
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2003

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστας Σημίτης 
παρουσίασε σήμερα στις 13.30, στο Ζάππειο Μέγαρο, το πλαίσιο των 
κατευθύνσεων της πολιτικής του Κινήματος για την τετραετία 2004- 
2008.

Ο Πρωθυπουργός πλαισιωνόταν από τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον Πρόεδρο της Βουλής και μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου του Κόμματος Απόστολο Κακλαμάνη, τον υφυπουργό 
Τύπου και υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Τηλέμαχο 
Χυτήρη και την εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Χρύσα Αράπογλου.

Στην εισαγωγική παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. τόνισε τα ε§ής:

«Κυρίες και κύριοι,

Παρουσιάσαμε στις 10 Σεπτεμβρίου τη Χάρτα Σύγκλισης, το σχέδιό μας για την 
πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση της χώρας μας με τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Σήμερα παρουσιάζουμε, μετά τη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου, το 
πλαίσιο των κατευθύνσεων της πολιτικής μας για την τετραετία 2004 -  2008. 
Είναι το προοίμιο του προγράμματος μας, που θα ανακοινωθεί στο τέλος 
Ιανουάριου. Αποτιμούμε, στο πλαίσιο αυτό, το οποίο θα σας παραδώσουμε, τη 
μέχρι σήμερα πορεία μας, προσδιορίζουμε τους κεντρικούς μας στόχους για τη 
νέα τετραετία, περιγράφουμε με ποιο τρόπο θέλουμε να ολοκληρώσουμε με 
σιγουριά το μεγαλύτερο εγχείρημα που γνώρισε ο ελληνικός λαός: Την ισχυρή 
Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία με επίκεντρο τον πολίτη, τα ζωτικά συμφέροντά 
του, τις ελπίδες και την προοπτική του. Μια Ελλάδα με μεγαλύτερη ασφάλεια 
και περισσότερη δικαιοσύνη.

Όπως η Χάρτα Σύγκλισης, το κείμενο αυτό που σας παραδίδουμε σήμερα είναι 
ένα κείμενο διαλόγου. Θα το συζητήσουμε στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αλλά κυρίως 
επιδιώκουμε να έχουμε απόψεις, αντιδράσεις, γνώμες από την κοινωνία των 
πολιτών. Θέλουμε να γνωρίσουν όλοι οι Έλληνες τι επιδιώκουμε, αλλά και να 
λάβουμε υπόψη μας την άποψη όλων εκείνων που θέλουμε δίπλα μας για να 
αγωνιστούμε μαζί, να δώσουμε μαζί λύσεις για να συνεχίσει η προοδευτική 
πλειοψηφία του τόπου να διαμορφώνει με ευρύτερη συναίνεση ένα μέλλον 
δίκαιο για όλους.



Αύριο (21/11) συνέρχεται η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θέμα της 
συνεδρίασής μας είναι οι υποψηφιότητες για τις εκλογές, ώστε από τώρα κιόλας 
οι υποψήφιοι να μεταφέρουν σε όλη τη χώρα τα μηνύματά μας, τις προτάσεις 
μας, τις επιδιώξεις μας. Να παρουσιάσουν και να συζητήσουν για τη Χάρτα 
Σύγκλισης. Να παρουσιάσουν και να συζητήσουν το πλαίσιο των κατευθύνσεων 
για τη νέα τετραετία 2004 -  2008.

Κυρίες και κύριοι,

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αλλάζει από άκρη σε άκρη προς το καλύτερο. Η 
βελτίωση είναι ορατή σε όλα τα πεδία: στη διεθνή θέση της χώρας, στην 
οικονομία, στην κοινωνική προστασία, στην παιδεία, στην καθημερινότητα των 
πολιτών. Οι κατακτήσεις μας είναι εντυπωσιακές: από τα μεγάλα έργα μέχρι τον 
περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων, από τη μείωση της ανεργίας μέχρι 
την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση, από την εξάρθρωση της 
τρομοκρατίας μέχρι την εκκαθάριση του ζητήματος της βασιλικής περιουσίας, 
από τα ΚΕΠ μέχρι τα ολοήμερα σχολεία.

Οι αλλαγές αυτές συγκλίνουν σε ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός: Η Ελλάδα, που 
έκλεισε τον ιστορικό κύκλο της Μεταπολίτευσης, εισήλθε με μεγάλη 
ορμή στη νέα εποχή. Η Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα που οργανώνει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, η Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα να 
προχωρήσει με όλο και πιο επιταχυνόμενους ρυθμούς στην πραγματική 
οικονομική και κοινωνική σύγκλιση είναι η πιο ισχυρή Ελλάδα της 
νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας μας.

Κυρίες και κύριοι,

Οι αλλαγές αυτές που επιφέραμε είναι μόνο μια εκκίνηση για ένα ακόμη άλμα. 
Στην αυγή του 21ου αιώνα οι Ελληνες πολίτες έχουν νέες προσδοκίες και 
απαιτήσεις από την πολιτική. Δεν αρκούνται στις κατακτήσεις που έφεραν τη 
χώρα μας για πρώτη φορά στην οικογένεια των ανεπτυγμένων χωρών. Έχουν 
πιο πολλές και πιο σύνθετες απαιτήσεις. Γιατί, βεβαίως, αντιμετωπίζουν νέες 
και πολύπλοκες προκλήσεις. Προκλήσεις που προκύπτουν:
-  από το πιο πλούσιο σε δυνατότητες αλλά και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον

ζωής,
-  από την τεχνολογική πρόοδο, αλλά και από τη γενίκευση της οικονομικής 

αβεβαιότητας,
-  από την εμφάνιση νέων αναγκών, αλλά και τη δημιουργία, με την πορεία 

της κοινωνίας, νέων ανισοτήτων,
-  από την αποδιάρθρωση παραδοσιακών δεσμών και την κατάρρευση των 

μεγάλων συλλογικών ουτοπιών,
-  από την κινητικότητα των προσώπων, την ανασφάλεια και την υποβάθμιση 

του φυσικού περιβάλλοντος.
Προκλήσεις -όλες αυτές που ανέφερα- οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με 
το μέλλον της κοινωνίας μας, αλλά και με την πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και με την πορεία του διεθνούς συστήματος και τις προοπτικές 
του, καθώς και με την εξέλιξη των εθνικών μας θεμάτων.



Έτσι οι σύγχρονοι πολίτες, αν και αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα συγκλίνει 
σταθερά με τις κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών της Ένωσης, διατυπώνουν το 
εξής κεντρικό ερώτημα: Πώς μπορώ να αυξήσω το μέρισμά μου, το 
μέρισμα της οικογένειάς μου στη νέα Ελλάδα; Σ’ αυτή την Ελλάδα που 
κτίζεται και αλλάζει, πώς εγώ θα έχω ένα μεγαλύτερο αντίκρισμα για 
τις προσπάθειές μου;
Ζητούν οι πολίτες -και απόλυτα δικαιολογημένα πιστεύω- ακόμη περισσότερη 
ασφάλεια, ευημερία, καλύτερες συνθήκες ζωής, ακόμη πιο βαρύνουσα 
συμμετοχή στις εξελίξεις για τη χώρα μας, στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Εμείς απαντάμε σ’ αυτό το ερώτημα με τη θέση: Θέλουμε συνεχή υιμηλή 
ανάπτυξη σε ένα πλαίσιο κοινωνικής δικαιοσύνης. Ετσι ώστε ο καθένας 
να έχει περισσότερες δυνατότητες και περισσότερες ευκαιρίες.

Απαντάμε με συνεχείς μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς.

Στους πολίτες της κοινωνίας μας, στους απαιτητικούς πολίτες του 
σήμερα, εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., απευθύνουμε πρόσκληση, που είναι μαζί 
και δέσμευση. Σας θέλουμε δίπλα μας, να αγωνιστούμε μαζί για να 
δώσουμε λύσεις που θα δώσουν σιον καθένα περισσότερες και πιο 
ουσιαστικές δυνατότητες. Για να πραγματοποιήσουμε μαζί την Ελλάδα 
των επιδιώξεών μας, την κοινωνία των δυνατοτήτων μας. Για να έχουν 
όλοι οι πολίτες σιγουριά για το μέλλον.

Κυρίες και κύριοι,

Η πολιτική που εφαρμόσαμε την τελευταία δεκαετία έδωσε χειροπιαστά 
αποτελέσματα. Οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές μας αγγίζουν τη ζωή, 
τον καθημερινό σχεδίασμά, την καθημερινή δράση των συμπολιτών μας.

Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε στην τύχη. Πολλά απ’ αυτά που θεωρούμε 
αυτονόητα ή κεκτημένα χρειάστηκαν αγώνα, μόχθο και επιμονή. 
Κεντρικός αντίπαλός μας ήταν οι παρωχημένες αντιλήψεις για την 
πολιτική, για την οργάνωση και λειτουργία της κοινωνίας. Κι αυτές οι 
αντιλήψεις -να μην το ξεχνάμε- αντέδρασαν και αντιδρούν ακόμη 
σήμερα σε κάθε βήμα που επιχειρούμε για να αλλάξουμε τα πράγματα. 
Δεν υπήρξε αλλαγή χωρίς αντιδράσεις και χωρίς αναμέτρηση.

• Υπερασπιστήκαμε και κάναμε πράξη αντιλήψεις τομών και ρήξεων.
Αντιλήψεις που δεν συμβιβάστηκαν μπροστά στο πολιτικό κόστος. Που δεν 
αρκέσθηκαν στη βολική διαχείριση της στασιμότητας.

• Υπερασπιστήκαμε και κάναμε πράξη αντιλήψεις που υπηρετούσαν το 
δημόσιο συμφέρον σε βάθος χρόνου. Που αντιστέκονταν στα διαδεδομένα 
στον τόπο μας συντεχνιακά συμφέροντα.

• Υπερασπιστήκαμε και κάναμε πράξη αντιλήψεις που έπληξαν το 
παραδοσιακό πελατειακό κράτος και την πελατειακή αντίληψη.



• Υπερασπιστήκαμε και κάναμε πράξη αντιλήιμει$ που αναβάθμισαν τη 
σημασία των θεσμών και της δημόσιας ηθικής, τη σημασία της 
συλλογικότητας και της συναίνεσης.

• Υπερασπιστήκαμε και κάναμε πράξη αντιλήψεις εθνικής 
αυτοπεποίθησης. Αντιλήψεις σεβασμού απέναντι στο διαφορετικό. 
Αντιλήψεις που συγκρούονται με την περιχαράκωση, την ξενοφοβία, το 
ρατσισμό

Με δυο λόγια: συμβάλαμε στην αλλαγή νοοτροπιών. Στην αλλαγή 
αντιλήψεων για την ταυτότητα και τη λειτουργία της κοινωνίας μας. 
Συμβάλαμε να δημιουργήσουμε αυτοπεποίθηση, θέληση για το 
καλύτερο, δυναμική για μια Ελλάδα με ανανεωμένη προοπτική.

Κυρίες και κύριοι,

Τα επιτεύγματα όλων των τελευταίων ετών σχεδιάσθηκαν με μεθοδικότητα και 
προσοχή:

χ Τίποτε δεν θα προέκυπτε χωρίς πολιτική βούληση αλλά και χωρίς τον 
προσεκτικό σχεδίασμά που έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

χ Τίποτε, όμως, δεν θα είχε προχωρήσει, αν δεν είχαμε και την ικανότητα να 
εξετάζουμε και να διορθώνουμε τα λάθη μας. Να διδασκόμαστε από αυτά.

Η δύναμή μας, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν είναι μόνο τα επιτεύγματά μας. Είναι 
και η αυτοκριτική ικανότητά μας, ο αυτοκριτικός λόγος μας, ότι
μπορούμε να υπερνικήσουμε ελλείψεις και υστερήσεις.

Έτσι,

-  Αν και εξασφαλίσαμε τη σταθερότητα στην οικονομία, ισχυρό νόμισμα και 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, μένει να καταπολεμήσουμε ακόμη πιο 
αποτελεσματικά φαινόμενα, που μας ενοχλούν και μας παρεμποδίζουν, 
δυσλειτουργίες, πλευρές της ζωής μας που δεν δεχόμαστε.

-  Αν και μειώσαμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια την ανεργία, μένει 
να εξασφαλίσουμε δυνατότητες για δημιουργική απασχόληση για όλους.

-  Αν και προαγάγαμε την επιχειρηματικότητα, μένει να περιορίσουμε 
αντιπαραγωγικές ή άλλες παρασιτικές δραστηριότητες.

-  Αν και οργανώσαμε μεγάλες επενδύσεις υποδομών στον τομέα της υγείας, 
μένει να αντιμετωπίσουμε υστερήσεις σε όλες τις υποδομές, αλλά ιδίως στο 
δίκτυο παροχής υπηρεσιών υγείας.

-  Αν και προχωρήσαμε σε γενναίες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, 
μένει να εξασφαλίσουμε μια ακόμη πιο αποδοτική δημόσια διοίκηση και 
αυτοδιοίκηση.



-  Αν και βελτιώσαμε αισθητά το φορολογικό σύστημα, υπάρχει ακόμη σε 
μεγάλη έκταση το φαινόμενο της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.

Κυρίες και κύριοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανήκει στο μεγάλο ρεύμα του ευρωπαϊκού δημοκρατικού 
σοσιαλισμού.

Στη νέα εποχή, που έχει ήδη ανατείλει, οι στρατηγικοί στόχοι μας είναι 
αμετάβλητοι:

> Η εξασφάλιση ίσων και ουσιαστικών δυνατοτήτων σε κάθε πολίτη για 
να διαμορφώνει ελεύθερα και δημιουργικά τη ζωή του.

> Η διαμόρφωση μιας κοινωνίας που βασίζεται στην ισορροπία 
ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνία, το πολιτικό σύστημα και τον 
πολιτισμό.

Για να επιτύχουμε αποτελεσματικά αυτούς τους στόχους και να ξεπεράσουμε 
τους σκοπέλους που εμφανίζονται στην πράξη, προσαρμόζουμε τον τρόπο 
δράσης μας. Να χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μαζί με 
τα μέσα και τα δεδομένα της παγκόσμιας εξέλιξης.

Αυτό σημαίνει ότι:

Ο Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας αποδεχόμαστε την 
οικονομία της αγοράς, την αγορά ως πλαίσιο λειτουργίας των 
επιχειρηματικών σχέσεων. Δεν αποδεχόμαστε, όμως, την κοινωνία της 
αγοράς.

Ο Στην εποχή των νέων ανισοτήτων και των νέων αναγκών, 
επιβεβαιώνουμε την κεντρική θέση της αλληλεγγύης, αλλά παράλληλα 
αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε πιο ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στην 
ατομική ευθύνη και τη συλλογική αλληλεγγύη.

Ο Στην εποχή της αποδυνάμωσης των μεγάλων συλλογικών οραμάτων, 
εμπλουτίζουμε τη δημοκρατία με νέες μορφές αποκέντρωσης, ελέγχου 
της εξουσίας, διαβούλευσης και συμμετοχής.

Ζ> Στην εποχή της ανάδυσης της ξενοφοβίας και της μισαλλοδοξίας, 
προωθούμε, όπως ανέφερα, την ανεκτικότητα στη διαφορετικότητα.

Ο Στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης, προάγουμε τη
δη μιου ργικότητα.

Ο Στην εποχή των μεγάλων διεθνών ανακατατάξεων, αγωνιζόμαστε για 
τη ρύθμιση των διεθνών σχέσεων, την ειρήνη και την πολύπλευρη 
συνεργασία μεταξύ των λαών. Αγωνιζόμαστε για την εμβάθυνση της



πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης, για την ενίσχυση της κοινωνικής 
φυσιογνωμίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως για την αναβάθμιση της 
θέσης της Ένωσης στο διεθνές σύστημα.

Κυρίες και κύριοι,

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλα αυτά είναι γενικόλογα, αλλά σε όλα αυτά τα 
γενικά δίνει πνοή η αποδειγμένη πλέον αξιοπιστία της πολιτικής μας πρότασης, 
το αποτέλεσμα της πολιτικής που είχαμε. Αποδείξαμε ότι υπάρχει η 
Αριστερά της ευθύνης. Και αυτή η Αριστερά της ευθύνης είμαστε εμείς.

Οι στρατηγικοί στόχοι και οι βασικές αρχές μας πείθουν γιατί έχουν δοκιμαστεί 
στην πράξη. Γιατί έχουν εφαρμοστεί για να τεθούν τα θεμέλια των 
μεταρρυθμίσεων.
Και, τώρα που οι πολίτες γνωρίζουν και συναινούν, έχει έρθει η ώρα 
ακόμη πιο βαθιών τομών.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει αποδείξει στα χρόνια που πέρασαν τι είδους μεταρρυθμίσεις 
επιδιώκει. Στο επίκεντρο των εκσυγχρονιστικών τομών μας κύριος αντίπαλός 
μας ήταν και είναι η ανασφάλεια του πολίτη. Κάθε είδους ανασφάλεια στη ζωή 
είτε απορρέει από την οικονομία είτε οφείλεται στο κοινωνικό περιβάλλον είτε 
προκύπτει από την υγεία ή την ηλικία. Και οι αλλαγές που επιδιώκουμε την 
επόμενη τετραετία είναι προς τα εμπρός, αλλά όχι, βέβαια, προς το 
άγνωστο. Είναι ρηξικέλευθες, αλλά όχι παρακινδυνευμένες. Είναι 
αλλαγές με ασφάλεια. Με σιγουριά για το μέλλον.

Για την τετραετία 2004-2008 το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
στρέφεται γύρω από τρεις διακριτούς, συμπληρωματικούς άξονες:

♦ Ένα κοινωνικό συμβόλαιο σύγκλισης, που περιγράφεται αναλυτικά στην 
ομώνυμη Χάρτα.

♦ Ένα πρόγραμμα ανανέωσης της δημόσιας ζωής και των 
δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, και

♦ Ένα σχέδιο για την πιο αποτελεσματική, πιο υπεύθυνη 
διακυβέρνηση.

Ο πρώτος άξονας είναι η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με τις 
ανεπτυγμένες χώρες της Ε.Ε.. Δηλαδή η διασφάλιση της οικονομικής 
σταθερότητας, η εμβάθυνση των κοινωνικών κατακτήσεων, η συνέχιση των 
πολιτικών συνοχής, η καταπολέμηση της ανεργίας, η αύξηση της 
απασχόλησης, η ανάπτυξη που συμβαδίζει με κοινωνική δικαιοσύνη, ευημερία 
και ασφάλεια για όλους, η αναβάθμιση της περιφέρειας και η τόνωση της 
υπαίθρου, η περαιτέρω ενίσχυση της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο.

Ο δεύτερος άξονας είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της κοινωνικής 
και πολιτικής ζωής: Η τόνωση της συμμετοχής των πολιτών στον δημόσιο βίο, 
η παροχή πιο ικανοποιητικών υπηρεσιών από τη διοίκηση για τους πολίτες, μια



πιο ισορροπημένη σχέση με ίο φυσικό και αστικό περιβάλλον, η προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας, η ενίσχυση των ποιοτικών παραμέτρων της 
παιδείας, η προαγωγή του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Ο τρίτος άξονας είναι η υπεύθυνη διακυβέρνηση: Να αττλουστεύσουμε τις 
διαδικασίες απόφασης, να καταργήσουμε αδικαιολόγητες ιεραρχίες, να 
επιβάλουμε αυστηρές αξιολογήσεις, να εξυπηρετούμε πιο αποτελεσματικά τον 
πολίτη, να οργανώσουμε καλύτερα την αυτοδιοίκηση (τοπική, νομαρχιακή), να 
εντάξουμε και σ’ αυτή τη διαδικασία την περιφέρεια.

Αυτά όλα θέλουμε να γίνουν πράξη και μπορούμε. Γιατί η σταθερή παρουσία 
μας στη διακυβέρνηση της χώρας μάς προίκισε με γνώση, με εμπειρία και με 
ικανότητες που εγγυώνται την επίτευξη των στόχων μας. Έχουμε την ικανότητα 
να αποφεύγουμε πανάκειες που πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα. Έχουμε 
διαμορφώσει το πλαίσιο για τον περιορισμό των δυσλειτουργιών, της 
αδιαφάνειας, των συντεχνιακών πρακτικών και κυρίως των διαδικασιών 
επηρεασμού προς όφελος των προνομιούχων.

Κυρίες και κύριοι,

Στις αξιώσεις των απαιτητικών πολιτών, στις αξιώσεις αυτές στις 
οποίες προσπαθούμε να απαντήσουμε και για τις οποίες έχουμε 
συναίσθηση, αδυνατεί να ανταποκριθεί η συντηρητική παράταξη.
Οι διαφορές μας από τη Δεξιά βρίσκονται και στο επίπεδο των 
πολιτικών αξιών και στο επίπεδο της πράξης:
-  Η Δεξιά, ακόμη και αν αναγνωρίζει τις κοινωνικές ανισότητες, δεν επιθυμεί 

να τις καταπολεμήσει, φοβούμενη ότι έτσι, παρεμβαίνοντας, θα επηρεάσει το 
ιερό χέρι της αγοράς, το οποίο, κατά την άποψή της, ρυθμίζει σωστά τα 
πάντα. Τοποθετείται η Δεξιά υπέρ της κυριαρχίας του κέρδους απέναντι στην 
κοινωνική δικαιοσύνη.

-  Από την άλλη, η Δεξιά είναι η παράταξη που, μέσω της συνεχούς διγλωσσίας 
και της προγραμματικής αφωνίας της σε όλα τα επίπεδα (ανέβαλαν και πάλι 
την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος), μέσω του 
καιροσκοπισμού και της άρνησης δεσμεύσεων, απαξιώνει την πολιτική 
πράξη.

-  Η παράταξη που είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει σκληρά και αυταρχικά 
μέσα για να επιβάλει τις πολιτικές της. Το έχουμε δει.

-  Η παράταξη που υποθάλπει τις κραυγές υπέρ του απομονωτισμού και της 
ξενοφοβίας.

-  Η παράταξη που υποτιμά την κοινωνία των πολιτών και την ιστορία της.
-  Που επιμένει να αρνείται το παρελθόν της -πρόσφατα ακούσαμε ότι δεν είναι 

Δεξιά- ένα παρελθόν αυταρχισμού, αντιδημοκρατικών διακρίσεων και 
υποτέλειας. Όλα αυτά δεν συνέβησαν κατ’ αυτήν ποτέ στην Ελλάδα.

-  Η παράταξη που επιχειρεί να παραμερίσει τις ιδεολογικές και κοινωνικές 
αντιθέσεις, οι οποίες όμως δεν παραμερίζονται.

-  Η παράταξη που πολιτεύεται μόνο και μόνο για να εισβάλει στο κράτος για 
τα «δικά της παιδιά» (αυτή είναι η δική της έκφραση) γι’ αυτό που θέλει να 
κάνει.

-  Η παράταξη που δεν δρα δημιουργικά.



-  Η παράταξη του καθαρού αρνητισμού.

Κυρίες και κύριοι,

Το 2004, έτος των προσεχών εκλογών, είναι ορόσημο. Είναι 30 χρόνια μετά την 
εθνική καταστροφή του 1974. Η Ελλάδα του 2004 θα επιστεγάσει την πρόοδό 
της, οργανώνοντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη χώρα που γεννήθηκαν.

Το επίμαχο ζήτημα σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση που έρχεται 
είναι το εξής:
Θα ζήσουμε σε συνθήκες ασφάλειας, ευημερίας και ανάπτυξης για 
όλους ή θα δώσουμε την ευκαιρία στη Δεξιά να ανακόψει την ομαλή 
πορεία προόδου μιας δεκαετίας με αυταρχική πολιτική για τους λίγους, 
με προχειρότητες και πειράματα;

Από την επιλογή μας, από το τι θέλουμε, θα κριθεί εάν η νέα γενιά θα έχει 
περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για πρόοδο. Εάν θα υλοποιήσουμε τις 
προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας για μια κοινωνία πραγματικά ίσων 
ευκαιριών, συμμετοχής και αλληλεγγύης. Εάν θα διατηρήσουμε την ισχυρή 
θέση μας στην Ευρώπη του μέλλοντος.

Ή εάν θα γυρίσουμε στο πρόσφατο παρελθόν, που όλοι μας, και ιδίως οι 
μεγαλύτεροι, έχουμε ζήσει. Εάν θα επιστρέφουμε στην Ελλάδα του 
αυταρχισμού, του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού με πολιτικά 
κριτήρια και του κομματικού πελατειακού κράτους. Εάν θα ξαναγυρίσουμε 
στην Ελλάδα της αναξιοκρατίας και της δημαγωγίας. Εάν θα θέσουμε σε 
κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Εάν θα επιτρέψουμε στην Ελλάδα να παγιδευτεί 
στην οικονομική δυσπραγία. Εάν θα διολισθήσουμε ξανά στο περιθώριο της 
Ευρώπης.

Από την επιλογή μας αυτή θα κριθεί εάν θα ζήσουμε σε συνθήκες μεγαλύτερης 
ασφάλειας, ανάπτυξης και ευημερίας για τον καθένα. Αν θα ενισχύσουμε τη 
χώρα μας και θα προωθήσουμε τα εθνικά μας ζητήματα σε μια πιο ισχυρή 
Ευρώπη.

Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη:
Να ολοκληρώσουμε αταλάντευτα το μεγαλύτερο πολιτικό εγχείρημα που 
γνώρισε η Ελλάδα, που ξεκίνησε ο ελληνικός λαός.
Για την ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία.
Με επίκεντρο τον πολίτη, τον καθένα από εμάς, τα συμφέροντα, τις 
ελπίδες του, τις προοπτικές του.

Πρέπει οι Έλληνες με ενωμένες τις δυνάμεις μας να στοχεύσουμε σε μια νίκη 
που υπερβαίνει τις παραδοσιακές κομματικές γραμμές. Σε μια νίκη στον 
αγώνα για την οριστική ανατροπή της παραδοσιακής εικόνας της χώρας. Την 
εικόνα της μόνιμης αδυναμίας, της διαλυτικής μεμψιμοιρίας και των 
περιορισμένων εθνικών δυνατοτήτων. Γι’ αυτή τη νίκη αγωνιζόμαστε. Οι 
ευκαιρίες και τα δικαιώματα να ανήκουν σε όλους, χωρίς εμπόδια, χωρίς



διακρίσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Μια καλύτερη ζωή με σιγουριά και προοπτική 
για την επόμενη ημέρα.

Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη:
• Κοινωνία ευημερίας για όλους
• Κοινωνία συμμετοχής και δικαιοσύνης για όλους
• Σύγκλιση με την Ευρώπη
• Επίλυση των μεγάλων εθνικών θεμάτων

Κυρίες και κύριοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με αίσθηση ευθύνης, απευθύνεται κατ' ευθείαν στην 
κοινωνία. Στους απαιτητικούς και υπεύθυνους πολίτες του σήμερα. 
Καταθέτει την πρότασή του για την Ελλάδα του μέλλοντος. Την πρόταση 
αυτή, το πλαίσιο κατευθύνσεων της πολιτικής που θα ακολουθήσει, τη 
θέτει σε διάλογο.

-  Σε διάλογο για το μέλλον που μας αφορά όλους.
-  Σε διάλογο για την κοινωνία που θέλουμε.
-  Σε διάλογο με την ίδια την κοινωνία. Μέσα στην ίδια την κοινωνία. Την 

κοινωνία των πολιτών.

Γιατί εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες. Δεσμευόμαστε απέναντι 
τους. Λέμε την αλήθεια, χωρίς εξωραϊσμούς και φτηνές δημαγωγίες. Με 
όραμα και πρόγραμμα. Με στόχους και λογισμό.

Για να ζήσουμε όλοι μας το μέλλον που μας αξίζει.
Ένα μέλλον δίκαιο για όλους.

Για να διαμορφώσουμε όλοι μαζί:
• Μια κοινωνία με ακόμη περισσότερες δυνατότητες ευημερίας και 

συμμετοχής.
• Μια κοινωνία όπου ο καθένας θα ζει σε συνθήκες ασφάλειας και θα 

αισθάνεται ότι έχει δυνατότητες και προοπτικές και γι’ αυτό αξίζει να ζει σ’ 
αυτή.

Σας ευχαριστώ».

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είπε τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., πιστό στις δημοκρατικές αρχές της ανανέωσης, του 
διαλόγου και της συμμετοχικότητας, παρουσιάζει σήμερα στην ελληνική 
κοινωνία το πλαίσιο των κατευθύνσεων της πολιτικής του Κινήματος.



Πρόκειται για ένα κείμενο, όπως είπε προηγουμένως ο Πρόεδρος, που είναι το 
προοίμιο του κυβερνητικού μας προγράμματος για την επόμενη 4ετία. Ένα 
κείμενο που περιέχει τις αξίες της παράδοσης του Κινήματος και ταυτόχρονα 
δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Ένα κείμενο που ξεκαθαρίζει και αναδεικνύει 
με σαφήνεια τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην πρόοδο και τη 
συντήρηση. Ένα κείμενο που αποτελεί ανοιχτό προσκλητήριο διαλόγου για το 
πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα την επόμενη 4ετία.

Κυρίες και κύριοι,

Κομίζουμε σήμερα εδώ κάτι στο οποίο σκοπεύουμε να κάνουμε 
συμμέτοχους όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Επιδιώκουμε 
να πραγματοποιήσουμε ένα βήμα πιο κοντά στην Κοινωνία των 
Πολιτών.

Το μοντέλο διακυβέρνησης που θέλουμε να εφαρμόσουμε για την επόμενη 
4ετία, στηρίζεται ακριβώς στα στέρεα θεμέλια του διαλόγου και της 
συμμετοχής. Γι’ αυτό το λόγο το πλαίσιο κατευθύνσεων πολιτικής, που θα 
έχετε σε λίγο στα χέρια σας, θα αποσταλεί σε όλες τις τοπικές οργανώσεις, 
με στόχο να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη βάση του 
Κινήματος, έτσι ώστε εν συνεχεία να εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο 
στις αρχές του νέου έτους.

Για μας, για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η άσκηση πολιτικής δεν είναι μια στατική διαδικασία 
που συντελείται πίσω από κλειστές πόρτες. Για το ανοιχτό και συμμετοχικό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., άσκηση πολιτικής σημαίνει ένας διαρκής, ανοιχτός και 
ισότιμος διάλογος. Ισότιμος διάλογος με τους πολίτες, την κοινωνία, 
πάνω στις ιδέες και τις θέσεις που τροφοδοτούν το όραμα μας για το 
παρόν και το μέλλον της χώρας μας. Σημαίνει έναν ανοιχτό και μαζικό 
διάλογο, μέσα από τον οποίον τελικά θα συγκροτηθεί, θα εκπονηθεί το 
Πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2004-2008.

Η οργάνωση αυτού του διαλόγου γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην 
απευθύνεται στενά και αποκλειστικά στα μέλη και τους φίλους του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά να απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών, στα Κινήματα 
και στους Φορείς, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανοιχτών 
περιφερειακών εκδηλώσεων, θεματικών συνδιασκέψεων που θα 
πραγματοποιηθούν, ενός διεθνούς συμποσίου για το μέλλον της 
Κεντροαριστεράς και μιας ημερίδας για τη σύγχρονη διακυβέρνηση. Ένα 
πρόγραμμα διαλόγου με την ελληνική κοινωνία που απευθύνεται σε όλους 
ανεξαιρέτως τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Η εναλλακτική πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άλλωστε για την ισχυρή και 
προοδευτική Ελλάδα του 2008 μας θέλει όλους μαζί για να πάμε την 
Ελλάδα πιο ψηλά, να πάμε την Ελλάδα μπροστά. Όπως έχουμε εξαγγείλει 
ήδη και όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Προγράμματος, η οποία αποτελείται από 
περίπου 450 στελέχη του Κινήματος, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση 
εκπόνησης του κεντρικού μας Προγράμματος, που έρχεται να συμπληρώσει τη 
Χάρτα Σύγκλισης με περίπου 8 θεματικές περιοχές.



Η διαδικασία αυτή εμπλουτίζεται από το διάλογο που έχει ανοίξει το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας με τοπικούς φορείς και 
Κινήματα για τη σύνταξη των περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης, 
δηλαδή των περιφερειακών χαρτών. Και τούτο, διότι η περιφερειακή 
συνοχή και ανάπτυξη αποτελεί για μας μια από τις βασικές προτεραιότητες μας 
για την επόμενη 4ετία.

Συνεπώς, ο σχεδιασμός μας για την αναπτυξιακή πρόταση και πορεία κάθε 
Περιφέρειας δεν θα μπορούσε να αφήσει έξω τους άμεσα εμπλεκόμενους και 
ενδιαφερομένους, δηλαδή τους τοπικούς Φορείς, τις Ενώσεις, τα Σωματεία, τους 
Συλλόγους και τους πολίτες κάθε Περιφέρειας.

Ο διάλογος λοιπόν αυτός θα συνεχιστεί με τους βουλευτές του 
Κινήματος και με μια διήμερη πανελλαδική εκδήλωση που θα γίνει σε 
κάθε Περιφέρεια της χώρας εντός του Δεκεμβρίου, όπου το σύνολο του 
στελεχιακού μας δυναμικού θα συζητήσει με τους πολίτες κάθε Περιφέρειας 
για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής.

Ταυτόχρονα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συμμετέχει έμπρακτα orco διάλογο που 
πραγματοποιείται διεθνώς για το μέλλον της Κεντροαριστεράς, 
διοργανώνει διεθνές συμπόσιο στις 4 και 5 Δεκεμβρίου με τη 
συμμετοχή διακεκριμένων προοδευτικών προσωπικοτήτων από το χώρο 
της διανόησης και της πολιτικής, ενώ σημαντική για την τελική 
διαμόρφωση του προγραμματικού μας πλαισίου θα είναι και η συμβολή 
της ημερίδας για τη σύγχρονη διακυβέρνηση που θα πραγματοποιηθεί 
τον Γενάρη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επενδύει στο διάλογο, επενδύει στην κοινωνική συναίνεση και στη 
συμμετοχή των πολιτών. Ανοίγουμε σήμερα νέους δρόμους για να ακουστεί η 
φωνή του πολίτη. Ενισχύουμε τη συμμετοχή του στα δημόσια πράγματα 
κεντρικά και περιφερειακά. Προωθούμε την αυτενέργειά του.

Αυτή είναι η κοινωνία που οραματιζόμαστε όλοι εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Μια 
κοινωνία για όλους τους πολίτες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πάμε 
ακόμα πιο μπροστά, γιατί μόνο έτσι μπορεί το μέλλον να γίνει πιο 
ασφαλές και δίκαιο για όλους μας.

Σας ευχαριστώ».

Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός, πριν δεχθεί ερωτήσεις, αναφερόμενος 
στις τρομοκρατικές ενέργειες που συνέβησαν σήμερα στην 
Κωνσταντινούπολη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Καταδικάζω τις τρομοκρατικές ενέργειες, που συνέβησαν σήμερα στην 
Κωνσταντινούπολη και εκφράζω τη λύπη μου για το συμβάν και για τα θύματα.



Η τυφλή βία προέρχεται από τυφλή πολιτική. Η τυφλή πολιτική δεν λύνει 
προβλήματα, αλλά οδηγεί σε αδιέξοδα. Η τυφλή βία προκαλεί βία και έτσι 
κινούμαστε σε ένα φαύλο κύκλο.

Πρέπει όσοι είναι οι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις ενέργειες να καταλάβουν ότι δεν 
οδηγούν πουθενά».

Γ. ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες μέρες 
είχαμε το φαινόμενο των αποχωρήσεων από την ενεργό δράση, ας το πούμε 
έτσι, ορισμένων βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή 
αυτό, δυο πράγματα:

Πρώτον, δε φοβάστε ότι αυτό το φαινόμενο θα πλήξει το Κόμμα σας και μάλιστα 
λίγους μήνες πριν από τις εκλογές;
Και δεύτερον, ορισμένοι από αυτούς τους βουλευτές, σας ζήτησαν να 
αποχωρήσετε εσείς για να επανέλθουν εκείνοι. Μήπως σκοπεύετε να 
ικανοποιήσετε το αίτημά τους;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν φοβάμαι καθόλου όχι θα πλήζει αυτό το 
φαινόμενο χο Κόμμα μου. Και θα πρέπει να τονίσω ότι όλος αυτός ο θόρυβος 
ο οποίος γίνεται προκύπτει από μια νοοτροπία που φοβάται την αλλαγή και 
ενοχλείται από την ανανέωση.

Όσον αφορά τους ελάχιστους που διαφωνούν, είναι χρήσιμο γι’ αυτούς 
και χρήσιμο και για το Κόμμα που αποχωρούν.
Όσον αφορά τους άλλους συναδέλφους βουλευτές, που αισθάνονται για 
διάφορους λόγους, λόγω ηλικίας, λόγω επαγγελματικών απασχολήσεων, λόγω 
χρόνιας παραμονής στη Βουλή, 20 -  25 χρόνια, που αισθάνονται ότι δεν 
θέλουν να συνεχίσουν, τους τιμούμε. Αναγνωρίζουμε την προσφορά τους 
στον αγώνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αναγνωρίζουμε το έργο τους, που είναι 
πράγματι σημαντικό.

Θεωρούμε επίσης ότι ανταποκρίνονται στην υποχρέωση που έχει κάθε μέλος 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πιστεύω, να επανακαθορίζει την προσωπική του στάση, ώστε να 
βοηθάει το λαϊκό κίνημα και το Κόμμα να επιτυγχάνουν τους στόχους του.

Εμείς θέλουμε την ανανέωση, αυτή είναι βασική αρχή μας και γι’ αυτό 
χαιρετίζουμε την κινητικότητα και επικροτούμε τη στάση όλων εκείνων, 
που θέλουν να συμβάλλουν πραγματικά στην ανανέωση. Να δώσουν τόπο 
στους πιο νέους.

Εμείς θέλουμε για τις εκλογές ένα καθαρό και δυνατό μέτωπο 
ανανεωμένο. Για να είναι οι βουλευτές μας πρώτοι στη μάχη, πρώτοι στην 
ενημέρωση, πρώτοι στην καθοδήγηση, πρώτοι κοντά στον πολίτη. Να φανεί και 
να δηλώσουμε με τη στάση μας, με την πράξη μας, ότι πιστεύουμε στη νίκη, ότι 
αγωνιζόμαστε γι’ αυτήν και ότι θα την πετύχουμε.

Ν. ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΟ ΒΗΜΑ): Κύριε Πρόεδρε, με την ανακοίνωση αύριο 
των ονομάτων των υποψηφιοτήτων και με την ψήφιση του προϋπολογισμού, δε



φοβάστε ότι μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία στην 
ουσία τελειώνει στις 15 Ιουνίου με τις ευρωεκλογές;

Νομίζετε ότι ο τόπος θα αντέξει τόσους μήνες σε προεκλογική περίοδο; Η 
οικονομία μας; Υπάρχει περίπτωση να το ξανασκεφτείτε και να γίνουν οι 
εκλογές νωρίτερα; Υπάρχει κάποιος λόγος που σας καλεί να κάνετε τις εκλογές 
στις 2 Μα'ίου;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι εκλογές θα γίνουν, όπως έχουμε πει, Απρίλη ή 
και Μάη. Το ερώτημά σας μου προκαλεί μια απορία. Το Σύνταγμα λέει ότι η 
περίοδος διακυβέρνησης είναι 4ετής.

Αν ασπαζόμαστε την άποψη ότι κάθε φορά που πλησιάζουμε στις εκλογές 
πρέπει η Κυβέρνηση να αποχωρεί, τότε η περίοδος διακυβέρνησης θα έπρεπε 
να είναι μεταβλητή ανάλογα με τις περιστάσεις. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. 
Τέσσερα χρόνια ορίζει το Σύνταγμα και πιστεύω ότι έχουν υποχρέωση όλοι και 
η Αντιπολίτευση, να συμμορφώνονται σε αυτή την επιταγή του Συντάγματος.

Η εξαίρεση ισχύει κάτω από τις ειδικές συνθήκες τις οποίες ορίζει το Σύνταγμα. 
Ειδικές συνθήκες δεν υπάρχουν χώρα. Γιατί πρέπει να περιορίσουμε (το 
χρόνο της 4ετούς θητείας μας); Για την οικονομία; Η οικονομία, να χτυπήσω 
ξύλο, πάει πολύ καλά.

Γιατί θα υπάρχουν αντιπαραθέσεις; Ο καθένας έχει ευθύνη να ελέγ§ει 
αυτές τις αντιπαραθέσεις, να μη χρησιμοποιήσει ακραία γλώσσα. Να 
μην προσπαθεί μέσα από κοινωνικές κινητοποιήσεις να παρεμποδίσει 
τη λειτουργία του κράτους ή τη λειτουργία της κοινωνίας.

Ο καθένας έχει ευθύνη, να αναλάβει τις ευθύνες του, για να τηρήσουμε τους 
κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για να μπορέσουμε 
να έχουμε και όσον αφορά τον πολιτικό πολιτισμό μας τη σύγκλιση. 
Γιατί απέχουμε και στον πολιτικό πολιτισμό, λόγω των απόψεων αυτών.

Β. ΣΚΟΥΡΗΣ (ΕΘΝΟΣ): Κύριε Πρόεδρε, σε ποιους τομείς της οικονομίας και 
της δημόσιας διοίκησης θα έχουμε μεταρρυθμίσεις και ποιοι θα είναι οι 
χαμένοι; Γιατί οι κερδισμένοι για τους οποίους ακούμε να γίνεται λόγος στην 
προεκλογική περίοδο συνήθως, δεν μπορεί να είναι όλοι.

Και με την ευκαιρία μέσα στο ειρηνικό περιβάλλον στην περιοχή, μέσα στην 
οποία προφανώς σχεδιάσατε την πολιτική της προηγούμενης 4ετίας, εκτιμάτε 
ότι οι σημερινές βομβιστικές επιθέσεις στην Τουρκία θα έχουν επιπτώσεις στο 
εσωτερικό της γείτονος που με τη σειρά τους μπορεί να έχουν και επιπτώσεις 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα απαντήσω με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στην 
ερώτησή σας. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα πια, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των 
Πολιτών. Ποιοι είναι οι κερδισμένοι από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών;



Κερδισμένοι είναι οι πολίτες, που είτε σε ένα χωριό των Αγράφων, είτε στην 
Κρήτη, είτε στα σύνορα με την Αλβανία, εκεί που υπάρχει ΚΕΠ, μπορούν να 
πάρουν πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, μπορούν να διεκπεραιώσουν υποθέσεις 
τους.

Ποιοι είναι χαμένοι; Χαμένη είναι η γραφειοκρατία. Χαμένοι είναι κάποιοι οι 
οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να καταδυναστεύουν τους πολίτες, ασκώντας 
εξουσία σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Χαμένη είναι η παραδοσιακή νοοτροπία 
που θέλει ο πολίτης να είναι σε απόσταση από τη διοίκηση.

Αυτό επιδιώκουν και άλλες μεταρρυθμίσεις. Πριν λίγες μέρες συζητήσαμε για 
μια νέα μορφή αυτοδιοίκησης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αυτοδιοίκηση, η 
οποία είναι πιο κοντά στον πολίτη, έχει περισσότερες αρμοδιότητες, έχει 
περισσότερους πόρους, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλει αναμόρφωση για να μπορεί 
να προσφέρει και περισσότερα.

Υπάρχουν νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για παράδειγμα, οι οποίες δεν 
προωθούν όσο γρήγορα θα έπρεπε τις αποζημιώσεις των αγροτών. Δεν θα πρέπει 
εκεί να παρέμβουμε; Δεν θα πρέπει να οργανώσουμε και τις νομαρχιακές και 
τις δημοτικές αυτοδιοικήσεις καλύτερα; Δεν θα πρέπει να ενώσουμε την 
περιφέρεια με την αυτοδιοίκηση; Ποιοι θα είναι οι χαμένοι; Χαμένοι θα είναι 
πάλι όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν από αυτές τις διαδικασίες. Κερδισμένοι θα είναι 
οι πολίτες.

Όσον αφορά την οικονομία, λέμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα, περισσότερη 
επιχειρηματικότητα. Ποιοι θα είναι οι χαμένοι; Χαμένες θα είναι κάποιες 
επιχειρήσεις, οι οποίες βασίζονται σε μονοπωλιακούς ελέγχους ή βασίζονται στο 
γεγονός ότι μπορούν να κρατούν τους ανταγωνιστές τους μακριά, πιο πέρα, να 
μην έχουν ανταγωνιστές.

Εμείς, όμως, θέλουμε πιο νέους, με καινοτομία, με εμπνεύσεις, με νέα 
προϊόντα. Στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, τα τελευταία 3 - 4  χρόνια, υπάρχει μια 
μεγάλη παραγωγή κρασιού, εμφιαλωμένου σε νέες ποιότητες. Ποιοι είναι οι 
χαμένοι; Χαμένοι είναι οι παλαιοί παραγωγοί, οι παλαιοί συνεταιρισμοί οι 
οποίοι έκαναν τα ίδια και τα ίδια, χωρίς ποιότητα και χωρίς ποσότητα. Τώρα 
έχουμε περισσότερες εξαγωγές. Τώρα οι αγορές μας στην Κίνα και στην 
Ιαπωνία, όπως τα έζησα εγώ, ανοίγονται, χάρη σε αυτά τα νέα προϊόντα. Αυτό 
είναι με παραδείγματα, εκείνο το οποίο επιδιώκουμε.

Τ. ΠΑΠΠΑΣ (ΚΥΡ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Κύριε Πρόεδρε, κάποτε το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
ήταν το Κόμμα των δημιουργικών πειραματισμών. Σήμερα εσείς καλέσατε τους 
Έλληνες να αποφύγουν τους πειραματισμούς και να μην ψηφίσουν Νέα 
Δημοκρατία. Έχουμε μια αντιστροφή ρόλων νομίζω εδώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχουν διαφόρων ειδών πειραματισμοί. Υπάρχουν οι 
πειραματισμοί του μαθητευόμενου μάγου. Εάν εσείς επιθυμείτε τους 
πειραματισμούς του μαθητευόμενου μάγου, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν 
τους επιθυμεί κ. Παππά. Και αυτό επισημαίνουμε.



Ο πειραματισμός έχει διαφορετικές έννοιες. Έχει την έννοια του 
ανθρώπου ο οποίος δεν ξέρει και τα κάνει θάλασσα και έχει και την 
έννοια εκείνου, ο οποίος ξέρει και τα καταφέρνει. Και εμείς έχουμε 
δείξει ότι τα έχουμε καταφέρει.

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


