
Η οπισθοδρόμηση της Ελλάδας είναι ανησυχητική και 

εμφανής σε όλα τα επίπεδα. Η Ελλάδα μέσα στα τελευταία 

τέσσερα χρόνια έχασε τη δυναμική και τη θέληση να 

αλλάζει, να δημιουργεί και να προχωρά με αυτοπεποίθηση 

στο αύριο της Ενωμένης Ευρώπης.

• Η οκταετία που οδήγησε την Ελλάδα στον σκληρό 

πυρήνα της Ένωσης.

• Η περίοδος του εκσυγχρονισμού της οικονομίας και 
της δημιουργίας μεγάλων έργων, που άλλαξαν το 

πρόσωπο της χώρας.

• Τα χρόνια των αλλαγών στους Θεσμούς και το 
κοινωνικό κράτος, η πρόοδος στην υγεία, την παιδεία 
και την κοινωνική ασφάλιση με την στήριξη των 

χαμηλοσυνταξιούχων.

Δυστυχώς, όλα αυτά ανήκουν σήμερα στο χτες. 
Χρησιμεύουν, όμως, ως μια ισχυρή υπενθύμιση: Ότι η 

Π Ελλάδα μπορεί ξανά να βρει το θάρρος, την ικανότητα 

και τον βηματισμό της στον σύγχρονο κόσμο. Οττ
Μπορούμε να πετυχαίνουμε το μέγιστο αντί να
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αρεσκόμαστε στο ελάχιστο και να το παρουσιάζουμε ως 

δήθεν «επιτυχία». [τ[ Ελλάδα και ο ελληνικός λαός 

μπορεί και πρέπει να σταματήσει να είναι όμηρος της 

εικόνας, του κούφιου λόγου, της ανικανότητας και της 

πολιτικής ακινησίας.|

Η οικονομία της χώρας, όμηρος και αυτή του πολιτικού 

κόστους και της προγραμματικής ανεπάρκειας στηρίζεται 

σήμερα μόνο και μόνο σε πολιτικές και μεταρρυθμίσεις 

που ξεκίνησαν μετά το 1996 και ολοκληρώθηκαν στις 

αρχές της δεκαετίας.^Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίζει 
την έννοια της μεταρρύθμισης με τη μεταρρυθμιστική 

συνθηματολογία. Στην πράξη δεν κάνει απολύτως 

τίποτα. Όμως, κανείς δεν γίνεται μεταρρυθμιστής και 

εκσυγχρονιστής με τα λόγια. Η μεταρρυθμιστική 

υποκρισία, κύριοχαρακτηριστικό αυτής της κυβέρνησης,(ηνι » ία, ΐη( να οι*\ ( Τ.»,\ ι ι̂
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κοινωνία? Χάνουμε^χρόνο. Χάνουμε ευκαιρίες. Και

αδιαφορούμε για τους αυξανόμενους κινδύνους που ο

χαμένος χρόνος και οι χαμένες ευκαιρίες περικλείουν. Ο

εκσυγχρονισμός και η μεταρρύθμιση απαιτούν σκληρή και

συστηματική δουλειά, διαρκή διάλογο με την κοινωνία και ™
να ω̂ β̂ αρ-

ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο με σαφείς στόχους. Ο
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κοινωνία. Και είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα χρειάζεται 

πραγματικό εκσυγχρονισμό και όχι μια ακατάσχετη 
διαχείριση ει κό να ςΊ Καμιά χώρςμθεν πρόωρα με επιτυχία 
στο μέλλον όταν διαθρ^Τμια κ^έι5^ση^εγκλωβισμένη 

στο φόβο του πολιτικού κόρτόυς και^σίη διεκδίκηση της 

εξουσία^γία την εξ90#ία. [¿_ιαιβερνητι·κη ιειρ'αειίϋ ηιαν 

αρνηπκη-για-τη χώρα·. Ηήγϋμε ιι ίυαι υε ιιυλλσύς τομείς.
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την αξιοπιστία των θεσμών -  από τις ανεξάρτητες 
αρχές, έως το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων και 

από τα Ασφαλιστικά Ταμεία έως την Αστυνομία και 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα σκάνδαλα των 
υποκλοπών, των απαγωγών των Πακιστανών και
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εταίρους μας ότι η χώρα δεν μπορεί να έχει τη 

σοβαρότητα και τη συνέπεια που αρμόζει σε ένα 

σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος.Λο κύρος είναι κάτι
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Το αποτέλεσμα spm\ ότι οι πολίτες που αδιαφορούν 
πλήρως για την πολιτική είναι σήμερα περισσότεροι από 

ποτέ. Η επιστροφή και η εγκαθίδρυση της 

παλαιοκομματικής νοοτροπίας μεγεθύνει τον κυνισμό και 

την απογοήτευση.^τοΓχρόνια της διακυβέρνησης από το 
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κόσμο για την Ελλάδα, για την οικονομία, για τον κάθε ^¿¿υίαα 
πολίτη ξεχωριστά.

Δυστυχώς, η αλλαγή κυβέρνησης δεν συνοδεύτηκε μόνο 
από αλλαγή πολιτικής, αλλά κυρίως από την αναστήλωση 

μιας νοοτροπίας που θέλει κάθε αξία να υποτάσσεται στην 
παλαιοκομματική ορθοδοξία. Μιας νοοτροπίας που 

απωθεί, αποθαρρύνει και αποκοιμίζει την κοινωνία. Το 

χειρότερο είναι ότι η απομάκρυνση της κοινωνίας από τα 

κοινά οδηγεί σε μια κοινωνία που δεν μπορεί να αλλάξει, 
δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον, οδηγεί σε μια 

κοινωνία φοβική και ευάλωτη στις εξωτερικές αλλαγές. Το 

πλέον ανησυχητικό είναι ότι έχει αυξηθεί ο βαθμός 
διακινδύνευσης σε όλα τα επίπεδα. Οι χειρότερες ζημιές 

και καταστροφές γίνονται απροσδόκητα και 

απροειδοποίητα. Οφείλονται όμως σε λάθη που 

συσσωρεύονται αθόρυβα, αργά και σταθερά.

Η καταστροφή της Πάρνηθας και η δραματική 

επιβάρυνση της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία ζει και 
εργάζεται σχεδόν ο μισός ελληνικός πληθυσμός έγινε 

μέσα σε ένα βράδυ. Οφείλεται όμως στην σταδιακή 
εγκαθίδρυση μιας αρνητικής νοοτροπίας που 

διέβρωσε όλες τις υγιείς δομές και αργά, σταθερά, και 
αθόρυβα απενεργοποίησε τις αυξημένες δυνατότητες



και την υψηλή επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα 

που είχε αποκτήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά 

από πολύ κόπο και χρόνο. Το άσχημο είναι ότι αυτή η 
αρνητική και επικίνδυνη νοοτροπία απλώνεται αυτά τα 

χρόνια σε όλο το φάσμα της διοίκησης, σε τομείς 

επιτελικούς, νευραλγικούς, καθοριστικούς για το μέλλον 
της χώρας και των πολιτών.

Το μήνυμα που στέλνει η ίδια η πραγματικότητα είναι 
σαφές: Ο αυτόματος πιλότος-π ρος το χτες οδηγεί 
στην πρόσκρουση με το aùptoi Η Ελλάδα πρέπει να 

αλλάξει πορεία το ταχύτερο. Η πολιτικό δεν είναι ένα
ωοι> ύκ cukynpu'wittx .

καλοσχεδιασμένο σύνολο υποσχέσεων. Δεν είναι, δεν 

πρέπει και δεν μπορεί να είναι η συστηματική καλλιέργεια 

της πλάνης. Η προκοπή του πολίτη, του νέου, του 

επαγγελματία δεν γίνεται με εντολές από υπουργικά και 
κομματικά γραφεία. Ο ικανός και δραστήριος προοδεύει 

χάρη στη δική του δουλειά. Η οικονομική και κοινωνική 
πολιτική δεν υποκαθιστά την ατομική προσπάθεια. Είναι 

αυτή όμως που διαμορφώνει το πλαίσιο μέσα στο οποίο η
ατομική προσπάθεια μπορεί να αποδώσει καρπούς.
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σημασία. Η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από 
την κυβέρνηση θα συμβολίσει την κατηγορηματική
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απόρριψη της επιστροφής στο χτες και θα αποτελέσει 
την κυριότερη προϋπόθεση για μια Ελλάδα που 

προχωρά με ασφάλεια, με σχέδιο και με 

αυτοπεποίθηση στο μέλλον.
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το 2004, έχει οδηγήσει στην αδίστακτη και αφανή υπονόμευση 
του μέλλοντος του βιοτικού επιπέδου κάθε πολίτη.

Το συμπέρασμα. Δεν υπήρξε πολιτική που συνέβαλε ουσιαστικά 
στην ανάπτυξη. Ο αναπτυξιακός ρυθμός οφείλεται κατά κύριο 
λόγο τόσο στη δυναμική που κληρονόμησε η Νέα Δημοκρατία από 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όσο και στην ανάκαμψη που άρχισε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και επηρέασε θετικά την 
ελληνική οικονομία.

Συντρόφισσες, Σύντροφοι,

Οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι νέοι βλέπουν το μισθό τους να 
εξαφανίζεται πριν περάσει ο μήνας εξ αιτίας της ακρίβειας, των 
αφανών φόρων και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. 
Το κρίσιμο πρόβλημα των εργαζόμενων με μισθούς των 700 ή των


