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Ο
χώρος της Πολιτικής ανέκαθεν
αποτελούσε εύφορο πεδίο για
τη διατύπωση αντικρουόμε-
νων απόψεων, αλλά και για τη

διενέργεια ενός συνεχιζόμενου διαλόγου
με επίκεντρο τις επιδόσεις της Κυβέρνη-
σης και τις διαφωνίες, ή τις εναλλακτικές
προτάσεις της Αντιπολίτευσης. 

Αυτή είναι και η ουσία της Δημο-
κρατίας μας, η προαγωγή των διαφορε-
τικών απόψεων, που μέσα από μία πα-
ραγωγική συνθετική διαδικασία διαλόγου,
οδηγεί στην προάσπιση των συμφερόντων
των πολιτών. Υπάρχουν, όμως, περιπτώ-
σεις που τόσο η υπεράσπιση των πε-
πραγμένων μιας κυβέρνησης μπορεί να
λειτουργήσει προπαγανδιστικά, όσο και η
κριτική στα πεπραγμένα αυτά από την Αν-
τιπολίτευση μπορεί να λειτουργήσει ως
στείρα εναντίωση και λαϊκισμός. 

Η γραμμή που χωρίζει τον λαϊκισμό
από την αντικειμενική κριτική και την προ-

παγάνδα από την ρεαλιστική αποτύπωση
των πραγμάτων, ορίζεται από ένα πράγ-
μα: τα γεγονότα.

Τα γεγονότα και οι εξελίξεις, οι πρά-
ξεις και οι πρωτοβουλίες, δεν αποτελούν
αντικείμενο αμφισβήτησης και δεν μπο-
ρούν να ερμηνεύονται κατά δοκούν, κα-
θώς είναι στοιχεία μετρήσιμα και πολλές
φορές αυταπόδεικτα.

Πρωτόγνωρες προκλήσεις
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας

έχει κληθεί τα τελευταία 3,5  χρόνια να
αντιμετωπίσει πρωτόγνωρες για τα δε-
δομένα της  χώρας μας προκλήσεις, που
ανέτρεψαν ή θα μπορούσαν να έχουν ανα-
τρέψει την κανονικότητα της ζωής μας.
Δοκιμαστήκαμε ως Κυβέρνηση από τα γε-
γονότα στον Έβρο και το προσφυγικό-με-
ταναστευτικό γενικότερα, τις συνεχιζό-
μενες προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας,
την πανδημία του κορωνοϊού, τις επι-
πτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και
διαχειριστήκαμε τις προκλήσεις αυτές
με επιτυχία. 

Το πολύ σημαντικό, όμως, είναι ότι δεν
μείναμε απλώς στη διαχείριση των –
ομολογουμένως- τεράστιων κρίσεων που
κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά
παράλληλα συνεχίσαμε με επιτυχία αυτό
για το οποίο δεσμευθήκαμε προεκλογικά:
την προώθηση των δομικών μεταρρυθ-
μίσεων που θα οδηγήσουν την Πατρίδα σ’
ένα καλύτερο αύριο και θα βελτιώσουν την
καθημερινότητα των πολιτών.

Προχωρήσαμε στον διευρυμένο ψη-

φιακό μετασχηματισμό του Κράτους και
των υπηρεσιών του διευκολύνοντας τους
πολίτες στις υποθέσεις τους και εξοικο-
νομώντας τους χρόνο και χρήμα. Αντιμε-
τωπίσαμε αποτελεσματικά το ζήτημα των
εκκρεμών συντάξεων, αλλά και της συν-
ταξιοδοτικής διαδικασίας εν γένει, δί-
νοντας λύση σ’ ένα πρόβλημα δεκαε-
τιών. Τα τελευταία 2 χρόνια εκδόθηκαν
470.000 κύριες συντάξεις, ενώ εκκαθα-
ρίστηκε το σύνολο των εκκρεμών συν-
τάξεων 2016-2021 και το 85% των αιτή-
σεων του 2022. Όταν το 2019 εκδίδονταν
500 συντάξεις ημερησίως σήμερα ο ΕΦΚΑ
εκδίδει 1250 συντάξεις την ημέρα.

Δεν αμφισβητείται 
Η πρόοδος αυτή δεν μπορεί να αμ-

φισβητηθεί, ούτε μπορεί να αμφισβητη-
θεί το γεγονός ότι αποτελεί μία εξέλιξη που
λειτουργεί υπέρ των πολιτών. Αντίστοιχα
δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το γεγονός
πως 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι πρό-
κειται να δουν αυξήσεις της τάξης του 7,5%
στις συντάξεις τους επόμενους μήνες.

Καθοριστικές ήταν και οι έκτακτες πα-
ρεμβάσεις της Κυβέρνησης για την αντι-

μετώπιση της ακρίβειας, που έχει προ-
κληθεί από τις έντονες πληθωριστικές τά-
σεις που επικρατούν παγκοσμίως. Ένα πα-
κέτο μέτρων στήριξης ύψους 13 δισεκα-
τομμυρίων Ευρώ – από τα υψηλότερα
στην ΕΕ – έχει τεθεί σε εφαρμογή τη φε-
τινή χρονιά και -όπως ο ίδιος ο Πρωθυ-
πουργός έχει δεσμευθεί- κάθε μήνα οι
συνθήκες και τα δεδομένα θα επανεξε-
τάζονται, προκειμένου να εξαντλούνται τα
δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον
πρωτοβουλίες στήριξης.

Σε όσους λοιπόν ασκούν στείρα
αντιπολίτευση και επιλέγουν τον δρό-
μο του λαϊκισμού η Κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας απαντά με έργα,
απαντά με κινήσεις που επιδρούν άμε-
σα στην καθημερινότητα των πολιτών,
αλλά και με πρωτοβουλίες που ανα-
διαμορφώνουν τη λειτουργία του Κρά-
τους προς όφελος όλων. 

Παρεμβαίνουμε για να δίνουμε λύσεις
στα μεγάλα, αλλά και στα μικρά, στα
έκτακτα, αλλά και στα ζητήματα που
άπτονται της μεταρρυθμιστικής πορείας
της χώρας. Κάνουμε αυτό για το όποιο μας
εμπιστεύτηκαν οι πολίτες το 2019, φρον-
τίζουμε για την ευημερία όλων, αλλά και
για μια Ελλάδα που αναπτύσσεται και
προοδεύει, για μια Ελλάδα πιο ισχυρή.

Ο Κώστας Βλάσης είναι Καθηγητής
Ιατρικής-Βουλευτής Αρκαδίας της Νέας
Δημοκρατίας και τέως Υφυπουργός
Εξωτερικών

Παρεμβαίνουμε με λύσεις 
στα προβλήματα των πολιτών
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