
Φίλες και φίλοι,

Σήμερα κλείνουν δυο χρόνια από τότε που ο ελληνικός λαός έδωσε 
τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ και την εντολή σ' αυτή την Κυβέρνηση για τη 
δημιουργία της ισχυρής Ελλάδας, της δυνατής κοινωνίας. Με την 
ψήφο σας άνοιξε ο δρόμος για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια 
νέα πραγματικότητα για τον τόπο μας, για τις δυνατότητές μας, τις 
προοπτικές τις δικές μας και των παιδιών μας, την ατομική και 
συλλογική ευημερία μας.

Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια, με στόχο να δώσουμε στην 
Ελλάδα μια νέα φωνή στη διεθνή σκηνή με αυξημένο κύρος και 
ικανότητα επιρροής. Να την κρατήσουμε ισότιμο εταίρο στις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις, συμμέτοχο στα αυριανά κέντρα λήψης 
αποφάσεων, να την κάνουμε μέλος της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Να συνεχίσουμε
αδιαπραγμάτευτα την υποστήριξη των εθνικών μας συμφερόντων. 
Να ενισχύσουμε την αποτρεπτική ικανότητα της άμυνάς μας, αλλά 
συγχρόνως ν' απλώσουμε το χέρι φιλίας και συνεργασίας στους 
γείτονές μας, σ' όσους πράγματι με ειλικρίνεια την αποζητούν.

Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή 
ανταγωνιστική οικονομία που η σταθερότητά της και οι 
κατευθύνσεις της θα παράγουν όλο και περισσότερο αγαθά, θα 
διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, θα στηρίζουν και θα ενισχύουν 
εισοδήματα, θα διαχέουν όλο και περισσότερο την ευημερία στο 
σύνολο του λαού μας.

Μια προσπάθεια προώθησης μεγάλων και μικρών έργων σ' όλη 
την επικράτεια που λίγο-λίγο θ' αλλάζουν το πρόσωπο της

ι



ελληνικής πραγματικότητας. Μια προσπάθεια για τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών της δημοκρατίας, μια 
στρατηγική για την αναγέννηση της περιφέρειας. Αλλά συγχρόνως 
να βάλουμε τα θεμέλια ενός καινούργιου κοινωνικού κράτους, να 
δημιουργήσουμε ένα νέο ιστό ασφάλειας γΓ αυτούς που πράγματι 
έχουν ανάγκη, να φτιάξουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια πιο 
ανθρώπινη καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας.

Μέλημά μας κεντρικό είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η διαφάνεια, ο 
κοινωνικός διάλογος, τα μακροπρόθεσμα συλλογικά και ατομικά 
συμφέροντα όλων. Μέλημά μας κεντρικό είναι ν' ανοίξουμε 
καινούργιες δυνατότητες, να δώσουμε τόπο στη δημιουργικότητα 
και στην πρωτοβουλία. Να δώσουμε τη βεβαιότητα για το αύριο και 
την προοπτική για τη νέα γενιά. Αποδέκτης τελικός όλων των 
πολιτικών μας είσθε εσείς.

Η λαϊκή εντολή ήρθε σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα. Σε 
μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση, η εισβολή των νέων 
τεχνολογιών, η πτώση των οικονομικών συνόρων, οι αλλαγές στο 
διεθνή περίγυρο είναι ριζικές και ραγδαίες. ΓΓ αυτό επιβάλλουν και 
σε μας ριζικές τομές και γρήγορες αποφάσεις για να μπορέσει η 
Ελλάδα, οι Έλληνες όλοι, εσείς, στο τέλος αυτής της πορείας να 
είστε στην όχθη των κερδισμένων.

Οι αλλαγές αυτές είναι μη αναστρέψιμες, αλλά και οι ευκαιρίες 
συγκεκριμένες. Το ζήτημα είναι πώς τις αντιμετωπίζουμε, πώς τις 
αξιοποιούμε, πώς περνάμε από την άμυνα στην αντεπίθεση, πώς 
βγαίνουμε στο τέλος νικητές. Και η Κυβέρνηση αυτή έχει τις 
απαντήσεις για μια νικηφόρα πορεία. Έχει τις απαντήσεις απέναντι 
στην αβεβαιότητα του αύριο, έχει τις προτάσεις για ένα καλύτερο



αύριο για όλους μας. Η σημερινή συγκυρία δημιουργεί για 
κάποιους ευκαιρίες και προοπτικές, όμως στόχος μας είναι να 
διευρύνουμε τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες, να πολλαπλασιάσουμε 
τις προοπτικές, να δώσουμε σε όσο πιο πολλούς τη δυνατότητα 
συμμετοχής σ' αυτές. Να κάνουμε την προοπτική των λίγων, 
σήμερα ελπίδα και αύριο βεβαιότητα για όλους. Σ' αυτή την 
προσπάθεια δε βοηθάει να κοιτάμε ρομαντικά ή με μελαγχολία το 
παρελθόν που φεύγει, αλλά ρεαλιστικά και θαρραλέα το καινούργιο 
που έρχεται. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο να 
φανταστούν το νέο, να το αντιμετωπίσουν, να προσαρμοστούν, να 
πιάσουν στα χέρια τους καινούργια εργαλεία. Κι όμως η αλλαγή 
αυτή είναι πολύ πιο εύκολη απ' όσο νομίζουν ή φοβούνται. Η 
αλλαγή αυτή είναι που θα δώσει και την τελική νίκη. Μόνο έτσι η 
Ελλάδα του αύριο θα είναι Ελλάδα υπερήφανη, δυνατή, 
ευημερούσα.

Φίλες και φίλοι,

Αλλαγές δεν καταγράφονται μόνο στον διεθνή περίγυρο, αλλά και 
σε μας και πρέπει να τις δούμε. Όπως πρέπει με θάρρος να 
καλύψουμε τις υστερήσεις μας. Για παράδειγμα: Πριν μια δεκαετία 
ακόμη είμασταν μια χώρα σχετικά κλειστή, περιχαρακωμένη. 
Σήμερα ειδήσεις και πληροφορίες, αγαθά, κεφάλαια και υπηρεσίες, 
άνθρωποι και πολιτιστικά πρότυπα διακινούνται και επικοινωνούν 
με μια πρωτόγνωρη ταχύτητα. Πολίτες άλλων χωρών στη χώρα 
μας συνθέτουν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η 
πολυπολιτισμικότητα στη χώρα μας διαμορφώνει κάτι καινούργιο. 
Πριν μια δεκαετία ακόμα έφευγε από τη χώρα μας ανθρώπινο 
δυναμικό. Η χώρα αιμορραγούσε. Σήμερα έχουμε γίνει χώρα 
υποδοχής μεταναστών. Μια καινούργια δυναμική που συμβάλλει



στη συνολική οικονομική ευημερία, που δίνει ζωντάνια στην 
ελληνική κοινωνία ή σε χώρους εγκατάλειψης, που όμως και 
αμαυρώνεται από φαινόμενα εγκληματικότητας που συχνά 
συγκαλύπτουν τον κανόνα των ειρηνικών και εργατικών ανθρώπων 
που ζήτησαν καταφύγιο στη δίκιά μας χώρα. Μέχρι πρότινος δε 
χρειαζόταν να δοκιμάσουμε και ν' αποδείξουμε τις παραδοσιακές 
μας αξίες της φιλοξενίας, της αλληλεγγύης, του φιλότιμου απέναντι 
στον ξένο. Τα θεωρούσαμε δεδομένα και χωρίς δεύτερη σκέψη τα 
υποστηρίζαμε. Ήρθε η ώρα που πρέπει να τ' αποδείξουμε και στην 
πράξη.

Κι άλλα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε πετύχει συνολικά μια 
τέτοια ευημερία ώστε πλέον οι Έλληνες πολίτες ν' απορρίπτουν 
την απασχόληση σε πολλά επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα 
αποτελούσαν παραδοσιακές διεξόδους στην αναζήτηση εργασίας. 
Η «φτωχολογιά», τα «χαμόσπιτα» όλο και πιο λίγο βρίσκουν θέση 
στις συζητήσεις ακόμη και των πιο αδύναμων οικονομικά 
στρωμάτων. Η παλιά γνωστή επωδός «Ελλάδα ψωροκώσταινα» 
έχει οριστικά εξαφανιστεί. Και η αλλαγή αυτή προς το καλύτερο δεν 
αφορά μόνο ακραία φαινόμενα όπως ότι έχουμε τα υψηλότερα 
ποσοστά κατανάλωσης ουίσκι ή τα πλέον παχύσαρκα άτομα 
παιδικής ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μια συνολική 
ευημερία που επιτρέπει σήμερα καταναλωτικά πρότυπα που πριν 
δέκα χρόνια μόνο ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας μπορούσε ν' 
ακολουθήσει.

Ένα τελευταίο παράδειγμα. Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
μετά την αντιπολίτευση γέννησε και πρόβαλε έντονα τα αιτήματα 
της ισότητας και της ελευθερίας. Καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να 
διασφαλίσει τη συνολική πρόοδό της αν δεν καταφέρνει να



ισορροπήσει ανάμεσα σε ισότητα και ελευθερία. Σε μας το κέντρο 
βάρους έπεσε στο αίτημα για ισότητα, στο αίτημα για περισσότερο 
κράτος, για ισχυρό κράτος, σε μηχανισμούς παροχών, σε 
μηχανισμούς που θα κατοχύρωναν την ισότητα ακόμη και σε 
βάρος της ελευθερίας. Έτσι η αδύναμη κοινωνία παρέμεινε 
αδύναμη κοινωνία, η ελευθερία που παραχωρήθηκε στους πολίτες 
υπονομεύτηκε από το κράτος, η κοινωνία των πολιτών, η ισχυρή 
κοινωνία εξακολουθεί να είναι ζητούμενο. Την ίδια περίοδο η 
εξέλιξη στις ανεπτυγμένες χώρες και το σημερινό προβάδισμά τους 
στηριζόταν στην ελευθερία, στην διεύρυνση των δυνατοτήτων του 
πολίτη, στην ισχυρή κοινωνία.

Εμείς πιστεύουμε σ' αυτή της ισχυρή κοινωνία, στην ατομική αξία 
κι ικανότητα του καθενός. Θέλουμε να την ενισχύσουμε, να της 
ανοίξουμε νέους δρόμους. Να διευρύνουμε την ελευθερία των 
πολλών από τους κάθε λογής περιορισμούς που τους κρατούνε 
τελικά μικρούς και αδύναμους. Να διευρύνουμε την ελευθερία που 
δίνει στον καθένα δυνατότητα για δημιουργία, πρωτοβουλίες, 
ατομική προκοπή και αυτοπραγμάτωση. Θέλουμε ν' αλλάξουμε τη 
σχέση κράτους-κοινωνίας κι αυτό αποτελεί μαζί με την κοινωνική 
δικαιοσύνη κύριο μέλημά μας.

Συμπολίτες,

Φίλες και φίλοι,

Θέλω να σταθώ σε μερικές αλήθειες.

Πρώτη: Είναι ώρα συσπείρωσης όλων των δυνάμεων για την 

κρίσιμη καμπή μιας κοσμογονικής αλλαγής για τον τόπο: Την 

ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της



Ευρώπης. Η Ελλάδα προοδεύει, αλλά η πρόοδός της δημιουργεί 

αίσθημα ανασφάλειας σε πολλούς. Αντιμετωπίζουμε το είδος 

ακριβώς της ιστορικής συγκυρίας που, στις μεγάλες καμπές των 

αγώνων, προκαλεί στους λαούς ταλαντεύσεις, ενδεχόμενα μοιραίες 

για τη νικηφόρα έκβαση, τη στιγμή ακριβώς που απλώνουμε το 

χέρι μας να την πιάσουμε. Η νεότερη ιστορία μας είναι γεμάτη από 

λαμπρά ξεκινήματα, αξιοθαύμαστες προσπάθειες και τελικές ήττες 

γιατί έλειψε η λίγη ακόμη επιμονή, η λίγη ακόμη προσοχή, έλειψε η 

εθνική συνοχή στην τελευταία κρίσιμη φάση. Πρέπει να τη 

διαφυλάξουμε ως ύψιστο αγαθό.

Δεύτερη: Η χώρα βρίσκεται σε μάχη για να διατηρήσει τη θέση 

που έχει κατακτήσει στην πρωτοπορία των Ευρωπαϊκών λαών. 

Στη θέση αυτή, την επίζηλη για τόσους και τόσους άλλους που δεν 

την έχουν και προσπαθούν με κάθε μέσο να την αποκτήσουν, η 

Ελλάδα δεν βρέθηκε τυχαία. Καταβλήθηκαν προσπάθειες που 

έδωσαν καρπούς, που στήριξαν την ευημερία αυτής της χώρας.

Όμως δεν έχει νόημα, από τη μια μεριά να αποφασίζουμε την 

ένταξή μας στην ΟΝΕ, να επικυρώνουμε την απόφασή μας αυτή 

στις εκλογές του 1996 και από την άλλη τη μεριά να ακυρώνουμε, 

με την ατομική καθημερινή συμπεριφορά μας τις αποφάσεις της 

πλειοψηφίας που στη Δημοκρατία δεσμεύουν το σύνολο. Δεν έχει 

νόημα να καθορίζουμε έναν σκοπό, την ένταξη στην ΟΝΕ, αλλά να 

ξεσηκωνόμαστε απέναντι στα μέσα για την επίτευξη του σκοπού: 

να απορρίπτουμε στην πράξη τη δημοσιονομική εξυγίανση, την 

καταβολή των φόρων, την περιστολή των δαπανών, την 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, τις ιδιωτικοποιήσεις.



Όποιος θέλει το σκοπό θέλει και τα μέσα. Σκοποί δίχως μέσα δεν 

υπάρχουν. Από αυτόν τον παραλογισμό σκοπών και μέσων που 

διαλύει τον τόπο είναι καιρός πια να λυτρωθούμε. Ό,τι 

αποφασίζουμε σα σύνολο μας δεσμεύει και σαν άτομα. Αυτό 

επιβάλλει η ευθύνη και η λογική.

Τρίτη: Ζούμε σε ένα οικονομικό σύστημα που στηρίζεται στην 

ελευθερία της ατομικής πρωτοβουλίας. Για μερικούς η καλή 

λειτουργία της κοινωνίας εξαντλείται στην καλή λειτουργία της 

αγοράς. Δέχομαι την αρχή της οικονομικής ελευθερίας των ατόμων. 

Τη θεωρώ πολύτιμη και αναντικατάστατη. Εξίσου κατηγορηματικά 

απορρίπτω την ανακήρυξη της αγοράς σε αποκλειστική και 

απόλυτη αρχή κοινωνικής οργάνωσης. Η αγορά δεν παράγει ούτε 

τις αρχές, ούτε τις αξίες της κοινωνικής συμβίωσης. Ανάμεσα στην 

Πολιτεία και την Αγορά επιβάλλεται να υπάρχει ορθή 

εξισορρόπηση κι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να τη 

διαφυλάξουμε.

Τέταρτη: Προϋπόθεση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών 

επιτευγμάτων είναι η ισχυρή οικονομία. Αν, προκειμένου να 

κάνουμε πιο δίκαιη τη διανομή, καταλήξουμε να εξασθενίσουμε 

υπερβολικά την οικονομία, δεν εξομαλύνουμε τη διανομή του 

πλούτου, εξισώνουμε τη διανομή της φτώχειας. Ασφαλώς δεν είναι, 

ούτε υπήρξε ποτέ, αυτός ο σκοπός μας. Αν προκειμένου να 

βελτιώσουμε τους οικονομικούς όρους των εργαζομένων σε 

ορισμένο τομέα της παραγωγής, επιβαρύνουμε τον τομέα αυτό με 

αδικαιολόγητα υψηλό κόστος, τότε ή οδηγούμε τον τομέα σε 

χρεοκοπία ή θα πρέπει να προσφύγουμε σε επιδοτήσεις εις βάρος



του συνόλου των φορολογουμένων ή των καταναλωτών, 

ευλογώντας την πλεονεξία συνδικαλιστικά ισχυρών ομάδων. Ούτε 

το ένα ούτε το άλλο είναι σκοπός μας. Θα επιμείνουμε, χωρίς 

υπερβολές, χωρίς βιασύνες, αλλά θα επιμείνουμε αταλάντευτα: Να 

εξασφαλίσουμε στην οικονομία το χώρο που της αναλογεί για να 

λειτουργήσει σωστά χωρίς να γίνουμε υποτελείς της. Θέλουμε μια 

οικονομία που θα ανταμείβει ικανοποιητικά και την πρωτοβουλία 

και το μόχθο. Ένα κοινωνικό κράτος που- χωρίς να υποκαθιστά την 

οικονομική προσπάθεια των ατόμων, θα εξασφαλίζει στο μέσο 

άνθρωπο ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα και στοιχειώδη σιγουριά στον 

αγώνα της ζωής όχι μόνο σήμερα αλλά σταθερά, μέσα στην 

προοπτική του χρόνου. Το καθήκον της πολιτικής ηγεσίας σε μια 

δημοκρατία δεν είναι απέναντι στα λόμπι ή στις οποιεσδήποτε 

ομάδες συμφερόντων, αλλά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. 
Απέναντι σε σας θα λογοδοτήσω όχι σ' εκείνους.

Πέμπτη: Η δημοκρατική αμφισβήτηση δεν με ενοχλεί στο 

παραμικρό. Εκείνο που θεωρώ απαράδεκτο, εκείνο που δεν θα 

ησυχάσω όσο δεν το ξεριζώσουμε από τη δημόσια ζωή είναι η 

ατομική ανταρσία απέναντι στη δημοκρατική νομιμότητα. Είναι 

η στάση όλων εκείνων που, κατά τη λαϊκή έκφραση «καθαρίζουν 

για πάρτη τους» αδιαφορώντας για τις συνέπειες, χωρίς να 

διστάζουν ούτε μπροστά στο έγκλημα προκειμένου να πετύχουν τα 

προσωπικά τους οφέλη. Γιατί έγκλημα είναι και η φοροδιαφυγή και 

η καταπάτηση, όπως είναι έγκλημα χάριν ακραίων μορφών 

συνδικαλιστικών αγώνων η καταπάτηση των δικαιωμάτων των 

άλλων εργαζομένων πολιτών και του κοινωνικού συνόλου.



Και έρχονται τότε και μας ρωτούν: που είναι η αστυνομία; Τι 

κάνουν οι αρχές; Τι κάνει η διοίκηση; Θέλω να απαντήσω σε αυτά 

τα ερωτήματα. Η αποκλειστική δράση των αρχών δεν είναι θέμα 

που αντιμετωπίζεται με πρόσκαιρες καμπάνιες κάτω από την 

έξαψη των στιγμών. Επιβάλλεται συστηματική, μεθοδική και 

προπάντων επίμονη ανοικοδόμηση από όλους μας. Δυο 

παραδείγματα:

Πρώτον, το πρόγραμμα «Καποδίστριας», με το οποίο 

δημιουργούμε σύγχρονη διοίκηση για την ύπαιθρο. Απορρίψαμε τη 

συμμαχία του Κέντρου με τον Τοπικό Παράγοντα, πίσω από τις 

πλάτες του αγρότη. Για μας τοπικός παράγοντας από δω και στο 

εξής θα είναι μόνο ένας: ο λαός της υπαίθρου. Τέτοιες βαθιές 

αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν ουσιαστικά. Και δεν 

είναι μόνο ο «Καποδίστριας». Είναι όλο το πλέγμα μέτρων 

μεταφοράς του κέντρου βάρους της διοίκησης από τον 

παντοδύναμο και αναποτελεσματικό Κέντρο στη διοίκηση κοντά 

στο λαό, για το λαό και από το λαό.

Δεύτερον: Το έγκλημα επιτίθεται σήμερα εξοπλισμένο με τα μέσα 

της νέας τεχνολογίας. Οι δυνάμεις του νόμου και της τάξης δεν 

είναι πάντοτε νικητές. Ένας λόγος παραπάνω για να μη δυσκολεύει 

η κοινωνία μας περισσότερο το έργο τους εγκαταλείποντάς τους 

χωρίς συμπαράσταση. Δεν μπορούν να αγωνίζονται 

αποτελεσματικά εναντίον του εγκλήματος μέσα στο κενό της 

γενικής απάθειας. Είμαι επικεφαλής μιας παράταξης περήφανης 

για τους αγώνες της για τις λαϊκές ελευθερίες, για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, για την αληθινή δημοκρατία. Και οι συνεργάτες μου κι



εγώ προσωπικά, αγωνιστήκαμε, διωχθήκαμε, προγραφήκαμε, 

εξοριστήκαμε και από το συγκαλυμμένο αστυνομικό κράτος της 

άλλοτε Δεξιάς και από τη δικτατορία των συνταγματαρχών. Με 

αυτή την ιστορική εμπειρία θέλω να δηλώσω απερίφραστα και 

υπεύθυνα ότι σήμερα οι δυνάμεις του νόμου και της τάξης 

βρίσκονται στο πλευρό του πολίτη για να τον προστατεύσουν, όχι 

για να τον κυνηγήσουν. Σήμερα λειτουργούν δημοκρατικοί θεσμοί 

που εγγυώνται την πολιτική ελευθερία απέναντι σε οποιοδήποτε 

κρατικό όργανο. Την ελευθερία, όχι την ασυδοσία.

Προστατεύουν τη ζωή, την περιουσία, την τιμή του πολίτη από τον 

κοινό εγκληματία, προστατεύουν την περιουσία και του Δημοσίου 

από τον καταπατητή, τον άρπαγα, τον ανεύθυνο καταλήψια, τον 

ταραχοποιό. Ζητάμε γι' αυτό τη συμπαράσταση όλων όσων 

πονούν τον τόπο. Δική μας ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε στην 

αστυνομία και υλικά μέσα και ηθική υποστήριξη για να επιτελέσει 

σωστά το έργο της. Χωρίς αίσθημα ασφάλειας του πολίτη, χωρίς 

κύρος της κρατικής εξουσίας να εξασφαλίζει στους πολίτες τον 

τρόπο ζωής που δικαιούνται, δεν λειτουργούν οι κοινωνίες. Για την 

ασφάλεια του πολίτη και την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων 

του, είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε με τη δική σας 

συμπαράσταση.

Έκτη: Εξίσου διαλυτικά λειτουργεί η σύγχυση ανάμεσα στις αρχές 

λειτουργίας του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Βλέπουμε το 

δημόσιο λειτουργό να συμπεριφέρεται με νοοτροπία ιδιώτη 

συμφεροντολόγου. Βλέπουμε τον ιδιώτη επιχειρηματία να χάνει την 

αίσθηση της έντιμης εμπορικής συμπεριφοράς όταν



συναλλάσσεται με το Δημόσιο. Ποιος ιδιώτης κατασκευαστής θα 

τολμούσε ποτέ να παραδώσει στους πελάτες του πολυκατοικία 

στην κατάσταση, που ορισμένοι εργολάβοι δημοσίων έργων 

παρέδωσαν στο Δημόσιο κάποιους δρόμους; Βεβαίως αυτό έγινε 

γιατί από την άλλη μεριά βρέθηκαν δημόσιοι λειτουργοί που είτε 

αδιαφόρησαν, είτε κουράστηκαν να παλεύουν να διορθώσουν τα 

αδιόρθωτα, είτε δωροδοκήθηκαν. Οι επιχειρήσεις συνηθίζουν στην 

εύκολη ζωή και κάποτε ανακαλύπτουν ότι είναι ανίκανες να 

αντιμετωπίσουν καινούργιους αντίπαλους, συνήθως από τον 

διεθνή χώρο. Τότε ξαφνικά θυμούνται τον πατριωτισμό. Αρχίζουν 

να διεκδικούν προστασία της εθνικής βιομηχανίας, επιδοτήσεις, 

εθνικές εξαιρέσεις από διεθνείς κανόνες, όλα αυτά τα γνωστά που 

οδηγούν την εθνική οικονομία κατευθείαν στην εθνική χρεοκοπία. 

Θα πρέπει να διδαχθούμε από το πρόσφατο πάθημα της 

Ινδονησίας όπου γΓαυτούς τους λόγους κατέρρευσε η Ινδονησιακή 

οικονομία στο πρώτο φύσημα αντίξοων ανέμων στα 

χρηματιστήρια. Δεν δέχομαι να διακινδυνεύεται η ευημερία του 

ελληνικού λαού από τις αθέμιτες συναλλαγές κράτους και 

ιδιωτικού τομέα. Εμείς θα κυνηγήσουμε αυτά τα φαινόμενα του 

καπιταλισμού των κουμπάρων.

Έβδομη: Πρέπει να καταπολεμήσουμε, μέχρι να εξαφανισθούν, 

φαινόμενα ιδιωτικής συμπεριφοράς μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Ο ιδιωτικός τομέας είναι ανοιχτός σε όλους όσους επιθυμούν να 

παρέχουν ή να δέχονται εκεί υπηρεσία. Είναι όμως απαράδεκτο 

επαγγελματίες που εργάζονται στον δημόσιο τομέα να επιδιώκουν 

μυστικές ή παράπλευρες αμοιβές, σαν να ασκούσαν ιδιωτική 

επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι εξίσου απαράδεκτο ορισμένοι



δικαιούχοι υπηρεσιών να επιδιώκουν ειδική μεταχείριση 

προσφέροντας, με φορτικότητα ορισμένες φορές, την παράπλευρη 

αμοιβή, το περιβόητο «φακελάκι». Σε μερικές περιπτώσεις 

χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Προβλέψαμε γι'αυτό στο τελευταίο 

νομοσχέδιο για την Παιδεία να δημιουργήσουμε, μέσα στα σχολεία, 

ώρες δωρεάν φροντιστηριακής διδασκαλίας για τις περιπτώσεις 

αυτές. Για να αρχίσει να περιορίζεται η ανωμαλία της 

φροντιστηριακής παραπαιδείας. Τέτοιου είδους μέτρα 

προσαρμογής στην ιδιαιτερότητα των προβλημάτων θα λάβουμε, 

παντού όπου χρειάζεται. Αντίστοιχα, όμως, θα πολεμήσουμε την 

άτυπη ιδιωτικοποίηση που αναπτύσσεται με κάλυμμα τους 

δημόσιους φορείς. Άλλο ιδιωτικός, άλλος δημόσιος τομέας.

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει φυσικά και ισχυρούς Έλληνες. Όχι

όμως εκείνους που απέκτησαν την ισχύ τους ή τα κεκτημένα τους 

σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Αυτοί δεν είναι δυνατόν να 

περισωθούν μπροστά στις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται ο 

τόπος για να προχωρήσει. Για όλα αυτά όμως η ενεργή στήριξη του 

ελληνικού λαού, η συμμετοχή της κοινωνίας είναι η κρίσιμη 

προϋπόθεση της επιτυχίας. Χωρίς εσάς αυτές οι αλλαγές θα 

σέρνονται στον χρόνο.

Δυο κρίσιμα ζητήματα:

Πρώτον: Ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες της καθημερινότητας, τις 

ανάγκες για καλύτερη ποιότητα ζωής, τις δυσκολίες στις σχέσεις 

του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ξέρω πως έχουμε μπροστά 

μας ακόμη δρόμο, πως κάποια πράγματα αργούν. Θέλω να σας



βεβαιώσω ότι όλοι δουλεύουμε ψηφίδα-ψηφίδα να συνθέσουμε μια 

καλύτερη πραγματικότητα στα απλά, στα καθημερινά. Όλα δεν 

γίνονται συγχρόνως. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, είμαστε 

αποφασισμένοι όμως να πετύχουμε και σ' αυτό το μέτωπο.

Δεύτερον: Οι νέες και οι νέοι, τα αγόρια και τα κορίτσια της χώρας 

μας, είναι στην πρωτοπορία για την ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Ο στόχος σήμερα για μας είναι: Περισσότερες ευκαιρίες για τους 

νέους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, 

την κοινωνική και οικονομική ζωή, με τη δημιουργία των αναγκαίων 

υποστηρικτικών μέτρων και δομών. Θέλω να ξέρουν οι νέοι μας ότι 

θα έχουν τις ευκαιρίες να δοκιμάσουν και να δοκιμαστούν. Ότι δεν 

υπάρχουν κλειστές πόρτες.

Μιλάμε για δυνατότητες και ευκαιρίες και όχι μόνο για παροχές, 

που απαιτούν την προσπάθεια και τη συμβολή των ίδιων των νέων 

για να αποδώσουν.

Οι πολιτικές μας στην παιδεία, την απασχόληση, για τους νέους 

αγρότες, την κατάρτιση, τη δράση κατά της χρήσης ουσιών, αλλά 

και η εφαρμογή ενός συνόλου ειδικών πολιτικών για τη νέα γενιά 

στους τομείς της πληροφόρησης, της συμμετοχής, των 

δικαιωμάτων και του ελεύθερου χρόνου, συνιστούν ήδη κεκτημένο 

στο οποίο βασίζεται η συνέχεια του προγράμματος μας. Η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων είναι μια πρόκληση, 

την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι -η νεολαία, οι 

εκπαιδευτικοί θεσμοί, η Κυβέρνηση και ο επιχειρηματικός κόσμος.



Η πολιτική μας για τους νέους βρίσκεται πια στην καθημερινή 

ατζέντα ολόκληρης της Κυβέρνησης, όλων των υπουργείων και 

των οργανισμών.

Φίλες και φίλοι,

Η μάχη για την οικονομική πρόοδο δεν αποτελεί επιλογή. Είμαστε 

αναγκασμένοι να τη δώσουμε και να την κερδίσουμε για να μην 

περάσει η Ελλάδα στο περιθώριο της σύγχρονης Ευρώπης, γιατί 

εκεί την περιμένουν κίνδυνοι όχι μόνο οικονομικής, όχι μόνο 

πολιτιστικής αλλά και εθνικής επιβίωσης. Αυτό πρέπει να το 

συνειδητοποιήσουν όλοι. Πρέπει όλοι να κάνουμε την προσπάθεια 

να αρθούμε πάνω από την αμεσότητα, πάνω από το στενό 

προσωπικό συμφέρον και να αποβλέψουμε στο σύνολο, πάνω 

από την καθημερινότητα, να ατενίσουμε την ιστορική προοπτική. 

Έχουμε όλοι συμφέρον να συντρέξουμε την πατρίδα στην ιστορική 

της προσπάθεια να γίνει ισχυρή μέσα στο σύγχρονο, τον όχι 

εύκολο, κόσμο. Μια πατρίδα ισχυρή μπορεί να συντρέξει τους 

πολίτες στις δοκιμασίες τους, αλλά πολίτες που έχουν ευημερήσει 

από το αδυνάτισμα της πατρίδας δεν είναι πια σε θέση να 

στηρίξουν τον τόπο αν έρθουν δύσκολες στιγμές. Και τότε 

κινδυνεύουν να χαθούν όλοι μαζί.

Η Ελλάδα του χθες έτσι κι αλλιώς φεύγει, ας ορίσουμε εμείς την 

Ελλάδα που έρχεται, την Ελλάδα του αύριο με τις αξίες μας, με τις 

αρχές μας, με τις πολιτικές μας. Έχουμε κάνει ένα καλό ξεκίνημα 

στη σωστή κατεύθυνση. Είμαστε η πρώτη πολιτική δύναμη της 

χώρας που συλλάβαμε τα μηνύματα των καιρών, χαράξαμε ένα



συνολικό σχέδιο, εφαρμόζουμε πολιτικές, δίνουμε μάχες, 

αξιοποιούμε ευκαιρίες για το πέρασμα σε μια νέα πραγματικότητα 

έτσι όπως εμείς θέλουμε να είναι.


