
Εθνους, που μπορεί να δώσει τις σύγχρονες απαντήσεις, να ανταποκριθεί 

στις σύγχρονες ανάγκες και να επιβάλει τις σύγχρονες λύσεις.

Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάμε την ψήφο του λαού 

Γι’ αυτό ο λαός θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ

Για να ανοίξει οριστικά ο δρόμος σε μια νέα εποχή για το λαό και τον τόπο.

*
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ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΜΕ

Επειδή ο λαός στις 22 Σεπτέμβρη θα μας εμπιστευθεί ξανά το τιμόνι της 

χώρας, είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να του πούμε πως θα κυβερνήσουμε. 

Με ποιές προτεραιότητες και ιεραρχήσεις. Με ποιές κατευθυντήριες 

γραμμές. Σε ποιούς άμεσους και ορατούς στόχους. Με ποιό τρόπο κάτω 

από ποιές προϋποθέσεις, τα πολλά θετικά βήματα, τώρα που πρώτοι 

γυρίσαμε τη σελίδα της νέας εποχής, θα γίνουν ένα μεγάλο άλμα προς τα 

εμπρός.

• Το πρώτο που πρέπει να αναμένει από μας ο λαός, είναι ένας άλλος τύπος, 

ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης του τόπου. Πιό ριζοσπαστικός, πιό 

αποτελεσματικός, πιό αποκεντρωμένος, πιό σύγχρονος.

Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσει το συλλογικό, ευέλικτο και 

αποτελεσματικό καθοδηγητή των βημάτων. Θα αποκεντρώσει όχι μόνο τις 

αποφάσεις αλλά και τη δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις οι 

αντιπροσωπευτικοί θεσμοί. Η ανανέωση, ο εκσυγχρονισμός απαιτεί την 

πλήρη οριοθέτηση, διάκριση και αυτοτέλεια των εξουσιών. Την αναβάθμιση 

του Κοινοβουλίου, την ολοκλήρωση της Τοπικής και Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, την πραγματική περιφερειακή συγκρότηση της χώρας.

• Το πρώτο και μεγάλο στοίχημα για μας είναι η αλλαγή του κράτους. Η 

αποκέντρωση, ο εκσυγχρονισμός, η παραγωγικότητα και η επάρκεια του 

διοικητικού μας συστήματος. Η αξιοκρατία που με τόσο κόπο εμείς 

προσπαθούμε να επιβάλουμε με το πραγματικά προοδευτικό, νομοθετικό 

πλαίσιο που ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε απαιτεί και μια σειρά από 

τολμηρές τομές. Την ισόρροπη κατανομή της διοίκησης, ώστε να εξαλειφθεί 

η απαράδεκτη εικόνα αλλού να υπάρχει πλεονάζον κράτος κι αλλού να είναι 

ανύπαρκτο. Την εισαγωγή στη διοίκηση της σύγχρονης γραφειωτικής και 

πληροφορικής. Την προγραμματική και ελεγκτική επάρκεια του κρατικού 

μηχανισμού.

• Αμεσα συναρτημένος στόχος με αυτόν είναι η περιφερειακή συγκρότηση 

της χώρας. Σήμερα παρουσιάζουμε στο λαό ολοκληρωμένα προγράμματα 

πολιτικών, δράσης και έργων κατά περιφέρεια. Στόχος είναι να γίνει κάθε
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περιφέρεια μια αυτοδύναμη πολιτική, διοικητική, αναπτυξιακή οντότητα. Η 

κρίσιμη προϋπόθεση δεν είναι πια η διασφάλιση πόρων, είναι η ύπαρξη 

θεσμών προγραμματισμού και ελέγχου που διασφαλίζουν τη γρήγορη, 

αποτελεσματική και διάφανη ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Σύνθημά μας 

καμιά δραχμή να μην επενδύεται αντιπαραγωγικά, κανένας πόρος να μην 

ενισχύσει την παραοικονομία και την ασύστολη κερδοσκοπία, καμία 

υποδομή να μην έχει ελάχιστο χρονικό ορίζοντα και προοπτικής.

Ο ρόλος της περιφερειακής διοίκησης, η ενίσχυση σε αρμοδιότητες, πόρους 

και διοικητικούς αρμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα συμπληρώσουν 

το ευέλικτο κεντρικό κράτος.

• Το συλλογικό και αποκεντρωμένο έλεγχο και προγραμματισμό του συνόλου 

της αναπτυξιακής διαδικασίας πρέπει να συμπληρώσει αμέσως και οριστικά 

ένας κλαδικός και περιφερειακός σχεδιασμός των αναπτυξιακών 

επιλογών μακράς πνοής, που θα διευρύνει τις ανταγωνιστικές 

δυνατότητες της εθνικής οικονομίας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση του 

τόπου ξεκινά από τις φθίνουσες περιοχές, τον εντοπισμό των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων και την επιλογή του αναπτυξιακού μοντέλου σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο.

Η βιομηχανία, η μεταποίηση, η αγροτική οικονομία, το εξαγωγικό εμπόριο, η 

προοπτική της μικρομεσαίας επιχείρησης, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες δεν 

έχουν ακόμη βρει τον τελικό τους βηματισμό παρά τα μεγάλα βήματα που 

κάναμε τα τελευταία χρόνια.

• Σε συνάφεια μ’ αυτή την προτεραιότητα έρχεται ο εθνικός χωροταξικός 

και πολεοδομικός σχεδιασμός, το κτηματολόγιο, η οριοθέτηση 

παραγωγικών ζωνών και δραστηριοτήτων, η ανάδειξη του φυσικού και 

περιβαλλοντικού πλούτου, του πλούσιου ελληνικού οικοσυστήματος.

• Από τη μια άκρη ως την άλλη έχουμε μετατρέψει τη χώρα σ’ ένα απέραντο 

εργοτάξιο. Η ολοκλήρωση των εθνικών υποδομών δεν μπορεί να 

περιμένει. Δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα τα Σπάτα, η Εγνατία, οι εθνικοί 

οδικοί άξονες, ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, τα έργα των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, η γέφυρα του Αντιρρίου. Είναι εξ ίσου 

σημαντικού το σωρευτικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης λιμανιών,
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αεροδρομίων, οδικών δικτύων, σε κάθε περιφέρεια και ιδιαίτερα στις 

ευαίσθητες και απομακρυσμένες περιοχές. Η εθνική στρατηγική στις 

υποδομές, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, διασφαλίζει ένα μεγάλο μέρος 

της ανταγωνιστικής δυνατότητας της εθνικής οικονομίας για τις επόμενες 

δεκαετίες. Οχι μόνο θα συνεχίσουμε την προσπάθεια αλλά και θα την 

εντείνουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση.

• Η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας που αφορά τις εργασιακές σχέσεις, 

την Παιδεία και την εκπαίδευση, την οργάνωση της εργασίας, την κατάρτιση 

και την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί την πλέον 

επείγουσα προτεραιότητα. Δεν είναι μόνο οι πόροι και οι θεσμοί οι 

συντελεστές μιας αναπτυξιακής στρατηγικής.

Είναι εξ ίσου αν όχι περισσότερο σημαντικοί η επιστημονική γνώση και το 

ανθρώπινο δυναμικό, που μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα, το εύρος 

και την παραγωγικότητα της ίδιας της αναπτυξιακής διαδικασίας.

• Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η πολιτιστική αναγέννηση.

Η προστασία του περιβάλλοντος των φυσικών αποθεμάτων και πόρων και 

της οικολογικής ισορροπίας. Ο οικολογικός επαναπροσανατολισμός της 

αγοράς και η προστασία του καταναλωτή. Η κοινωνία της πληροφορίας. Ο 

έλεγχος και η πολυφωνία των Μ.Μ.Ε. Η πλήρης διαφάνεια στη δημόσια ζωή. 

Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικών επιλογών.

Είναι πολιτικές επιλογές και ιεραρχήσεις που θα ανυψώσουν την ποσότητα 

της δημοκρατίας μας και θα ενδυναμώσουν τη συνοχή της κοινωνίας μας. 

Γιατί το πραγματικό επίπεδο ανάπτυξης του τόπου δεν κρίνεται μόνο από 

τους ψυχρούς αριθμούς και τα οικονομικά μεγέθη.

Αναδεικνύεται κυρίως με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε το σύνολο των 

προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής του πολίτη.

• Είμαστε σε θέση σήμερα να πούμε στους Ελληνες εργαζόμενους στις λαϊκές 

δυνάμεις ότι μετά τα επιτεύγματα της οικονομικής σταθερότητας, 

μπορούμε επι τέλους να μιλήσουμε χωρίς άκριτες υποσχέσεις για τη 

δυνατότητά μας να οικοδομήσουμε σταδιακά την κοινωνία  

αλληλεγγύης.
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Από το 1997 στη θέση της προστασίας του πραγματικού εισοδήματος που 
αποτελούσε πάγια αρχή και πολιτική μας τα τρία τελευταία χρόνια 
μπορούμε να εγγυηθούμε την πραγματική αύξηση του εισοδήματος των 
εργαζομένων τουλάχίστο-2 με 3 μονάδες πάνω από τον πληθωρισμό·

Από το 1997 με την προοπτική τηςπτύξησης του ΑΕΠ ν^-ξεπερνά το 3,5% 
θα ανατρέψουμε τη μάστιγα της ανεργίας. Καταφέραμε να σταματήσουμε 
την καλπάζουσα άνοδο της τετραετίας ‘90-’93 και τώρα μπορούμε πιό 
αποτελεσματικά να μιλήσουμε για μια σταδιακή μείωση.
Η μάχη κατά της ανεργίας, του αποκλεισμού, της περιθωριοποίησης είναι 
μάχη που αφορά όλους μας. Εχουμε ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρώσουμε 
ένα νέο πλαίσιο κατάρτισης ανέργων, επιδοτούμενης απασχόλησης, νέων 
θεσμών στην αγορά εργασίας, προγραμματικών επαγγελματικού 
προσανατολισμού, επαγγελματικής εξάσκησης και προσαρμογής στις νέες 
τεχνολογίες.

Από το 1997 η πολιτική μας για το κράτος πρόνοιας θα εξασφαλίσει την 
οικονομική βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων έπειτα από κοινωνικό 
διάλογο και συναίνεση των εργαζομένων. Θα διευρύνει το σύστημα της 
ενίσχυσης και στήριξης των ασθενέστερων κατηγοριών συνταξιούχων, με 
ουσιαστικές αυξήσεις. Θα ολοκληρώσει με πιό γρήγορους ρυθμούς το ΕΣΥ, 
θα βελτιώσει τη νοσοκομειακή υποδομή με έμφαση στην πρόληψη και την 
κοινωνική φροντίδα και την εξυγίανση του συστήματος παραγωγής, 
διακίνησης και εμπορίας των φαρμάκων.

Από το 1997 επιχειρούμε ριζική αλλαγή στο σημερινό σύστημα χαμηλών 
συντάξεων και ανεπαρκούς πρόνοιας και περίθαλψης των αγροτών. Με τη 
μετατροπή του ΟΓΑ, σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης που θα λύσει οριστικά το 
πρόβλημα και το μητρώο αγροτών που θα οριοθετήσει τις πραγματικές 
ανάγκες, θα γίνει το μεγάλο ριζικό βήμα. Παράλληλα συνηθίσαμε πια η Ν.Δ. 
να εξαγγέλει αυξήσεις στις αγροτικές συντάξεις και το ΠΑΣΟΚ να τις δίνει 
κάθε φορά.
Το ίδιο θα γίνει και τώρα.
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Από το 1997 τα ήδη σχεδιασμένα προγράμματα λαϊκής
κατοικίας, πρόσβασης των εργαζομένων στο τραπεζικό σύστημα, διάθεσης 
πόρων για ατομική και συλλογική επένδυση, θα έχουν γρηγορότερους 
ρυθμούς υλοποίησης και ολοκλήρωσης.

Από το 1997 η φορολογική δικαιοσύνη θα διευρυνθεί με την εξειδίκευση των 
αντικειμενικών κριτηρίων και την προσαρμογή τους στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, ώστε να αποκατασταθούν οι υπαρκτές κοινωνικές αδικίες 
και ανισότητες. Εμείς δεν εξορκίζουμε το πρόβλημα, ούτε αβασάνιστα 
καταργούμε βήματα εκσυγχρονισμού απολύτως αναγκαία, όπως χωρίς αιδώ 
αλλά και χωρίς υπαρκτή δυνατότητα ισχυρίζεται η Ν.Δ. Προωθούμε την 
κοινωνική δικαιοσύνη.

Ολες αυτές οι επιλογές δείχνουν καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα δεσμεύεται 
σ’ αυτό που έχει απανειλημμένα διακηρύξει σαν πάγια θέση του. Εξαντλεί 
κάθε περιθώριο για να αναδείξει το κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσωπο της 
πολιτικής του χωρίς να κοροϊδεύει το λαό.
Το 1997 μετά- από πολύ καιρό θα ο πρώτος χρόνος υπαρκτής 

αναδιανομής του εισοδήματος και ανακατανομής του πλούτου υπέρ 
των ασθενέστερων τάξεων και των υποβαθμισμένων περιοχών.
Αυτό δεν είναι εξαγγελία, είναι δέσμευση. Αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι 
δυνατότητα. Και εμείς το θέλουμε και το μπορούμε.
Είμαστε οι μόνοι που το θέλουμε, οι μόνοι που το μπορούμε!

υοίΧΟίΙ 
ΟιΟ 8Λ£Χ

τα  αώο_ ι
Γί^έ^οίαΙ 

ωο ι̂ * } 
ΐ ΐα ^
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