκληρωθούν οι μεγάλες τομές στη Διοίκηση και την εκπαίδευση. Θα 

υλοποιηθεί η μεγάλη μεταρρύθμιση που αγκαλιάζει όλο το σύστημα από την 

κεντρική διοίκηση και τα ΝΠΔΔ μέχρι τις περιφέρειες, τους δήμους, τις 

κοινότητες. Θα προχωρήσει η ψήφιση και η εφαρμογή του σχεδίου 

Καποδίστριας για μπορέσουν επιτέλους να ανθίσουν και να αναπτυχθούν οι 

τοπικές κοινωνίες.



Κυρίως όμως μένουν πολλά να γίνουν ούτως ώστε οι σχεδιασμοί μας, οι 

νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες, να μην μείνουν στα χαρτιά, να 

αγγίξουν τον πολίτη, να αλλάξουν την καθημερινότητα του. Πρέπει να το 

συνειδητοποιήσουμε: οι πολίτες μάς κρίνουν με βάση τις ορατές 

παρεμβάσεις, τις απτές αλλαγές, τις αλλαγές εκείνες που δείχνουν ότι 

τηρούμε τις δεσμεύσεις μας.

III. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Εδώ και καιρό γίνεται πολύς λόγος για την κρίση της πολιτικής. Ο πολιτικός 

κόσμος δεν θεωρείται αξιόπιστος, οι θεσμοί - ιδίως το κοινοβούλιο - 

στιγματίζονται ως αναποτελεσματικοί, γραφειοκρατικοί και αποκομμένοι 

από την κοινωνία ή και απλώς ταγμένοι στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων 

των ισχυρών.

Το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη δημοκρατική παράταξη, ήταν πάντα ευαίσθητο 

απέναντι σε αυτά τα προβλήματα.



Μια μεγάλη τομή που επιφέραμε τα τελευταία χρόνια, σχετίζεται με τον 

τρόπο άσκησης της πολιτικής - και εδώ η συμβολή της Κοινοβουλευτικής 

Ομάδας του ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιδιαίτερα αποφασιστική. Αναφέρομαι στον 

σεβασμό των διαδικασιών και στην αδιαφορία για το πολιτικό κόστος.

Τον χρόνο που πέρασε λειτούργησαν τα θεσμοθετημένα όργανα. Βασική μας 

αφετηρία είναι πάντα η ατομική ευθύνη του βουλευτή. Η κοινοβουλευτική 

ομάδα του ΠΑΣΟΚ δεν είναι λόχος, δεν στηρίζεται σε προειλημμένες 

αποφάσεις, δεν φοβάται τον διάλογο. Αντίθετα μάλιστα: οι βουλευτές του 

ΠΑΣΟΚ ασκούν τα συνταγματικά τους δικαιώματα κατά συνείδησιν. Οι 

κοινοβουλευτικές διαδικασίες όμως διέπονται από το πνεύμα του δημόσιου 

διαλόγου, του διαλόγου που επιτρέπει σε κάθε έναν να δεί τα πράγματα από 

πολλές γωνίες, να ξεφύγει από τη δική του προσωπική οπτική, να ξεπεράσει 

ιδιοτέλειες. Στον κοινοβουλευτικό διάλογο - είτε αυτός διεξάγεται στις 

διαρκείς κοινοβουλευτικές επιτροπές είτε στους κοινοβουλευτικούς τομείς 

εργασίας είτε σε άλλους τομείς - οι διαφορετικές απόψεις μπορούν να 

συντεθούν. Και αυτό είναι πάγια επιδίωξή μας.

Στην πράξη είναι αλήθεια ότι υπήρξαν καθυστερήσεις, ότι παρατηρήθηκαν 

ελλείμματα συντονισμού μεταξύ Υπουργών και Κοινοβουλευτικής Ομάδας. 

Ομως οι θετικές πλευρές είναι συντριπτικά περισσότερες από τις αρνητικές. 

Και το νέο πνεύμα, το πνεύμα της συζήτησης, του διαλόγου, της σύνθεσης



έχει αρχίσει να εμπεδώνεται και να αποδίδει. Σε αυτόν τον δρόμο θα 

συνεχίσουμε. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω και κάτι άλλο: είναι σαφές ότι 

αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στην αμφισβήτηση των βασικών δεσμεύσεων

που απορρέουν από το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα που εγκρίθηκε από

τον ελληνικό λαό πριν έναν χρόνο.

Ενα δεύτερο σημείο που χαρακτηρίζει την πολιτική του ΙΊΑΣΟΚ - καθενός 

από τη θέση που βρίσκεται - είναι η αδιαφορία για το πολιτικό κόστος. Ούτε 

πέρσυ στις εκλογές ούτε τη χρονιά που πέρασε ενδώσαμε στις σειρήνες του 

ανέξοδου λαϊκισμού. Δεν θα αλλάξουμε πορεία. Δεν υποχωρούμε σε 

εκβιασμούς, δεν θυσιάζουμε το γενικό συμφέρον στις πιέσεις οργανωμένων 

συμφερόντων ή στη διαιώνιση κεκτημένων αλλά αδίκων προνομίων. Θα 

εφαρμόσουμε χωρίς ταλαντεύσεις το πρόγραμμά μας, γιατί αυτή είναι η 

δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί αυτό έχει ανάγκη η χώρα.

Χάρη στη δράση μας αναστρέφεται σταθερά ένα κλίμα απαξίας της πολιτικής 

και της δημόσιας ζωής, ένα κλίμα προοπτικά επικίνδυνο για την ίδια τη 

δημοκρατία.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η πρόκληση μιάς ισχυρής Ελλάδας είναι 

πάντοτε μπροστά μας. Στην προσπάθεια αυτή καλούμαστε να συμβάλουμε



όλοι. Και η αποστολή των βουλευτών και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 

είναι πιο καίρια παρά ποτέ. Η αποστολή αυτή έχει κυρίως δυο πτυχές.

Αν θέλουμε το έργο μας να γίνει κτήμα όλων των πολιτών, στους βουλευτές 

ανήκει η ευθύνη για την επεξεργασία και θέσπιση νόμων που να είναι σε 

θέση να εφαρμοστούν αποτελεσματικά, να παράσχουν άμεσα αποτελέσματα. 

Γι'αυτό πρέπει να συστηματοποιηθεί η συνεργασία των Υπουργών με τους 

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα.

Αλλά αυτό δεν αρκεί. Τώρα που η εικόνα του βουλευτή - πολιτευτή αρχίζει 

να ξεθωριάζει, οι βουλευτές είναι εκείνοι που εκφράζουν την πολιτική του 

κόμματος τόσο στην περιφέρειά τους όσο και αλλού, εκείνοι που εξηγούν 

την κυβερνητική πολιτική, εκείνοι που εντάσσουν τα επιμέρους μέτρα στο
I

συνολικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Η παράταξή μας έχει βάλει τη σφραγίδα της στην ιστορία της Ελλάδας στο 

τέλος του 20ου αιώνα. Είμαι προσωπικά περήφανος για το έργο που έχουμε 

επιτελέσει, για το έργο που καθημερινά επιτελούμε. Το έργο αυτό είναι η



γέφυρα για την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα του επόμενου αιώνα. Και είμαι 

βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα εμπιστευθεί στο ΠΑΣΟΚ την ιστορική 

ευθύνη να οδηγήσει τη χώρα στον 21ο αιώνα.

Σας ευχαριστώ.


