
Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που η Ν.Δ. - σε μία περίοδο κρίσης 
και παρακμής για την ελληνική κοινωνία - ανέλαβε τη διακυβέρνηση της 
χώρας και μαζί το δύσκολο έργο να αλλάξει η αρνητική πορεία της Ελλάδας 
και να μπουν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό.

Το έργο που έγινε αυτό το χρόνο είναι σημαντικό. Μήπως όμως τα 

προβλήματα της καθημερινότητας μας εμποδίζουν να δούμε την 
πραγματικότητα; Μήπως βλέποντας το δένδρο δεν μπορούμε να δούμε το δάσος; 
Το έργο που έγινε ήταν κυρίως έργο υποδομής. Γι'αυτό και τα αποτελέσματα 
του δεν γίνονται αμέσως φανερά.

Σ'αυτή την πρώτη φάση δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο και μπήκαν 
μπροστά οι διαδικασίες για τα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν την όψη της 
χώρας, θα ήταν άδικο να θεωρήσουμε το έργο αυτό ως αυτονόητο.

Μία αντικειμενική άλλωστε προσέγκιση μπορούμε να έχουμε αν προσπαθήσουμε 
να απαντήσουμε στο διπλό ερώτημα

* Πετύχαμε την ανάκαμψη ;
* Τέθηκαν οι βάσεις για την ανόρθωση ;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίσιμες αυτές προτεραιότητες επιτεύχθηκαν.

- Σταμάτησε η καθοδική πορεία της οικονομίας και ο κίνδυνος να "τιναχθεί 

στον αέρα". Μπορούμε πλέον να μιλάμε για ξεκίνημα μίας νέας αναπτυξιακής 

πορείας.

- Προετοιμάστηκε η ανασυγκρότηση του κράτους σε όλους τους τομείς. 0 
εκσυγχρονισμός άρχισε, με παράλληλη αποκατάσταση της στοιχειωδούς 
συνέπειας του κράτους, στις σχέσεις του με τον πολίτη.

- Ταυτόχρονα, αποκαταστάθηκε η αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό. Το 
κύρος και η διαπραγματευτική μας ικανότητα.

Ασφαλώς δεν έγιναν θαύματα. Ούτε μπορούσαν να γίνουν.

Η κυβέρνηση άλλωστε δεν διεκδικεί, ούτε τον ρόλο του θαυματοποιού, 
ούτε το αλάθητο.



Διεκδικεί όμως αυτό που δικαιούται.

Την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην γενική διαπίστωση, ότι ο πρώτος 
χρόνος, δεν ήταν παρά η απόδειξη, πως μπορούμε πράγματι να πάμε καλύτερα. 
Να ξεπεράσουμε το παρελθόν και την χαμένη δεκαετία του 80. Να 
ξαναρχίσουμε, με οδηγό μας μία βάσιμη επιτέλους προοπτική και ελπίδα.

0 φάκελος αυτός έγινε με σκοπό, να τροφοδοτήσει τα στελέχη μας με το 
απαραίτητο υλικό που δικαιολογεί την εικόνα που επιγραμματικά αναφέρθηκε.

0 πολιτικός λόγος του "απολογισμού" πρέπει να είναι ενιαίος για όλα 
τα στελέχη και να απευθύνεται όχι μόνο στους ψηφοφόρους μας αλλά και στον 
απλό ανώνυμο Ελληνα.

Γιατί αυτοί χτίζουν μαζί, την τεράστια λαϊκή πλειοψηφία που στηρίζει το 
θετικό έργο της κυβέρνησης και το στηρίζει γιατί το καταλαβαίνει.

Στόχος μας είναι να εξηγήσουμε στον Ελληνικό λαό την πραγματική 
εικόνα. Χωρίς περιττές υπερβολές, και ωραιοποιήσεις.

Ας δούμε λοιπόν τί πέτυχε μέχρι σήμερα η Ν.Δ. σ'όλους τους τομείς 
της κυβερνητικής δραστηριότητας.



Η Ελλάδα έχει αποκτήσει μία ισχυρή κυβέρνηση. Πολλοί ήταν αυτοί που 
το είχαν αμφισβητήσει επικαλούμενοι την μικρή κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. Σήμερα, όμως, όλοι - στην Ελλάδα και στο εξωτερικό - ξέρουν 
ότι οι 152 είναι 152.

Ταυτόχρονα, με την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου ξεκαθαρίστηκαν 
από την αρχή της τετραετίας οι κανόνες του παιχνιδιού, ενώ ο ίδιος ο 
νόμος είναι εγγύηση για την πολιτική σταθερότητα καθώς μπορεί να 
εξασφαλίζει βιώσιμες κυβερνήσεις.

Η πολιτική αστάθεια - που τόσο είχε στοιχίσει στη φήμη της Ελλάδας 
στο εξωτερικό και ειδικότερα στους ξένους επενδυτές - είναι πιά παρελθόν.



Πουθενά δεν είναι π ιό φανερή η Ριζική αλλαγή της πολιτικής μας όσο 
στον τομέα της Εξωτερικής πολιτικής. Οι τριτοκοσμικές περιπλανήσεις 
τύπου Σαντάμ Χουσεϊν, η εξωτερική πολιτική για Εσωτερική κατανάλωση, η 
ασυνέπεια έναντι εταίρων και συμμάχων της πασοκικής δεκαετίας ανήκουν πια 
στο παρελθόν.

Σήμερα η Ελλάδα έχει υπεύθυνη, ρεαλιστική και ξεκάθαρη Εξωτερική 

πολιτική. Κεντρικός άξονας αυτής της πολιτικής είναι η κατοχύρωση της 
θέσης μας στην Ευρώπη. Πιστεύουμε σε μία Ευρώπη που πέρα από την 

οικονομική θα προχωρήσει στην πολιτική και στρατιωτική Ενωση.

Η Ν.Δ. πέτυχε να αποκαταστήσει το κύρος της χώρας μας στο 
εξωτερικό. 0 ίδιος ο Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να ταξιδέψει σε πολλές 
χώρες και συνάντησε ξένους ηγέτες με στόχο να αλλάξει η εικόνα της χώρας 
μας.

Το αποτέλεσμα είναι φανερό σε πολλά επίπεδα.

Στην Ευρώπη είδαμε την έμπρακτη αλληλεγγύη με τη χορήγηση του 

Κοινοτικού Δανείου. Με τις ΗΠΑ - που είναι σήμερα η μόνη υπερδύναμη - οι 
σχέσεις μας σημείωσαν εντυπωσιακή βελτίωση μετά και την επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον (πρώτη επίσκεψη Ελληνα Πρωθυπουργού μετά από 
26 χρόνια) και την αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην 
Ελλάδα.

Πριν λίγο έγινε και η πρώτη επίσκεψη στην Ελλάδα του Σοβιετικού 

Υπουργού των Εξωτερικών από συστάσεως Ελληνικού Κράτους.

Στα Βαλκάνια η παρουσία της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα έντονη. Η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα των Βαλκανίων που ανήκει στην ΕΟΚ, ΝΑΤΟ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως παράγοντας 
ισορροπίας, ασφαλείας και σταθερότητας στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτά 
εντάσσονται οι δύο επισκέψεις του κ. Μητσοτάκη στη Βουλγαρία, η επίσκεψη 

στην Αλβανία και το επικείμενο ταξίδι στην Ρουμανία.

Ταυτόχρονα η Ελλάδα που αποτελεί γεωγραφικά κρίκο της Ευρώπης με τη 

Μέση Ανατολή αναβάθμισε το ρόλο της στη σημαντική αυτή περιοχή του 

κόσμου. Χαρακτηριστικά είναι οι πρόσφατες επισκέψεις του ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
στις χώρες της Μέσης Ανατολής.



Η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση οτον πόλεμο του κόλπου ήταν 

ξεκάθαρη και αποφασιστική. Ενεργή στήριξη μαζί με την υπόλοιπη Διεθνή 
Κοινότητα της Διεθνούς Νομιμότητας. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε στο τέλος 
του πολέμου όχι τόσο γιατί έφερε στην Ελλάδα με το μέρος των νικητών, 
αλλά γιατί κυρίως ενίσχυσε σήμερα τη θέση της χώρς μας στο Κυπριακό.

Και υπάρχουν πολλές αποδείξεις γι'αυτό. Η έντονη κινητικότητα για 
το θέμα διεθνώς, η πρωτοβουλία της ΕΟΚ για την επίλυση του, η δήλωση του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Δουβλίλνο ότι οι σχέσεις ΕΟΚ - Τουρκίας 
επηρεάζονται από την πορεία του Κυπριακού.

Οφείλουμε όμως τώρα, εκ των υστέρων να αναρωτηθούμε. Ποιές θα ήταν 
οι συνέπειες μετά τη λήξη του Πολέμου αν η Ελλάδα αντί για την 
αποφασιστική στάση της Κυβερνήσης ακολουθούσε την πολιτική που η 
αντιπολίτευση πρότεινε; Αν είχαμε σταθεί αδιάφοροι απέναντι στην 

παρανομία και επιλέγομε την απομόνωση μίας φιλοσανταμικής ουσιαστικά 
ουδετερότητας;

Στην Αμυνα η πολιτική της Κυβέρνησης απέβλεπε στην πραγματοποίηση 

του μεγάλου στόχου που είναι ένας σύγχρονος, μικρότερος αριθμητικά και 
πιο αποτελεσματικός στρατός.

Για να γίνει όμως αυτό έπρεπε να αποκατασταθεί το κλίμα λειτουργίας, 
να εξασφαλιστεί η εξύψωση του ηθικού και να ξεριδωθεί ο κομματισμός για 
πάντα από το στράτευμα. Απαραίτητη γι'αυτό είναι η αξιοκρατία και η 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σ'όλες τις βαθμίδες. Η Κυβέρνηση 

κινήθηκε ακριβώς σ'αυτή την κατεύθυνση. Ετσι :

- Προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν σύγχρονα εξοπλιστικά προγράμματα των 

κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις του 

πεδίου της μάχης.

- Ξεκίνησε η διαδικασία εξυγίανσης της Εθνικής μας Αμυντικής 
Βιομηχανίας.

- Επιτεύχθηκε η βελτίωση των όρων και η αξιοποίηση των 
αντισταθμιστικών ωφελημάτων τα οποία αυξήθηκαν κατά 11%.



Ξεκίνησε προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, 
διατροφής και ψυχαγωγίας των στρατευσίμων και επιτράπηκε η 
ανάγνωση εφημερίδων μέσα στα στρατόπεδα.

Μειώθηκε η στρατιωτική θητεία (σε 15 μήνες στο στρατό ξηράς) και 
ρυθμίστηκαν στρατολογικά θέματα που χρόνια τώρα ταλαιπωρούσαν 
πολλές κατηγορίες πολιτών.

Ταυτόχρονα έγιναν τα πρώτα βήματα για την πάταξη του ρουσφετιού 
στο στράτευμα. Γι'αυτό το Υπουργείο Αμυνας προχώρησε στην 
θεσμοθέτηση θητείας διαφορετικής χρονικής διάρκειας ανάλογα με την 
περιοχή την οποία υπηρετούν οι στρατεύσιμοι. Ενώ για τους 

αξιωματικούς μέχρι το βαθμό του ταγματάρχου ή αντίστοιχου 
καθιερώθηκε νέο σύστημα μεταθέσεων (προγραμματισμός μεταθέσεων για 
τα επόμενα 5 χρόνια) που πρόκειται να επεκταθεί και στους 
υπόλοιπους βαθμούς.

Παράλληλα αναθεωρήθηκε ο ρόλος του στρατού στην εξυπηρέτηση 
κοινωνικών αναγκών. Ετσι παραχωρήθηκαν εκτάσεις και εγκαταστάσεις 
στρατοπέδων για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών (δημιουργία 
πάρκων, κέντρων αποκατάστασης ατόμων εξαρτημένων από τα Ναρκωτικά, 
Νοσοκομείων, υποδοχή ποντίων από τη Σοβιετική Ενωση ή Αλβάνων 
φυγάδων). Εφαρμόζεται σταδιακά και θα επεκταθεί σύστημα 
ανακύκλωσης απορριμάτων που προέρχονται από το στράτευμα και 
καταρτίστηκε πρόγραμμα συμμετοχής του στρατού στις αναδασώσεις.



Στην οικονομική πολιτική έγινε τον τελευταίο χρόνο ριζική μεταβολή. Η 
πολιτική της συνεχούς επέκτασης του κράτους και των παρεμβάσεων του που 
οδήγησε στα τεράστια ελλείμματα, της αδιαφορίας για την εξάπλωση της 
φοροδιαφυγής, επενδυτικής απραξίας, της υπερκατανάλωσης, του δανεισμού και της 
υπερχρέωσης και της διάλυσης της οικονομίας που παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ είναι πιά 
οριστικά παρελθόν

Η κυβέρνηση προχώρησε αμέσως στην εφαρμογή ενός τριετούς προγράμματος 
εξυγίανσης της οικονομίας, ενός προγράμματος σταθεροποίησης. Και είναι αποφα

σισμένη να το τηρήσει. Ηδη μέσα στο '90 σταμάτησε η καθοδική πορεία. 0 

προϋπολογισμός του '90 τηρήθηκε παρά τις αντιξοότητες με ελάχιστη απόκλιση. 0 
νόμος για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, ο περιορισμός κατά 3% της 
απασχόλησης στο δημόσιο τομέα συνέβαλαν στην κατεύθυνση αυτή. Δυστυχώς ο 
Πόλεμος στον Κόλπο είχε απρόβλεπτο κόστος στην Ελληνική Οικονομία, που βέβαια 
καλούμαστε όλοι μας να πληρώσουμε.

Ομως η αντιπολίτευση που φέρνει και τη μεγάλη ευθύνη για το σημερινό μας 

χάλι, συνεχίζει υποκριτικά να επιτίθεται στην κυβέρνηση και την πολιτική της 
και να την κατηγορεί για δήθεν "αντιλαϊκή πολιτική". Αλλά αλήθεια ποιά είναι 
η πραγματικά αντιλαϊκή πολιτική; Η πολιτική της σημερινής κυβέρνησης που 
αντιμετωπίζει κατάματα τα προβλήματα ή η σοσιαλιστική οκταετίαςπου έθαβε τα 
προβλήματα χωρίς να ασχολείται μαζί τους και δημιούργησε την κρίση;

Η πολιτική της Ν.Δ. είναι βαθύτατα φιλολαϊκή. Γιατί είναι πολιτική με 
προοπτική. Είναι πολιτική ελπίδας. Και αυτό δεν το λέει μόνο η Κυβέρνηση.

Το λένε οι πρώτες θετικές ενδείξεις στους οικονομικούς δείκτες αλλά και οι 
Διεθνείς οργανισμοί.

Η ΕΟΚ που χορήγησε το Δάνειο παρά την αποτυχία του προγράμματος '86 - '87 

και την αναξιοπιστία που δημιούργησε.

0 00ΣΑ που με πρόσφατη έκθεσή του εκτιμά ότι το πρόγραμμα της κυβέρνησης 
είναι ορθό, επισήμαίνοντας σαν πρώτο καλό σημάδι τη μείωση του πληθωρισμού από 
22,8% τον περασμένο Δεκέμβριο στο 19,5% τον Μάρτιο και προβλέποντας 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού καλύτερη και από αυτή που υπολογίζει η Κυβέρνηση.



Μελλοντικά αναμένεται επίσης μείωση της ανεργίας. Αυτό όμως το προσωρινό 

πρόβλημα θα διαρκέσει περισσότερο. Γιατί η απορρόφηση των ανέργων προϋποθέτε 
την ανάκαμψη της οικονομίας που θα αρχίσει από το τέλος του επόμενου χρόνου. 
Παρ'όλα αυτά ήδη τον περασμένο χρόνο δημιουργήθηκαν 56.000 νέες θέσεις 
εργασίας που εντάχθηκαν σε ειδικά προγράμματα διεύρυνσης των ευκαιριών 
απασχόλησης. Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν 5 νέες ελληνικές τράπεζες και 2 εταιρείες 
επενδύσεων ενώ άνοιξαν και αρκετά νέα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών.



Κλειδί όμως για τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής οικονομίας και την 
δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί η πολιτική της αποκρατικοποίησης. Είναι 
γεγονός ότι στον τομέα αυτό υπήρξαν καθυστερήσεις. Αυτό μέχρι έναν βαθμό 
ήταν φυσικό. Διότι πρώτο υπήρχαν τεράστια νομικά προβλήματα όσον αφορά 

τις "προβληματικές" λόγω των ρυθμίσεων που είχαν γίνει επί ΠΑΣΟΚ αλλά και 
γιατί δεν υπήρξε το κατάλληλο νομικό - θεσμικό πλαίσιο αφού είναι η πρώτη 
φορά που παρόμοιο πρόγραμμα εφαρμόζεται στην Ελλάδα. Παρ'όλα αυτά το 

έργο που έγινε, έργο υποδομής, είναι σημαντικό. Στον ΟΑΕ σταμάτησε ήδη η 
ζημιογόνος λειτουργία 15 επιχειρήσεων. Ενώ μειώθηκε το προσωπικό του 
συνόλου των εταιρειών του κατά 20%. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η πώληση 5 
επιχειρήσεων και η διαδικασία της αποτίμησης της αξίας για άλλες 15 
περίπου επιχειρήσεις. Επίσης ξεκίνησαν και βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης αρκετών επιχειρήσεων που ανήκουν 

σε κρατικές τράπεζες.

Παράλληλα δημιουργήθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την αποκρατικοποίηση 
των ΔΕΚΟ που προβλέπει την πώληση μέχρι το 49% μετοχών ορισμένων από 
αυτές. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να επιταχύνει τους ρυθμούς του 
έργου αυτού. Εντός του Απριλίου διεκόπτεται η λειτουργία άλλων 6 
ζημιογόνων μονάδων, ενώ προχωρεί με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η 

κατάργηση περιττών δημοσίων υπηρεσιών και η αποκρατικοποίηση φορέων και 

του στενότερου Δημόσιου τομέα. Μέχρι το τέλος του χρόνου το μέγιστο 
μέρος του προγράμματος αποκρατικοποίησης θα έχει ολοκληρωθεί.

Η αξία της πολιτικής αυτής θα φανεί όμως αργότερα. Γιατί θα 

αποτελέσει τον κυριότερο λόγο μείωσης των φορολογικών βαρών του πολίτη 
αφού έτσι θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα αλλά και γιατί θα δοθεί ώθηση στην 

προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.



Η φοροδιαφυγή αποτελεί χρόνια τώρα την πληγή της οικονομίας. Στα 
χρόνια του ΠΑΣΟΚ και ιδίως τη διετία '88-'89 πήρε τεράστιες διαστάσεις. 
Στόχος της σημερινής κυβέρνησης είναι να την εξαλείψει. Πρόκειται για μιά 
δύσκολη μάχη που για να κερδηθεί ένας μόνο τρόπος υπάρχει.

Η μηχαργάνωση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ηδη 
μηχανοργανώνονται οι 120 μεγαλύτερες ΔΟΥ και εκσυγχρονίζεται το κεντρικό 
σύστημα. Παράλληλα με την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που ήδη 
έχει αρχίσει να γίνεται, την επέκταση της τοποθέτησης ταμειακών μηχανών 
και γενικότερα τον εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος που σταδιακά 
υλοποιείται αναμένεται σημαντική αύξηση των εισόδων και σε μεγάλο βαθμό 
περιστολή της φοροδιαφυγής.

Στόχος της κυβέρνησης για να επιτύχει η προσπάθεια απόδοσης του 
φορολογικού συστήματος, είναι να εξασφαλίσει δύο βασικές προϋποθέσεις:

* να υπάρχει δίκαιη συμμετοχή όλων στα φορολογικά βάρη ώστε να 
υπάρχει η αναγκαία κοινωνική συναίνεση.

* να αλλάξει η νοοτροπία που σήμερα υπάρχει, όπου ο καθένας είναι 
υπέρ ενός σκληρού φορολογικού συστήματος αρκεί να... μην τον αφορά.



Η στασιμότητα στην εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων ήταν το κύριο 
χαρακτηριστικό της δεκαετίας του '80. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει να επιδείξει ούτε 
ένα άξιο λόγου έργο.

Η ΝΑ αντίθετα χωρίς καθυστέρηση ξεκίνησε τις διαδικασίες για την 
εκτέλεση των μεγάλων έργων που θα αποτελέσουν την υποδομή για την 
ανάπτυξη.

- Εβαλε μπροστά το ΜΕΤΡΟ, το ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ, τη ΖΕΥΞΗ 
ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, τους μεγάλους δρόμους και τα γκαράζ στην Αθήνα. 

Εργα αναγκαία για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προσέλκυση 
επενδύσεων που όχι μόνο δεν θα επιβαρύνουν περισσότερο το 
περιβάλλον αλλά αντίθετα θα δίνουν λύσεις στα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα.

- Ξεκίνησε έργα, όπως το Φυσικό Αέριο, το πρόγραμμα ανάπτυξης της 

ΔΕΗ, οι Αυτοκινητόδρομοι, ο Εκσυγχρονισμός των Τηλεπικοινωνιών. Το 
δάνειο που πήραμε από την Κοινότητα πηγαίνει εξ ολοκλήρου για 
επενδύσεις υποδομής. Για την κάλυψη μέρους της Ελληνικής 

συμμετοχής στα ΣΠΑ, τα Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης. Με τα 
προγράμματα αυτά, συνολικού ύψους 15 δις δολλαρίων, εκτελούνται σε 
όλα τα διαμερίσματα της χώρας εκατοντάδες έργα βασικής υποδομής. 

Εργα οδοποιίας. Εργα ύδρευσης και αποχέτευσης. Εργα αρδευτικά για 
την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο που έθεσε ο Αναπτυξιακός 
Νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του '90 θα αποτελέσουν το βασικό μοχλό 

για να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα.



Η εικόνα της Ελλάδας στην ΕΟΚ έχει σήμερα αλλάζει ριζικά. Και αυτό 
είναι μιά ακόμη επιτυχία της κυβέρνησης. Προηγήθηκε και συνεχίζεται 

γενική αλλαγή συμπεριφοράς της χώρας μας απέναντι στην Κοινότητα. Η μαύρη 
εικόνα που έδινε ο ξένος Τύπος παρουσιάζοντας την Ελλάδα του ΠΑΣΟΚ έχει 
σταματήσει οριστικά. Αποκαθιστούμε καθημερινά την τιμή μας στην Ευρώπη.

Εχει αλλάξει εντελώς η αντιμετώπιση των κονδυλίων της ΕΟΚ. Δεν 
πηγαίνει δραχμή για κατανάλωση. Ολα τα χρήματα του Κοινοτικού Δανείου 
πηγαίνουν για την κάλυψη της Ελληνικής συμμετοχής στα έργα που γίνονται 

με τα ΣΠΑ. Οι απορροφήσεις στα Κοινοτικά πτρογράμματα των ΣΠΑ κια των ΜΟΠ 
έχουν αυξηθεί δραματικά. Για παράδειγμα από τα ΣΠΑ απορροφήθηκαν 142 δις 

έναντι των 126 δις που είχαν προβλεφθεί. Ενώ από τα ΜΟΠ 32 δις έναντι 
στόχου 20 δις.

Ταυτόχρονα προχώρησε πολύ γρήγορα η προσαρμογή του Ελληνικού στο 
Κοινοτικό Δίκαιο. Υπογράφηκαν στο χρόνο που πέρασε πάνω από 80 σχετικά 
Προεδρικά Διατάγματα και Υουργικές Αποφάσεις. Τέλος μειώθηκε ο αριθμός 

των καταγγελιών παραβάσεων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου στο μισό.

Στόχος μας είναι η αξιοπιστία έναντι των εταίρων μας και η αρμονική 
συνεργασία μαζί τους στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης.



Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής κοινωνίας δεν είναι μόνο θέμα 
οικονομικό. Την ίδια σπουδαιότητα έχει η ανασυγκρότηση και η ομαλή 

λειτουργία του κράτους. Ανασυγκρότηση του κράτους σημαίνει κυρίως Δημόσια 
Διοίκηση. Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη. Κι εδώ η κυβέρνηση προχώρησε 

σε σημαντικές τομές. Με το νόμο για τη Δημόσια Διοίκηση που πρόσφατα 
ψήφισε η ΝΔ επέλεξε οριστικά το δρόμο της αξιοκρατίας. Οι προσλήψεις θα 
γίνονται με τίμιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Και υπάρχει προηγούμενο. Ηδη ο 

πρώτος διαγωνισμός που έγινε δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. Κι αυτό έγινε 
χωρίς να υπολογίζεται οποιοδήποτε κόστος. Εγινε με κομματική θυσία. 

Ταυτόχρονα καταργήθηκε ο θεσμός του εποχικού υπαλλήλου και θεσμοθετήθηκαν 
οι αναγκαστικές μετατάξεις και ο θεσμός του Διυπουργικού υπαλλήλου. Το 
πλεονάζον προσωπικό θα μετακινηθεί. Ετσι θα καλυφθούν θέσεις όπου 
υπάρχουν ελλείψεις χωρίς νέους διορισμούς, ενώ θα σταματήσουν οι 

αργομισθίες ώστε να πάψει ο φορολογούμενος να πληρώνει κάποιους 
ευνοούμενους που αμοίβονται χωρίς να δουλεύουν.

Για την πάταξη της γραφειοκρατίας και την απλούστευση των 

διαδικασιών περιορίστηκε ο αριθμός υπογραφών ενός εγγράφου σε τρεις και 
καθιερώθηκαν σύντομες προθεσμίες διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών 
με δυνατότητα απαίτησης αποζημίωσης σε περίπτωση που οι υπηρεσίες δεν 

τηρούν τις σχετικές προθεσμίες.

Τον ένα χρόνο που η ΝΔ βρίσκεται στην εξουσία άρχισε επιτέλους να 

λειτουργεί το κράτος. Με μικρά αλλά σημαντικά βήματα το κράτος κάνει την 
παρουσία του εκεί όπου χρειάζεται, δηλαδή στην υπηρεσία και την προστασία 

του πολίτη.

Για την προστασία του ιερού δικαιώματος της ζωής, της ασφάλειας και 

της περιουσίας του πολίτη από τους τρομοκράτες - δολοφόνους ψηφίστηκε ο 
νόμος "για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος" ενώ θεσπίστηκε 

ηθική αλλά και υλική ενίσχυση στις οικογένειες των θυμάτων της 

τρομοκρατίας.

Ταυτόχρονα άρχισε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών δίωξης 
της τρομοκρατίας με στόχο να γίνουν πιό αποτελεσματικές που βρίσκεται 
όμως ακόμη στο αρχικό της στάδιο.



Μεγάλες όμως ήταν - αυτό το χρόνο - οι επιτυχίες των υπηρεσιών 
δίωξης Ναρκωτικών. Καθημερινά τα δελτία ειδήσεων είναι γεμάτα με 
περιπτώσεις συλλήψεων μεγάλων εμπόρων ναρκωτικών. Αλλά και οι ποσότητες 
που κατασχέθηκαν έχουν, σε σχέση με το παρελθόν, πολλαπλασιαστεί. Επίσης 
όποιες περιπτώσεις διαφθοράς εντοπίζονται στην κρατική μηχανή δεν 
κουκουλώνονται, όπως γινόταν επί ΠΑΣΟΚ, αλλά αντίθετα πατάσσονται και 
στέλνονται κατ'ευθείαν στην δικαιοσύνη.

0 νέος αυστηρότερος Κ.Ο.Κ. όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία 
άρχισε να φέρνει κάποια αποτελέσματα αφού το '90 είχαμε σε σχέση με το 
'89 μείωση κατά 16% των τροχαίων ατυχημάτων και κατά 12% των νεκρών από 
αυτά.

Για την εξασφάλιση των πολιτών και την προστασία βασικών αναγκών 

από τις απεργίες στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, ορίστηκε νέο νομικό 
πλαίσιο που προβλέπει για την ύπαρξη προσωπικού ασφαλείας και την παροχή 
των βασικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

Ακόμη περιορίστηκαν δραστικά τα προνόμια διαφόρων συντεχνιών που 
λειτουργούσαν εις βάρος του κοινωνικού συνόλου όπως των υπαλλάλων της 
ΔΕΗ, της Ολυμπιακής και καταργήθηκαν όλα τα ελευθέρας και μειωμένης τιμής 
εισιτήρια (εκτός αναπήρων πολέμου και των συνοδών τους, των ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, των πολυτέκνων, των μαθητών και των σπουδαστών) στις 

αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ.

Ομως η κυβέρνηση έδωσε σημασία και σε ορισμένα μικρά αλλά πολύ 
σημαντικά βήματα για την εξυπηρέτηση του πολίτη όπως πχ. στο αεροδρόμιο 
της Αθήνας όπου μπορεί πιά κανείς εύκολα να βρει καροτσάκι για να 

μεταφέρει τις αποσκευές του. Πράγμα που, όσο αστείο και μηδαμινό αν 
φαίνεται, δεν μπορούσε να κάνει πριν, ή με την αναμόρφωση του συστήματος 
των εφημεριών στα νοσοκομεία αρχίζει να υπάρχει πλέον η δυνατότητα να 

εξυπηρετηθεί κανείς άμεσα χωρίς να στοιβαχτεί σε κάποιο ράντζο στους 

διαδρόμους.

Τέλος για την κυβέρνηση η πληροφορική και η μηχανοργάνωση ολόκληρου 
του δημόσιου τομέα αποτελεί ένα μεγάλο στόχο. Η προσπάθεια αυτή ήδη 
ξεκίνησε με την μηχανοργάνωση του Υπουργείου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και των 120 
μεγαλύτερων ΔΟΥ, των τελωνείων, 30 Νομαρχιών, των 15 μεγαλύτερων 
Νοσοκομείων, Δήμων και μεγάλων Κοινοτήτων. Το αποτέλεσμα θα είναι διπλό. 
Και εξοικονόμηση χρήματος και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.



Το βάρος της προσπάθειας της κυβέρνησης σήμερα πέφτει όπως είναι 
φανερό στην έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Γιατί μόνον 
έτσι θα υπάρξουν οι οικονομικές δυνατότητες να προωθηθούν σε δεύτερη φάση 
νέα κοινωνικά προγράμματα. Για την ώρα οι προτεραιότητες της ΝΔ στους 

τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της ασφάλισης είναι να εκλογικεύσει 
τους παραλογισμούς και να θέσει τέλος στις αδικίες που υπάρχουν. Στο 
επόμενο διάστημα η Υγεία και η ασφάλιση θα αποτελόσουν την πρώτη 
προτεραιότητα.

Ηδη όμως έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρουσιάστηκε για διάλογο το 
προσχέδιο νόμου για την υλοποίηση βασικών σημείων του φιλελεύθερου 

προγράμματος Υγείας όπως η Ελεύθερη Επιλογή γιατρού και του ατομικού 
βιβλιάριου υγείας.

Στην ασφάλιση η κυβέρνηση έκανε μιά πρώτη εξυγιαντική τομή με νόμο 

που ψηφίστηκε στη Βουλή τον Σεπτέμβριο. Ενα νόμο που σταμάτησε την 
κατάρρευση του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυβέρνηση προχώρησε στο νόμο 
αυτό, παρά τις αντιδράσεις, χωρίς να υπολογίσει πολιτικό κόστος θέτοντας 
τέλος σε προνόμια και αδικίες δεκαετιών.

Αυτός ο νόμος αποτέλεσε την πρώτη φάση εξυγίανσης του ασφαλιστικού 

μας συστήματος.

Μετά από ευρύ διάλογο η κυβέρνηση θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση 

του ασφαλιστικού.

0 στόχος είναι ένα σύστημα ασφάλισης που θα παρέχει ενιαία σύνταξη 

για όλους τους Ελληνες πολίτες η οποία θα συμπληρώνεται με βάση τις αρχές 

της ιδιωτικής ασφάλισης.

Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας σήμερα δεν επιτρέπει 
την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Παρ'όλα αυτά η κυβέρνηση κατάφερε να 
πραγματοποιήσει ορισμένα σημαντικά βήματα και στον τομέα αυτό.

Ετσι έγινε πραγματικότητα το επίδομα των 34.000 για το τρίτο παιδί 

καθώς και το επίδομα και η ισόβια σύνταξη για την πολύτεκνη μητέρα.



Αυξήθηκε ο χρόνος επιδότησης των ανέργων, ενώ για τους εργαζόμενους 
των προβληματικών που έχασαν τη δουλειά τους ελήφθη ειδική μέριμνα με 
ειδικά προγράμματα του ΟΑΕΔ (εκπαίδευση ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 
εργαστούν αλλού ή να ξεκινήσουν δική τους δουλειά).

Εγινε ένα πρώτο βήμα για το αφορολόγητο των συντάξεων ώστε σήμερα 
οι συντάξεις μέχρι 180.000 τον μήνα δεν φορολογούνται.

θεαματικά ήταν ατα αποτελέσματα στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών 
κυρίως στον τομέα της Δίωξης. Ομως και στους τομείς της πρόληψης - 
απεξάρτησης - επανένταξης καταβάλλεται μιά μεγάλη προσπάθεια με ειδικά 
προγράμματα που όμοιά της δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Στον φετινό δε 
προϋπολογισμό έχουν δεσμευτεί περίπου 1.5 δις για την πραγματοποίηση 
εκατοντάδων τέτοιων προγραμμάτων σε όλη τη χώρα. Ακόμη λειτούργησαν 16 
μονάδες ειδικών λοιμώξεων (AIDS), προχώρησε ικανοποιητικά το πρόγραμμα 

αποασυλλοποίησης των ασθενών της Λέρου, ένα ίδρυμα που είχε θεωρηθεί η 
"ντροπή της Ευρώπης".



Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό τομέα ήταν καταστροφική. 

Κατασπατάλησε τους Κοινοτικούς Πόρους και παρέδωσε τη γεωργία με συνολικό 
χρέος 1 τρις δρχ. Μόνο τα χρέη των Συνεταιρισμών ξεπερνούσαν τα 600 
δις. Ενώ η ροή των επενδύσεων για την γεωργία, δημόσιων και ιδιωτικών 
ήταν μειωμένη κατά 50% σε σχέση με το '81.

Σήμερα για να μπορέσει η Ελληνική Γεωργία να προσαρμοστεί με την 
πραγματικότητα της ΕΟΚ θα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική. Αυτό όμως 
σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας και συστηματική προσπάθεια. Για τους 
συνεταιρισμούς ειδικότερα σημαίνει ότι πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με 
τους νόμους της αγοράς και του ανταγωνισμού.

Το κράτος, από την μεριά του, είναι υποχρεωμένο να εξασφαλίσει τους 
όρους του υγιούς ανταγωνισμού και να υποστηρίξει μόνο τις προσπάθειες 
εκείνες που μπορούν να έχουν αποτελέσματα.

Σ'αυτή την κατεύθυνση, στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης από τη Ν.Δ. 
ρυθμίστηκαν όλα τα κτηνοτροφικά χρέη και προχώρησαν οι διαδικασίες για 
την ρύθμιση ενός μεγάλου μέρους των χρεών των συνεταιρισμών.

Αποφασίστηκε η αποδέσμευση της ATE από το δημόσιο τομέα και 
προετοιμάζεται (θα είναι έτοιμο σύντομα για διάλογο) το Ν/Σ που ρυθμίζει 
τις εκρεμμότητες των θεμάτων της γεωργίας, αλλά και το πλαίσιο Νόμου για 

τους συνεταιρισμούς.

Επίσης, ολοκληρώνεται η επανεξέταση των πρόωρων αγροτικών 

συντάξεων, για να εντοπιστούν αυτές που χορηγήθηκαν παράνομα. Αυτό 
άλλωστε ήταν μία στοιχειώδης υποχρέωση του κράτους απέναντι στους πολίτες 

του.

Δεν πρέπει τέλος να ξεχνάμε ότι έγιναν με επιτυχία όλες οι 
διαπραγματεύσεις με τον ΕΟΚ επιτυγχάνοντας μέση αύξηση τιμών κατά 18%.

Ενώ, παρά την οικονομική στενότητα, αυξήθηκαν ("συμβολικά" έστω) οι 
αγροτικές συντάξεις και προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό εκατοντάδες έργα 
(αρδευτικά κλπ) σε όλη τη χώρα.



Το 1990, στο χώρο της Παιδείας, χαρακτηρίστηκε από πολλούς χρονιά 
"μαθητική έκρηξης". Αφορμή υπήρξε η παραπληροφόρηση για δευτεύουσας 

σημασίας μέτρα της κυβέρνησης. Αιτία ήταν τα συσσωρευμένα προβλήματα που 
υπήρχαν στο χώρο της εκπαίδευσης και διογκώθηκαν στα χρόνια του ΠΑΣΟΚ.

Αλλος ήταν υπεύθυνος και άλλος φάνηκε να την πληρώνει.

Ομως οι πραγματικές διαθέσεις και το πραγματικό πρόσωπο της 
κυβέρνησης φαίνονται σήμερα από τον Εθνικό Διάλογο για την Παιδεία που 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία του υπουργού Παιδείας.

Είναι ένας διάλογος που για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση και τέτοιο 
βάθος γίνεται στη χώρα μας. Στο διάλογο αυτό δεν συμμετάσχουν όπως 
παραδοσιακά γινόταν μόνο οι φορείς της εκπαίδευσης. Συμμετέχουν κάθε 
μαθητής και φοιτητής και κάθε εκπαιδευτικός, θα συμμετάσχουν επίσης τα 
κόμματα και ειδικοί. 0 διάλογος θα γίνει σε πέντε στάδια ώστε να υπάρχει 

αρκετός χρόνος για να εκφράσουν όλοι με άνεση τις απόψεις τους και φυσικά 
για κάθε πρόβλημα.

Η κυβέρνηση, παρότι έχει πρόγραμμα εγκεκριμένο από τον ελληνικό 

λαό, προχωρεί επιδιώκοντας την μέγιστη δυνατή συναίνεση γιατί η Παιδεία 
είναι εθνικό θέμα. Τον Οκτώβριο θα καταθέσει στη Βουλή νομοσχέδιο για 
την Παιδεία το οποίο θα είναι τελικά της ευρύτερης δυνατής υποδοχής.



Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον έχει υποστεί πολλά στη χώρα μας εδώ 
και πολλά χρόνια.

Κατά το παρελθόν είχαμε ακούσει πολλά "ευχολόγια" και "οράματα για 
τα περιβαλλοντικά θέματα, και εξακολουθούμε να τα ακούμε από την 
αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ που στο κάτω - κάτω είχε οκτώ 
χρόνια την ευθύνη, έργα όμως ουσιαστικά ποτέ δεν έγιναν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα λόγων και όχι έργων είναι η περίπτωση του 
Ελαιώνα. Επί δέκα ολόκληρα χρόνια όχι μόνο δεν έγινε τίποτα αλλά η 
κατάσταση επιδεινώθηκε σοβαρά. Η σημερινή κυβέρνηση ήδη προχώρησε στο 
θέμα αυτό.

Για την αντιμετώπιση του νέφους το ΥΠΕΧΩΔΕ αποφάσισε σαν πρώτο βήμα 
τα μέτρα για την αντικατάσταση των παλιών αυτοκινήτων με νέας τεχνολογίας.

Ηδη τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται με επιτυχία. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση 
προχώρησε τις διαδικασίες για την κατασκευή του ΜΕΤΡΟ που όταν τελειώσει 
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση του νέφους της Αθήνας.

Στην ίδια κατεύθυνση ξεκίνησε ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής 

μεγάλων οδικών έργων και μεγάλων γκαράζ. Ακόμη είναι έτοιμο και το 
υπόλοιπο πακέτο μέτρων που έχει ως στόχο την εξαφάνιση του νέφους σε 6 
εώς 7 χρόνια.

Πραγματική πληγή όμως για την Ελλάδα είναι οι καταστροφές τεράστιων 
δασικών εκτάσεων από τις πυρκαγιές. Η κυβέρνηση άρχισε την υλοποίηση με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς ενός προγράμματος διπλασιασμού των Ελληνικών 
δασών. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκτός από το Υπουργείο Γεωργίας η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο στρατός.

Ηδη με τα μέτρα που πάρθηκαν φέτος υπήρξε μείωση των ζημιών από 
πυρκαγιές κατά 20% περίπου. Παράλληλα η κυβέρνηση προχωρεί στη σύνταξη 

Δασολογίου και Δασικού κτηματολογίου και αποφάσισε την αγορά νέων 
εναέριων και επίγειων μέσων δασοπυρόσβεσης.


