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Πριν 4 σχεδόν χρόνια, το καλοκαίρι του 1996, απευθυνθήκαμε στον 

ελληνικό λαό και του ζητήσαμε να μας εμπιστευτεί την διακυβέρνηση της 

χώρας για να πραγματοποιήσουμε τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους :

Πρώτον, την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ για να οικοδομήσουμε ισότιμα 

με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς ένα μέλλον ευημερίας και ένα ισχυρό 

κοινωνικό κράτος, αντάξιο της κοινής ιστορίας και του πολιτισμού μας.

Δεύτερον, την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ελλάδας, για να μπορέσει να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, και να προωθήσει έτσι 

καλύτερα τα συμφέροντα του έθνους και του ελληνισμού.

Τρίτον, τον εκσυγχρονισμό της χώρας με την δημιουργία σύγχρονων 

υποδομών και την διαμόρφωση νέων θεσμών στην λειτουργία του κράτους, 

τις δημόσιες επιχειρήσεις, την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.

Δώσαμε την μάχη και στα τρία μέτωπα, με σκληρή προσπάθεια, αλλά και με 

την στήριξη και την συμμετοχή του πολίτη. Σήμερα η κυβέρνηση μπορεί να 

βγει και να πει στον ελληνικό λαό ότι πέτυχε με απόλυτη συνέπεια και τους 

τρεις συγκεκριμένους στόχους που είχε θέσει το 1996.

Ισχυρή οικονομία

Στην οικονομία, ανατρέψαμε μια μακροχρόνια αρνητική παράδοση. 

Παλαιότερα τα μεγάλα ελλείμματα, το εκρηκτικό δημόσιο χρέος, ο υψηλός 

πληθωρισμός είχαν καθηλώσει την οικονομία μας σε μια διαρκή ύφεση. 

Κρατούσαν δέσμιες τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου και οδηγούσαν την 

χώρα σε μόνιμη υστέρηση απέναντι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα σε 

έξι χρόνια, από το 1994 μέχρι σήμερα, πετύχαμε αρχικά την σταθεροποίηση
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και μετά την γρήγορη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σήμερα, η 

οικονομική πραγματικότητα στη χώρα μας είναι ριζικά διαφορετική:

^  Η Ελλάδα δεν είναι πια ο ουραγός της Ευρώπης, αλλά έχει έναν από τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυξήσαμε το βιοτικό επίπεδο της 

χώρας από 60% του μέσου επιπέδου της Ευρώπης στην αρχή της 

δεκαετίας του ’90, στο 70% σήμερα και συνεχίζουμε.

'λ Εξυγιάναμε την οικονομία και την κάναμε πιο ανταγωνιστική. Με την 

μείωση των ελλειμμάτων και του χρέους, την πτώση του πληθωρισμού και 

των επιτοκίων ενισχύουμε την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, 

δημιουργούμε νέες δυνατότητες και δίνουμε νέες ευκαιρίες στους 

εργαζόμενους, τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

'λ Το 1996 είχαμε δεσμευτεί ότι σε 4 χρόνια θα δημιουργήσουμε 180.000 

νέες θέσεις εργασίας. Από τότε μέχρι το 2000 έχουν δημιουργηθεί πάνω 

από 210.000 νέες θέσεις εργασίας.

'λ Στο παρελθόν, το εισόδημα της χώρας ήταν μικρό, αλλά και το μερίδιο 

του εθνικού εισοδήματος που αφιερώναμε σε κοινωνική πολιτική ήταν το 

μικρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα είμαστε σε καλύτερη θέση 

από πολλές χώρες και πολύ κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Αποδεικνύουμε έτσι στην πράξη, ότι με την μεγαλύτερη ανάπτυξη έχουμε 

περισσότερες δυνατότητες να χτίσουμε μια δικαιότερη κοινωνία με 

συνοχή και αλληλεγγύη.

Ισχυρή Ελλάδα

Δώσαμε με ένταση και συνέπεια την μάχη για την ισχυρή Ελλάδα. 

Επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή μια ισχυρή παρουσία στην διεθνή σκηνή. 

Δεν εκφωνήσαμε συνθήματα, αλλά αντιμετωπίσαμε τα πραγματικά ζητήματα 

και αναζητήσαμε συμμαχίες. Αυτή είναι η προοπτική του αύριο.
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Στα Βαλκάνια, η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες ειρήνης και 

συνεργασίας. Ενισχύσαμε την παρουσία και δραστηριότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων στο εξωτερικό, πράγμα που αποτελεί το καλύτερο μέσον για 

την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την περιοχή. Όταν μερικοί 

επιχείρησαν την εμπλοκή της χώρας μας σε επικίνδυνες περιπέτειες, είπαμε 

"Πρώτα η Ελλάδα" και αγωνιστήκαμε να περιφρουρήσουμε τα εθνικά μας 

συμφέροντα.

Η περιοχή των Βαλκανίων δοκιμάστηκε σκληρά στον πόλεμο του Κοσσόβου. 

Η Ελλάδα όμως κατέδειξε με τόλμη το αδιέξοδο της πολεμικής αναμέτρησης 

και την ανάγκη υιοθέτησης μιας άλλης μακρόπνοης πολιτικής ειρήνευσης, 

που θα εξασφαλίζει την εθνική ακεραιότητα των χωρών, αλλά και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών τους. Οι εξελίξεις δικαίωσαν την 

πολιτική μας.

Σήμερα όλοι προσμετρούν την Ελλάδα ως σταθερό και καθοριστικό 

παράγοντα στην επίλυση των προβλημάτων της περιοχής. Στην πρόσφατη 

Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι δικαιώθηκε η ελληνική εξωτερική πολιτική και 

η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε όλες τις προϋποθέσεις που θέσαμε για να 

μπορέσει να προχωρήσει η ευρωπαϊκή υποψηφιότητα της Τουρκίας. Η 

Ελλάδα επιδιώκει να επικρατήσει στην περιοχή η ειρήνη, να εμπεδωθεί ένα 

κλίμα ασφάλειας, συνεννόησης και συνεργασίας. Σήμερα, με τις δικές μας 

προσπάθειες ξεκινά η τελική φάση για την ένταξη της Κύπρου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση του 

κυπριακού.

Ταυτόχρονα η οικονομική ανάπτυξη, μας έδωσε την δυνατότητα να 

υλοποιήσουμε ένα σύγχρονο εξοπλιστικό πρόγραμμα για την άμυνα της
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χώρας, έτσι ώστε η Ελλάδα να είναι ισχυρή σε όλα τα μέτωπα: και στις 

πρωτοβουλίες ειρήνης, και στην προώθηση της συνεργασίας, και ως δύναμη 

αποτροπής.

Ο εκσυγχρονισμός της χώρας

Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης ανάπτυξης, αναδείξαμε την 

ελληνική περιφέρεια και βελτιώσαμε την ποιότητα ζωής. Τα μεγάλα έργα 

υποδομών στις μεταφορές, την ενέργεια, την υγεία, την παιδεία, το 

περιβάλλον αλλάζουν τις δυνατότητες της χώρας. Εξασφαλίζουμε την 

διασύνδεση όλων των περιοχών της χώρας σε ένα ενιαίο σύνολο οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης. Δημιουργούμε σύγχρονα δίκτυα μεταφορών και 

επικοινωνίας προς τα Βαλκάνια, την Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη. 

Με το Μετρό της Αθήνας, με τα χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλη τη 

χώρα δημιουργήσαμε μία νέα ποιότητα ζωής, με περισσότερη ασφάλεια και 

πιο καθαρό περιβάλλον.

Ξεκινήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς: Η ίδρυση 

Ανεξάρτητων Αρχών για την προστασία του πολίτη, η αποκέντρωση της 

διοίκησης και το Σχέδιο "Καποδίστριας", η λειτουργία νέων νοσοκομείων, η 

μεταρρύθμιση στην παιδεία, η κοινωνική ασφάλιση των αγροτών, τα νέα 

προγράμματα οικονομικής στήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων. 

Βελτιώσαμε την λειτουργία του κράτους και την ζωή του πολίτη.

Όλα αυτά τα χρόνια οικοδομήσαμε το νέο, κάναμε την καθημερινή εμπειρία 

να αλλάξει. Δημιουργήσαμε μια νέα Ελλάδα δουλεύοντας, κάνοντας 

επιλογές, αναμετρούμενοι με την πραγματικότητα, χωρίς να καλλωπίζουμε 

την κατάσταση και να κολακεύουμε τον πολίτη. Απεγκλωβίσαμε την χώρα 

από άλυτα προβλήματα δεκαετιών. Πετύχαμε όλοι μαζί να ξαναβρεί η
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ελληνική κοινωνία την εμπιστοσύνη της στο αύριο. Όμως η προσπάθεια δεν 

έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα.

Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης

Με θεμέλιο την ισχυρή οικονομία, την ενισχυμένη διεθνή θέση της χώρας και 

τις σύγχρονες υποδομές μπορούμε τώρα πλέον να δημιουργήσουμε την 

Ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Δίπλα στο σύνθημά μας “ Πρώτα η 

Ελλάδα” , λέμε “ Πρώτα ο πολίτης” . Συνεχίζουμε την πορεία 

εκσυγχρονισμού της χώρας, την "άλλη σύγκλιση", την μεταρρύθμιση σε 

κρίσιμους τομείς όπως η δημόσια διοίκηση, η παιδεία, η υγεία, το κοινωνικό 

κράτος. Η ισχυρή Ελλάδα πρέπει να προσφέρει στον πολίτη περισσότερες 

δυνατότητες απασχόλησης, νέες ευκαιρίες δημιουργίας, μια καλύτερη ζωή 

στην ύπαιθρο, προοπτική για τη νέα γενιά.

Για να γίνει πράξη το όραμα της ισχυρής Ελλάδας, θέτουμε δέκα 

συγκεκριμένους στόχους για την επόμενη τετραετία. Αν ο λαός μας 

αναθέσει να τους πραγματοποιήσουμε, η χώρα θα μπει οριστικά στην τροχιά 

της ευημερίας και της κοινωνικής συνοχής, ισότιμη ανάμεσα στα προηγμένα 

ευρωπαϊκά κράτη.
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Οι δέκα στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-2004

1. |Το νέο όραμα της ανάπτυξης

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας με ακόμη 

ισχυρότερους ρυθμούς και το 2004 να προσεγγίσουμε το 80% του βιοτικού 

επιπέδου της Ευρώπης των 15.

Τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε την μάχη για την σύγκλιση της ελληνικής 

οικονομίας και την ένταξη στην ΟΝΕ. Τα επόμενα χρόνια δίνουμε την μάχη 

για την σύγκλιση της ελληνικής περιφέρειας προς τις ανεπτυγμένες 

περιφέρειες της Ευρώπης. Στόχος μας είναι να κάνουμε όλες τις περιφέρειες 

της χώρας ισχυρούς πόλους ανάπτυξης και ευημερίας.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές:

/  Αξιοποίηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για μια ισόρροπη 

κατανομή της ευημερίας στην Ελλάδα. Στα επόμενα 7 χρόνια διατίθενται 

15 τρισ. Δρχ. για να επεκτείνουν τις υποδομές, να στηρίξουν την 

περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον 

τουρισμό και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

'λ Δημιουργούνται ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών σε όλο το γεωγραφικό 

χώρο της Ελλάδας. Προτεραιότητά μας είναι η ολοκλήρωση της 

Εγνατίας, της ΠΑΘΕ, της Αττικής και της Ιονίας Οδού, η γέφυρα Ρίου- 

Αντιρρίου, το^ Δ ιεθνή  Αεροδρόμιό^ και το^Μετρό της Θεσσαλονίκης. 

Αναβαθμίζεται η εμπορική ναυτιλία με τον εκσυγχρονισμό της ακτοπλοΐας 

και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

^  Διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε μια στρατηγική Εθνικής 

Ανταγωνιστικότητας, με την ανάδειξη των συγκριτικών μιας 

πλεονεκτημάτων σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο

6



χρηματοπιστωτικός τομέας, οι νέες τεχνολογίες. Κοινός παρανομαστής 

όλης της προσπάθειας είναι η ποιότητα και η καινοτομία της ελληνικής 

παραγωγής.
ΓΚ Προωθούμε τον ανταγωνισμό, το άνοιγμα των κλειστών αγορών, και την 

συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών. Ενισχύουμε τον αναπτυξιακό 

προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος και τον εκσυγχρονισμό των 

αγορών κεφαλαίου. Η Ελλάδα αναδεικνύεται έτσι σε σύγχρονο, διεθνές 

εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο για όλη την περιοχή.

Κ Για τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας προωθούμε 

την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και των δικτύων 

επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δίδονται κίνητρα για την 

δημιουργία εταιρειών εντάσεως τεχνολογίας και την παραγωγή νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Γ°

Ιμ ί  Γ© |

2. Απασχόληση και αναδιανομή εισοδήματος

Διαρκής επιδίωξη μας είναι η αύξηση της απασχόλησης, έτσι ώστε η ανεργία 

να μειωθεί δραστικά, να αυξηθούν τα οικογενειακά εισοδήματα και να 

βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των εργαζομένων. Στόχος μας την επόμενη 

τετραετία είναι να δημιουργήσουμε 300.000 νέες ευκαιρίες απασχόλησης, με 

ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους, τις γυναίκες και τους μακροχρόνια 

άνεργους.

/  Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση κινητοποιούμε το 

σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και τις συντονίζουμε μαζί 

με την κυβερνητική πολιτική για την αναβάθμιση του ανθρώπινου 

δυναμικού και την σύνδεση της ανάπτυξης με την απασχόληση, για 

περισσότερες θέσεις εργασίας.
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■/ Κλειδί στην αύξηση της απασχόλησης είναι η κατάρτιση στις νέες 

τεχνολογίες, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η άμβλυνση των 

παραγόντων που επηρρεάζουν δυσμενώς την αγορά εργασίας.

Κ Δίδονται κίνητρα προς την επιχείρηση για την προαιρετική και σταδιακή 

εισαγωγή του 35ωρου, με δεσμευτική αύξηση των νέων προσλήψεων.

Κ Ενισχύουμε την «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα», με την άρση των 

εμποδίων που συναντούν για την εξασφάλιση αρχικών κεφαλαίων και 

πιστωτικών διευκολύνσεων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε περισσότερες 

γυναίκες να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

Κ Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές 

Ανάγκες.

Κ Για να ενισχύσουμε την δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, 

συνεχίζουμε την φορολογική μεταρρύθμιση, με σταδιακή μείωση της 

φορολογίας και εξάλειψη της φοροδιαφυγής. Ταυτόχρονα στηρίζουμε την 

διεύρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με την συμμετοχή των 

εργαζομένων στα κέρδη και το μετοχικό κεφάλαιο των δημοσίων και 

ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Υλοποιούμε μία μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται στην δημιουργία 

προϋποθέσεων νόμιμης παραμονής, εργασίας και κοινωνικής ένταξης των 

αλλοδαπών, με καταπολέμηση της παράνομης απασχόλησης και 

εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα εντείνεται ο έλεγχος της παράνομης 

μετανάστευσης και δημιουργούνται κίνητρα επιστροφής και παραμονής των 

μεταναστών στις χώρες τους.
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3. Γεωργία - Ανάπτυξη της υπαίθρου

· /  Στρατηγικός μας στόχος είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη 

της υπαίθρου: Με συγκεκριμένους πόρους Ιαπό το Ε'ΚΠΣ ενισχύεται η 

αγροτική παραγωγή, η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Αναβαθμίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

■/ Ενισχύουμε την ανάπτυξη μιας νέας τάξης επαγγελματιών αγροτών, με 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ικανότητα για τη λήψη σωστών 

επιχειρηματικών αποφάσεων και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα.

■/ Προωθούμε νέα βιώσιμα συστήματα παραγωγής, φιλικά προς το 

περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες 

απαιτήσεις των καταναλωτών.

■/ Υλοποιούμε προγράμματα αγροτουρισμού, για την προβολή και διάδοση 

τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

· /  Ενισχύονται οι μειονεκτικές ορεινές και νησιώτικες περιοχές με ειδικές 

αναπτυξιακές δράσεις.

'λ Κεντρικός μας στόχος είναι η ανάδειξη των τοπικών πλεονεκτημάτων 

κάθε περιφέρειας για την εγκατάσταση ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. 

Εια τον καλύτερο συντονισμό, προωθούμε την ίδρυση ενός Κέντρου 

Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προσέλκυσης Επενδύσεων σε κάθε 

περιφέρεια.

Κ Δημιουργείται πλήρες σύστημα εκπαίδευσης και υγείας 

βαθμίδες για κάθε περιφέρεια.

;σε όλες τις
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4. Παιδεία για την γνώση και την απασχόληση

Η προτεραιότητα της παιδείας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι μία 

κοινωνία φροντίζει το μέλλον της. Για να πετύχουμε την αναβάθμιση της 

παιδείας, την κατάρτιση σε σύγχρονες γνώσεις και την επέκταση της 

εκπαίδευσης σε όλες τις ηλικίες, θέτουμε τους εξής στόχους για τα επόμενα 

χρόνια:

ν' Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανύψωση της δημόσιας εκπαίδευσης, 

γιατί αυτή αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να μορφωθούν όλοι και ιδιαίτερα 

όσοι δεν έχουν τα οικονομικά μέσα για άλλες επιλογές. Το ελληνικό 

δημόσιο σχολείο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαθητή, του 

γονέα, του εκπαιδευτικού και να ξαναγίνει πρότυπο μόρφωσης και 

πολιτισμού.

^  Στην σημερινή εποχή τα παιδιά μας δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο καλά 

ελληνικά, αλλά και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Καθιερώνουμε την 

διδασκαλία της αγγλικής από την πρώτη τάξη του δημοτικού. Για την 

διάδοση της πληροφορικής εξασφαλίζουμε την διδασκαλία και τον 

εξοπλισμό σε όλα τα δημόσια σχολεία και επιδοτούμε την αγορά 

υπολογιστών για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, 

ν' Συνεχίζουμε την επέκταση των ευκαιριών σπουδών στην μεταλυκειακή 

και τριτοβάθμια εκπαίδευση για να περιορίσουμε δραστικά την ανάγκη 

μετανάστευσης των παιδιών μας για να σπουδάσουν, 

ν' Τα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα πρέπει να 

γίνουν πρότυπα εκπαίδευσης στην Μεσόγειο και την ΝΑ Ευρώπη, να 

προσελκύσουν φοιτητές από άλλες χώρες και να ενισχύσουν έτσι το νέο 

ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή. Να μπορούν να εξοπλίσουν τους
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φοιτητές, αλλά και τους νέους επιστήμονες, με γνώσεις που 

αντιστοιχούν σε σύγχρονα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης.

^  Ενίσχυφή^τον ερευνητική ισ τ ^  της χώρας με έμφαση στην ανάδειξη 

εθνικών πλεονεκτημάτων σε σύγχρονους τομείς έρευνας και τεχνολογίας.

Κοινωνικό κράτος, Υγεία και Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Στόχος μας είναι ένας ολοκληρωμένος Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας, ο 

οποίος παρέχει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και ενισχύσεις σε όσους 

πολίτες έχουν ανάγκη.

Με την πολιτική μας, ο συνταξιούχος θα είναι βέβοαος ρτι το εισόδημα του
μια  ιοι0οιΟ#>

δεν απειλείται από τον πληθωρισμό ή β ^ χ ίίκ ο  νομική δυσπραγία των 

Ταμείων. Ο ηλικιωμένος θα διευκολυνθεί να ζει με αξιοπρέπεια, χωρίς να 

αποκλείεται από την σύγχρονη ζωή. Η νέα μητέρα να μην έχει το δίλημμα 

επιλογής μεταξύ οικογενειακής ζωής και εργασίας. Τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες να αισθάνονται ότι η ιδιαιτερότητά τους είναι λόγος ενσωμάτωσης 

στην κοινωνία και όχι τείχος αποκλεισμού. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος 

που οραματιζόμαστε.

Με συγκεκριμένες δράσεις της κοινωνικής μας πολιτικής οικοδομούμε ένα 

«Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον Αποκλεισμό» (ΔΕΦΑ). Στόχος μας 

είναι να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση και τα προβλήματα που 

έχουν όσοι συνάνθρωποι μας παγιδεύονται στην φτώχεια, την εξάρτηση και 

την κοινωνική απομόνωση, να τους εξασφαλίσουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση 

και να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ξανά στον κοινωνικό ιστό.
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Η υγειονομική περίθαλψη είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να προσφέρεται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά σε όσους έχουν ανάγκη. Η Ελλάδα έχει σήμερα 

πολλές σύγχρονες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, ειδικευμένο προσωπικό και 

επαρκή πρόσβαση του πολίτη στις υπηρεσίες υγείας. Συχνά όμως το 

αποτέλεσμα είναι κατώτερο από τις δυνατότητες. Θα προχωρήσουμε σε 

μεταρρύθμιση του ΕΣΥ για να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο και αξιοπρεπές 

σύστημα περίθαλψης των πολιτών, με επάρκεια υπηρεσιών και ορθολογική 

διαχείριση των πόρων. Στόχοι της πολιτικής μας είναι:

Υ Σύγχρονα και αξιόπιστα νοσοκομεία, ικανού μεγέθους για να μπορούν να 

λειτουργούν με επαρκή στελέχωση και εξοπλισμό. Καθιέρωση 

σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και οργάνωσης των νοσοκομείων με 

αξιοκρατική επιλογή διοίκησης και προσωπικού.

Υ Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου 

για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος σύγχρονες 

υπηρεσίες υγείας.

Υ Συνένωση ομοειδών φορέων περίθαλψης, με στόχο την ίδρυση Εθνικού 

Φορέα Υγείας. Προώθηση της εξωνοσοκομειακής πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης.

Ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος προϋποθέτει μια 

μακρόπνοη μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση, με όρους βιωσιμότητας και 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Εια να διορθωθούν οι σημερινές αδικίες και να 

διευκολυνθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη χωρίς να θιγούν ώριμα 

ασφαλιστικά δικαιώματα, η αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος 

πρέπει να γίνει στις εξής κατευθύνσεις:

Υ Βασική Σύνταξη με όρους συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Υ Συμπληρωματική σύνταξη με όρους ανταποδοτικότητας.
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^  Διευκόλυνση της κινητικότητας και ευελιξίας μεταξύ διαφορετικών 

φορέων, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να επιλέγει διαφορετική εργασία 

χωρίς να χάνει εισφορές. Διαρκής ενημέρωση των ασφαλιστικών 

δεδομένων και των συνταξιοδοτικών προσδοκιών για κάθε ασφαλισμένο, 

■λ Αξιοποίηση των ασφαλιστικών αποταμιεύσεων και συμμετοχή των 

Ταμείων στην παροχή νέων, κοινωνικών υπηρεσιών προς τους 

ασφαλισμένους.

Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την εφαρμογή μίας δημογραφικής 

πολιτικής με στόχο την ενίσχυση της γεννητικότητας και την επάνοδο στο 

επίπεδο φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού. Τα κίνητρα περιλαμβάνουν 

ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας, οικονομική στήριξη της οικογένειας και 

φορολογικές διευκολύνσεις για την απόκτηση μεγαλύτερης στέγης.

6. Ποιότητα ζωής - ασφάλεια για τον πολίτη

Η δημόσια ασφάλεια είναι απαραίτητο κοινωνικό αγαθό πρώτα απ' όλα για 

τα λαϊκά στρώματα και τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, γιατί αυτοί 

πλήττονται περισσότερο από την εγκληματικότητα, χωρίς να μπορούν να 

αγοράσουν προστασία. Ευημερία του απλού πολίτη σήμερα δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς να νοιώθει ασφάλεια στο σπίτι και στην εργασία του, στο 

δρόμο της γειτονιάς του και στα μαζικά μέσα μεταφοράς, στις οικονομικές 

του συναλλαγές και την περιουσία του. Η καταπολέμηση του εγκλήματος, 

της παραβατικής συμπεριφοράς και του χουλιγκανισμού, είναι όρος ύπαρξης 

και άνθησης της κοινωνίας. Στόχος μας είναι η πλήρης αποκατάσταση 

συνθηκών ασφάλειας και αξιοπρέπειας στη καθημερινή ζωή των πολιτών.
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Η ποιότητα ζωής στις πόλεις είναι συχνά υποβαθμισμένη, εξαιτίας της 

πυκνής και άναρχης δόμησης, της έλλειψης δημόσιων χώρων, της μεγάλης 

κυκλοφοριακής κίνησης. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τα προγράμματα 

ανάπλασης και ανοικοδόμησης αστικών περιοχών, αξιοποιώντας σύγχρονα 

συστήματα χρηματοδότησης με την συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, 

του κράτους και των κατοίκων.

Παράλληλα, οφείλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον, τα 

δάση, τους υγροβιότοπους, την απειλούμενη πανίδα, τα μνημεία της γης και 

της φύσης. Το χρωστάμε στους σημερινούς πολίτες και στα παιδιά μας, για να 

ξαναβρούμε μία πιο ανθρώπινη ισορροπία ανάμεσα στην πόλη και την φύση, 

την εργασία και την αναψυχή.

7. Αναθεώρηση του Συντάγματος και δικαιώματα του πολίτη

Με την αναθεώρηση του Συντάγματος, έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε 

μία ριζική ανανέωση κρίσιμων θεσμών της ελληνικής πολιτείας καθώς 

μπαίνουμε σε μία νέα εποχή. Οι βασικές κατευθύνσεις που θα προωθήσουμε 

στην επόμενη Βουλή είναι οι εξής:

■/ Κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων του πολίτη για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, το περιβάλλον, την 

πληροφόρηση και την αντίρρηση συνείδησης.

■/ Αναβάθμιση των Ανεξάρτητων Αρχών σε συνταγματικά όργανα.

■/ Ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς τον κίνδυνο διάλυσης της 

Βουλής. Κατοχυρώνεται η αξιοπιστία και σταθερότητα του εκλογικού
ΡωΗΟααίΛλβ'

συστήματος και θεσπίζεται ο έλεγχος των δαπανών των κομμάτων.
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του-/ Κατοχύροιση της ανεξαρτησίας—της-'-Δικΐτιοσύνης—και
, ' ' Γ * !συστήματος απονομής της.ήι κσα ο>(3υννι|

· /  Εναρμόνιση του Ελληνικού Συντάγματος με τις προοπτικές της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης, στην οποία η Ελλάδα μετέχει πλέον ισότιμα και 

ενεργητικά.

■/ Διασφαλίζουμε συνταγματικά όλα τα στοιχεία της εθνικής μας 

ταυτότητας.

· /  Ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής των πολιτών και ανάδειξη του 

εθελοντισμού. ^Θεσπίζουμε και εφαρμόζουμε νέες διαδικασίες 

διαβούλευσης με εθελοντικές ομάδες πολιτών για την διαμόρφωση και 

λήψη αποφάσεων.

8. Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης

Η δημόσια διοίκηση αναβαθμίζεται και γίνεται ο επιτελικός μηχανισμός για 

τον σχεδίασμά και την υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών της χώρας. ΕΙ 

δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει αξιοπιστία, ποιότητα και σαφείς 

υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

καθιερώνουμε τι^^ης:

Κ Καταστατικό Χάρτη Υποχρεώσεων κάθε δημόσιας υπηρεσίας που 

σχετίζεται με υποθέσεις του πολίτη. Θέσπιση νομικών δεσμεύσεων για την 

αξιόπιστη λειτουργία τους.

Κ Απλοποίηση των σχέσεων κράτους-πολίτη με συντόμευση των 

διαδικασιών και θέσπιση ανωτάτου χρονικού ορίου αντιμετώπισης των 

υποθέσεων.

Κ Απογευματινή λειτουργία κρίσιμων τομέων της δημόσιας διοίκησης.
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^  Τακτική δημόσια αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων κάθε δημόσιας 

υπηρεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

'λ Εκτεταμένη χρήση των νέων συστημάτων πληροφορικής και 

επικοινωνίας στο κράτος για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, σε 

τομείς όπως η υγεία, οι μεταφορές, οι δημόσιες υπηρεσίες και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο.

^  Ενισχύεται η αυτοδιοίκηση και δημιουργείται ισχυρή διοίκηση στην 

περιφέρεια.

9. Πολιτισμός και αθλητισμός

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, γνωρίζουν μία νέα άνθηση τα γράμματα, 

ο αθλητισμός και οι τέχνες. Πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό γιατί 

συνδέεται άρρηκτα με το είδος της ανάπτυξης που οραματιζόμαστε και με την 

ποιότητα ζωής που διεκδικούμε για μας και τις επόμενες γενιές. Να 

αναδείξουμε την σπάνια κληρονομιά πολιτισμού της χώρας μας, που 

συνεχίζει να εμπνέει τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε όλο τον 

κόσμο. Οι στόχοι μας για την επόμενη τετραετία είναι οι εξής:

· /  Διάσωση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με νέα 

έργα και υποδομές, μεταξύ των οποίων το Μουσείο Ακρόπολης, η 

επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου,η^^χρχαιολογικοί χώροι που

συνδέονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ι« γ. } α ρ χ α ί ο ς
/  Α ,ο -  £γ >( ι υ ρ / α ι α ι α ί ΰ  ο ο μ ι ρ ο β ( ί < » \  ο ο ρ κ α  ομ α ά χ  ο α

*  Ανάδειξη τω^εώνη.ιαρφω.ν-τέχ^ςχαι^στήριξη της ελληνικής παρουσίας

στις διεθνείς δραστηριότητες του πολιτισμού. Ενίσχυση των καλλιτεχνών

και των εργαστηρίων.

'λ Διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας και της διδασκαλίας του πολιτισμού 

στα σχολεία. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προστασία και
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την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την διάδοση της 

ελληνικής γλώσσας.

^  Προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και της Ολυμπιάδας 

του Πολιτισμού, η οποία φιλοδοξούμε να γίνει ένας παγκόσμιος θεσμός 

με την Ελλάδα να έχει σημαντικό ρόλο στην εκάστοτε διοργάνωσή της.

^  Θα αγωνισθούμε να φέρουμε τα Μάρμαρα του Παρθενώνα στην πατρίδα 

μας μέχρι το 2004 και να αναδ§ίξουμε έτσι την ταύτιση του πολιτισμού

10.

Για τη διεθνή πραγματικότητα, που κάθε μέρα αλλάζει, εμείς έχουμε άποψη 

για το αύριο, για το πού θέλουμε να πάμε. Εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε 

μια εξωτερική πολιτική που διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και 

τα συμφέροντα του απανταχού ελληνισμού, προωθεί την ειρήνη και 

δημιουργεί δυνατότητες ευημερίας για όλους τους λαούς. Ισχυρή Ελλάδα 

σημαίνει να έχουμε αποτρεπτική ικανότητα και έμψυχο δυναμικό με υψηλό 

φρόνημα και σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες. Σημαίνει μια χώρα που 

δίδει μάχες με ισχύ και επιχειρήματα και κερδίζει μια καλύτερη θέση στη 

διεθνή σκηνή.

Θα αγωνιστούμε για μια Ευρώπη περισσότερο δημοκρατική, με κοινωνικό 

πρόσωπο, με ισχυρούς θεσμούς, με αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και 

πολιτική άμυνας. Για μια Ευρώπη πιο κοντά στα συμφέροντα του πολίτη. Την 

επόμενη τετραετία έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένες πολιτικές μάχες μέσα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Για να 

πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους και να φράξουμε τον δρόμο στα 

συντηρητικά σχέδια και την αναβίωση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.

με τα ολυμπιακά ι&ώδη^

Ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη και τον διεθνή περίγυρο
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Θα βοηθήσουμε τις γείτονες χώρες στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό τους 

και σε κάθε προσπάθεια για ειρήνη, σταθερότητα και συνεργασία στα 

Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Οι αποφάσεις του Ελσίνκι δίνουν μια 

σημαντική ευκαιρία για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στις σχέσεις της 

Τουρκίας με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

· /  Η επίλυση της μόνης διαφοράς με τη γείτονα χώρα σχετικά με την 

υφαλοκρηπίδα θα είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.

· /  Είρώτη μας προτεραιότητα η ενταξιακή προοπτική της Κύπρου. 

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μία δίκαιη και βιώσιμη λύση του 

Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΘΕΙΕ.
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Η  Ελλάδα χώ ρα επιτυχίας κα ι προόδου

Περάσαμε γενιές ολόκληρες με το μύθο της αδύνατης χώρας. Μιας χώρας 

που έχανε τις ιστορικές ευκαιρίες, γιατί διαρκώς την κατέτρεχαν τα 

προβλήματα και την αφόπλιζαν οι διχόνοιες. Μιάς χώρας όπου είχε 

επικρατήσει η λογική της υποδεέστερης θέσης στο διεθνές περιβάλλον.

Σήμερα δημιουργείται μια νέα Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Οι 

έλληνες κατακτούν το δικαίωμα στην προκοπή, αποκτούν αίσθηση 

προοπτικής. Ξαναβρίσκουμε την δημιουργική εθνική μας ταυτότητα σε 

όλους τους τομείς. Από την επιστήμη έως τον αθλητισμό, από τις τέχνες έως 

τις επιχειρήσεις, από την οικονομία έως την αντιμετώπιση καταστάσεων 

έκτακτης ανάγκης, η Ελλάδα ξαναβρίσκει τον βηματισμό της 

αποφασιστικότητας και της επιτυχίας. Αυτή την πορεία θέλουμε να 

στηρίξουμε και να συνεχίσουμε.

Την νέα τετραετία 2000-2004 η Ελλάδα, μέσα πλέον στην ΟΝΕ, μπορεί να 

εδραιώσει τον ισότιμο ρόλο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναπτύξει 

τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Να επιταχύνει την 

οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Την μεταρρύθμιση 

του κράτους και την αναβάθμιση της παιδείας. Μπορούμε έτσι να

θεμελιώσουμε μία ισχυρή κοινωνία που στηρίζει τον πολίτη, εμπνέει την 

συλλογικότητα και εμπεδώνει την αλληλεγγύη.

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την μόνη εγγύηση για την συνέχιση της επιτυχούς 

πορείας. Το ΠΑΣΟΚ του 2000 είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει τις κατάλληλες λύσεις στην οικονομία, την κοινωνία και
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την εξωτερική πολιτική με συγκεκριμένο πρόγραμμα και ξεκάθαρους 

στόχους.

Ζητάμε από τον ελληνικό λαό να μας εμπιστευτεί ξανά για να 

συνεχίσουμε με την ίδια αξιοπιστία και εμμονή στους στόχους μας. Να 

δημιουργήσουμε όλοι μαζί την Ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Την 

Ελλάδα που αξίζουμε.
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