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Το γενικό πολιτικό πλαίσιο

■ Το 2000 είναι ένα πραγματικό ορόσημο για την Ελλάδα. Συμβολίζει 

την Ελλάδα που πετυχαίνει τους στόχους της, την ισχυρή και ισότιιιη 

Ελλάδα που εντάχθηκε στον σκληρό πυρήνα του Ευρωπαϊκού

Το τρίπτυχο «σταθεροποίηση -  ανάπτυξη -  κοινωνική προστασία» 

που συνόψισε την στρατηγική της περιόδου 1993 -  2000 οδήγησε σε 

ένα μεγάλο επίτευγμα. Την ένταξη στην ΟΝΕ χωρίς κοινωνικούς 

αποκλεισμούς, με αύξηση των κοινωνικών δαπανών, με επέκταση 

του κοινωνικού κράτους, με πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Β’ 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τώρα, το 2000 σηματοδοτεί την έναρξη της ιιετά ΟΝΕ επογής, μιας εποχής νέων 

προκλήσεων, νέων ευκαιριών, νέων δυνατοτήτων.

Η Ελλάδα της νέας αυτής εποχής είναι η Ελλάδα της ανάπτυζης, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης, της απασχόλησης.

Για πρώτη ίσως φορά το παρόν προβάλλεται τόσο έντονα στο μέλλον. Το 

ΠΑΣΟΚ οργανώνει και σχεδιάζει το μέλλον αυτό πατώντας γερά στο έργο του, 

αλλά και στις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που μας εμπνέουν: Τη Δημοκρατία, τις 

πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου, την κοινωνική αλληλεγγύη και 

συνοχή, την πλήρη απασχόληση.

Στόχος μας και σύνθημά μας είναι το δίπτυχο: Πρώτα η Ελλάδα -  Πρώτα ο 

Πολίτης.

Η μετά ΟΝΕ 

εποχή

γίγνεσθαι, της ΟΝΕ, μ’ ό,τι αυτό σημαίνει για κάθε Έλληνα και κάθε 

Ελληνίδα αλλά και για την εθνική οικονομία συνολικά.

Η περίοδος 2000 -  2004 ανοίγει τις πύλες του επόμενου αιώνα:
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- Η Ελλάδα αρχίζει την πορεία της μέσα στην ΟΝΕ

Ευκαιρίες

και

Προκλήσεις

- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η Πολιτιστική 

Ολυμπιάδα δίνουν ρυθμό, τόνο και συγκεκριμένο ορίζοντα 

στις προσπάθειές μας.

- Τα 15,7 τρις, του Γ' ΚΠΣ προσφέρουν την ευκαιρία αλλά και 

την πρόκληση για την ολοκλήρωση των υποδοιιών.

- Τα 45 τρκ. του εθνικού κοινωνικού προϋπολογισμού 

διασφαλίζουν τη συγκρότηση ισχυρών κοινωνικών δικτύων 

αλληλεγγύικ και συνογής.

Τα 9 τρις, για την χρηματοδότηση της ελληνικής Γεωργίας επιτρέπουν την 

αναδιάρθρωση και τη στροφή της σε πολιτικές ποιότητας ώστε τα ελληνικά 

αγροτικά προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο και το αγροτικό 

εισόδημα να εξασφαλίσει ένα βελτιωμένο επίπεδο ζωής στην ύπαιθρο.

■ Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα είναι έτοιμη να κινηθεί 

μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον, να ζήσει στην 

εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της 

ψηφιακής οικονομίας της γνώσης.

Είναι έτοιμη να διαχειριστεί το πιο κρίσιμο και 

σημαντικό κεφάλαιο που υπάρχει, το κεφάλαιο της 

γνώσης και της καινοτομίας, το «νοητικό κεφάλαιο».

Δύο είναι οι μεγάλες προτεραιότητες της νέας αυτής εποχής: η εκπαίδευση και 

η απασχόληση.

Εκπαίδευση και 

Απασχόληση οι 

μεγάλες 

προτεραιότητες

■ Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα οφείλει και μπορεί να 

συγκροτήσει μια στρατηγική Εθνικής ανταγωνιστικότητας.
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Στρατηγική Μία στρατηγική ανάδειξης των ανταγωνιστικών μας

εθνικής πλεονεκτημάτων σ’ όλους τους δυνατούς τομείς. Τομείς
ανταγωνιστικότητας «συμβατικούς» όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το πολιτιστικό 

μας κεφάλαιο, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες. Αλλά και τομείς 

που αναδεικνύει η κοινωνία της πληροφορίας, οι

τηλεπικοινωνίες, τα ενεργειακά δίκτυα.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι η ποιότητα και η 

καινοτομία ως μέθοδος οργάνωσης της παραγωγής.

Μέσα στη νέα αυτή εποχή, η Ελλάδα ξεκινά από την καλύτερη δυνατή 

αφετηρία και ανταγωνίζεται με ίσους όρους.

Ολοκληρωμένο 

και λειτουργικό

■ Αυτή η πολιτική εθνικής ανταγωνιστικότητας αφορά το 

σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την «ακέραιη κοινωνία» 

των τριών τρίτων και όχι των δύο τρίτων.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

κοινωνικό βαδίζει παοάλλτιλα και ταυτόγρονα με το ολοκληρωμένο.

κράτος λειτουργικό και κοινωνικό κράτος που αξιοποιεί και 

κατανέμει δίκαια το κοινωνικό πλεόνασμα, ένα κοινωνικό 

κράτος που σγη ματίζει ένα Δίκτυο Ασφάλειας για κάθε 

Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, ένα Κοινωνικό Κράτος που 

δείχνει το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του, ατομικά και 

εξατομικευμένα για κάθε πολίτη.
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Η τετραετία 2000 -  2004 είναι και η τετραετία της 

αναθεώρησης του Συντάγματος. Ανοίγει έτσι η ιστορική 
δυνατότητα να διαμορφωθεί στο επίπεδο του ίδιου του 

Συντάγματος το κράτος του 21ου αιώνα. Ένα λειτουργικό 

κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα σύγχρονο κράτος 

δικαίου που σέβεται και θωρακίζει τον πολίτη. Ένα 

σύνταγμα που ανανεώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα και 

το δημόσιο βίο, που περιβάλλει με νέες εγγυήσεις 

διαφάνειας την κοινωνία των πολιτών. Ένα σύνταγμα 

που εδραιώνει τις προοδευτικές αρχές στις νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονται.

Για το ΠΑΣΟΚ η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η υπέρτατη στιγμή 

ιστορικής και πολιτικής ευθύνης. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί μια ευρεία 

αλλά και συναινετική αναθεώρηση. Πρότασή μας προς τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης είναι -  και στη επόμενη Βουλή -  η σύναψη μίας 

συνταγιιατικής συιιφωνίας που να εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις 

Ελληνίδες.

Κράτος στην 

υπηρεσία του πολίτη

Ελλάδα με 

διεθνές κύρος

Αυτή η Ελλάδα, η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα 

και η Ελλάδα της Ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεργασίας των 

λαών, της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
Μια Ελλάδα με διεθνές κύρος που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά 

της δικαιώματα, μετέχει ισότιμα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, 

αξιοποιεί όλες τις περιφερειακές της δυνατότητες.

Η Ελλάδα του νέου αιώνα είναι μία Ελλάδα που διασφαλίζει διαρκώς ευκαιρίες 

για όλους. Ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, 

στην κοινωνική φροντίδα.
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Μία Ελλάδα που απαιτεί και προϋποθέτει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την 

κοινή δράση όλων ιιας.

Μία Ελλάδα που στηρίζει, ενισχύει και προστατεύει όλους εκείνους που έγουν 
ανάγκη.

Πρώτα η Ελλάδα!

Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές την 9η Απριλίου του 2000 με βάση 

Πρώτα η Ελλάδα το έργο του, τα πεπραγμένα του, τον πλούσιο απολογισμό του.

Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές την 9η Απριλίου οργανώνοντας το 

Πρώτα ο Πολίτης μέλλον. Με νέες ιδέες, νέες προτάσεις, με ένα συγκροτημένο και

υπεύθυνο σχέδιο για την χώρα, όλες τις περιφέρειες, όλους τους 

τομείς της οικονομίας, όλους τους χώρους κοινωνικής δράσης.

• Το Κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000 -  2004 είναι 

ένα συμβόλαιο με το ιιέλλον. Ένα συμβόλαιο που συνάπτουν όλες οι 

Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χωρίς καμία εξαίρεση.

• Το ΠΑΣΟΚ μάχεται για το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού ιιε τρόπο 

δίκαιο και ισορροπημένο. Μόνο έτσι το γενικό συμφέρον γίνεται η σύνθεση 

του ατομικού συμφέροντος, των προσωπικών αναγκών και των προσδοκιών 

κάθε πολίτη.

• Πρώτα η Ελλάδα -  Πρώτα ο Πολίτης.
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1. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης: Προς μια σύγχρονη και ανταγωνιστική 

οικονομία.

Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα του 21ου αιώνα, η Ελλάδα που θέλουμε, οφείλει 

και μπορεί να συγκροτήσει μια στρατηνική εθνικήρ αντανωνιστικότπτας 

Μία στρατηγική ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας σ’ όλους 

τους τομείς. Τομείς «συμβατικούς» όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το 

πολιτιστικό απόθεμα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αλλά και νέους τομείς 

που αναδεικνύει η κοινωνία της πληροφορίας.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι η ποιότητα και η 

καινοτομία ως μέθοδος οργάνωσης της παραγωγής. Μέσα στη νέα αυτή 

εποχή, η Ελλάδα ξεκινά από την καλύτερη δυνατή αφετηρία και ανταγωνίζεται 

με ίσους όρους. Αν η χώρα μας εμφάνιζε πάντοτε υστερήσεις σε σχέση με το 

βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης, αυτό δεν ισχύει για το υεταβιουηχανικό 

μοντέλο ανάπτυξης. Μέσα στο νέο αυτό μοντέλο, πολλά «έμφυτα» στοιχεία 

της ελληνικής παραγωγικής δομής και της ελληνικής κοινωνίας μετατρέπονται 

σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κι αυτό γιατί η τεχνολογία και η 

παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τη φύση του διεθνούς ανταγωνισμού. Δίνουν τη 

δυνατότητα σε μικρότερες χώρες, όπως η Ελλάδα, να συμμετάσχουν ισότιμα 

στις διεθνείς αγορές, πλουτίζουν την ποικιλία και βελτιώνουν την ποιότητα 

προϊόντων και υπηρεσιών, αναβαθμίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

μεταμορφώνουν παραδοσιακούς κλάδους. Παράλληλα, όμως, αυξάνονται και 

οι πιέσεις για προσαρμογή και αναδιάρθρωση των επιμέρους οικονομιών, 

πιέσεις οι οποίες πολλές φορές θίγουν τους εργαζόμενους και καθιστούν τις 

επιχειρήσεις περισσότερο ευάλωτες στο διεθνή ανταγωνισμό.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική στις αρχές του 21ου αιώνα θα σηματοδοτηθεί 

από την εδραίωση του σταθερού υακροοικονουικού πλαισίου, με σκοπό τη 

διατήρηση των οικονομικών μας επιτευγμάτων στο μέτωπο του πληθωρισμού 

και των ελλειμμάτων, αλλά και την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων για την 

ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική και τη διαφύλαξη 

της κοινωνικής συνοχής. Η προσπάθεια μας αυτή θα ενισχυθεί από την 

αποτελεσματική αξιοποίηση των 15,7 τρις του Π  ΚΠΣ, καθώς και την 

ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών, τον εκσυγχρονισμό της
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κεφαλαιαγοράς, την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση των 

Βαλκανίων, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των μικρών και μεγάλων έργων 

υποδομής που έχουν αλλάξει το χάρτη της χώρας και, τέλος στην επιτυχή 

οργάνωση, τέλεση και αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.

2. Η μεγάλη προτεραιότητα: Απασχόληση

Στόχος μας είναι η τετραετία 2000 -  2004 να καταγραφεί ως η «τετραετία της 

πλήρους απασχόλησης για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Αν και η καλύτερη λειτουργία των αγορών εργασίας έχει μεγάλη χρησιμότητα 

για τον αγώνα κατά της ανεργίας, χρειάζεται να επιμείνουμε στο γεγονός ότι 

δυο πυλώνες για μια πολιτική πλήρους απασχόλησης παραμένουν η 

ανάπτυξη της οικονομίας και η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Στα 

πλαίσια αυτά, θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την 

εφαρμογή όχι μόνον των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης αλλά και των 

κατάλληλων αναπτυξιακών πολιτικών με στόχο τη διαρκή δημιουργία 

καθαρών νέων θέσεων απασχόλησης, τη σύνδεση των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ευκαιρίες απασχόλησης της νέας εποχής 

και τη δυναμική αναπροσαρμογή της εργασίας στη κοινωνία της 

πληροφορίας. Με tic πολιτικές αυτέο ήδη έγουυε δημιουργήσει, την περίοδο 

1994-99, χιλιάδεο νέεο θέσεις εονασίας κυρίως νια νέουο, νυναίκες και 

μακροχρόνια ανέργους.

Η δέσμευση μας για την περίοδο 2000-2004 είναι συγκεκριμένη. Στο πλαίσιο 

του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης νια την απασχόληση» στόχος μας είναι η 

δημιουργία 300.000 νέων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και

300.000 νέων ευκαιριών αμειβόμενης κατάρτισης για ανέργους. Από τις

300.000 νέες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας οι 120.000 είναι 

θέσεις εξαρτημένης εργασίας, οι 80.000 είναι δυνατότητες αυτοαπασχόλησης 

με την ενίσχυση της Πολιτείας και οι 100.000 θέσεις απόκτησης εργασιακής 

εμπειρίας.
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3. Ελληνική Γεωργία και ύπαιθρος στον 21° αιώνα

Στον αιώνα που έρχεται, τα θέματα περιβάλλοντος και η σχέση τους με την 

ανάπτυξη, αποκτούν το χαρακτήρα κοινωνικού δικαιώματος. Το φυσικό περιβάλλον 

αποτελεί την κύρια παρακαταθήκη προς τις επόμενες γενιές, θεμέλιο της 

αλληλεγγύης των γενεών, αλλά και της αειφόρου ανάπτυξης. Το μεγάλο στοίχημα 

της δεκαετίας που αρχίζει είναι η οριστική οργανική και ενεργός ένταξη της υπαίθρου 

στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό.

Έχουμε, ήδη, θέσει τις βάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

γεωργίας η οποία προϋποθέτει ελκυστική, συγκροτημένη και ανταγωνιστική ύπαιθρο. 

Μία ζωντανή και οικονομικά ισχυρή ύπαιθρος είναι το ισχυρό χαρτί για την προσέλκυση 

του πιο παραγωγικού και δημιουργικού τμήματος: των νέων αγροτών. Σ’ αυτήν την 

κατεύθυνση, οι προσπάθειες μας θα είναι ακόμη πιο εντατικές με συγκεκριμένα μέτρα 

και πολιτικές αναγέννησης της υπαίθρου.

Η προστασία και η ενίσχυση του αγροτικού επιδόματος, η ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών, το νέο πρόγραμμα δράσης για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, 

εκφράζονται από το τρίπτυχο “Εύρωστη και ανταγωνιστική γεωργία -  Βιώσιμη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου -  Κοινωνική συνοχή και προστασία για το 

σύνολο του αγροτικού πληθυσμού”.

Το όραμά μας για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο την ερχόμενη τετραετία 

συνοψίζεται στη φράση “ολοκληρωμένη - βιώσιμη και ανθεκτική στο 

χρόνο ανάπτυξη". Και θα την κάνουμε πραγματικότητα με τη βοήθεια των 

κοινοτικών πόρων από τους οποίους εξασφαλίσαυε νια τη γρπυατοδότηση του 

ανροτικού τουέα, 9 tpic Γεγονός που μεταφράζεται σε 1 tpic δον, περίπου το 

γρόνο νια τα επτά γρόνια έως το 2006, νια επιδοτήσεις στα προϊόντα και την 

ενίσγυση του εισοδήματος των αγροτών, και σε 200 δκ  δραγυές το γρόνο νια την 

εφαρυονή υέτρων αγροτικής ανάπτυξηρ. Στους πόρους αυτούς θα πρέπει να 

προστεθεί κι ένα σημαντικό μέρος των 15 τρις δραχμών που θα διατεθούν από 

κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την εφαρμογή του Τρίτου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης κατά την περίοδο 2000-2006.
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Επτά τρις δραχμές θα διατεθούν για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και 

δύο περίπου τρις δραχμές για την ολοκλήρωση των αναπτυξιακών θεσμών και 

υποδομών στον αγροτικό τομέα.

Ανακοινώσαμε ήδη τα νέα μέτρα άμεσης εφαρμογής που ενισχύουν όλους τους 

αγρότες και ιδίως τους νέους. Μέτρα που αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης 

στον πετρέλαιο, το φορολογικό καθεστώς των αγροτών, τις αγροτικές συντάξεις. 

Αλλά και μέτρα που αφορούν τη λειτουργία νέων θεσμών, νέων διευκολύνσεων, 

νέων μηχανισμών στήριξης του αγρότη και της υπαίθρου.

4. Επένδυση στη γνώση και τη νέα γενιά: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση -  

πολιτική για τους νέους.

Για το ΠΑΣΟΚ η επένδυση στη γνώση και τη νέα γενιά συνιστά τον 

καθοριστικό παράγοντα της εθνικής ανταγωνιστικότητας. Αποτελεί βασικό 

στοιχείο στο σχεδίασμά ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης. Γι αυτό σχεδιάσαμε 

και πραγματοποιούμε ένα σύγχρονο και ποιοτικά αναβαθμισμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα διευρυμένων επιλογών για όλους τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, ικανό να αποτελέσει το θεμέλιο για την πρόοδο της 

ελληνικής κοινωνίας και την ανάπτυξη της χώρας, Θεμέλιο του συστήματος 

αυτού αποτελεί η ενίσχυση της γενικής παιδείας στο πλαίσιο του Ενιαίου 

Λυκείου και της Τεχνικής Εκπαίδευσης, η κατοχύρωση του κοινωνικού 

δικαιώματος στην ελεύθερη και ανοιχτή πρόσβαση στην πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση και η αναβάθμιση και ο έλεγχος της ποιότητας σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Με την εφαρμογή των προγραμμάτων για τους νέους, επιχειρούμε την 

καθολική κινητοποίηση των δημοσίων και ιδιωτικών ενεργειών για τη 

δημιουργία μιας Ελλάδας φιλικής προς τη νέα γενιά. Τα μέτρα που 

περιλαμβάνονται στα προγράμματα αυτά απευθύνονται ή έχουν οφέλη για 

εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες. Στον τομέα αυτόν, κεντρική πολιτική 

επιλογή μας αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση των θεσμών συμμετοχής των 

νέων στα κοινά, η δημιουργία Κέντρων Πληροφόρησης για τους νέους σε 

όλες τις πρωτεύουσες νομών, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση της 

νεανικής επιχειρηματικότητας.
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5. Κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης: Υγεία -  Πρόνοια -  Κοινωνική 

Ασφάλιση

Η ενίσχυση των θεσμών του Κοινωνικού Κράτους και η προσαρμογή τους στα 

νέα δεδομένα της μεταβιομηχανικής κοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης της 

οικονομίας, αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της ερχόμενης δεκαετίας. Η 

οικοδόμηση αποτελεσματικών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στην 

Ελλάδα είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της πολιτικής μας. Ο 

εκσυγχρονισμός τους συνιστά προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη χώρα μας. Αποτελεί 

προτεραιότητά μας, λοιπόν, η πρόληψη καταστάσεων που θα θέσουν σε 

κίνδυνο την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας.

Η διαφύλαξη του δπυόσιου γαρακτήρα της κοινωνικής προστασίας και ο 

εξορθολογισμός της οργάνωσης και διαγείρισης των πόρων αποτελούν τους 

βασικούς στόγους της «νέας κοινωνικής πολιτικής» που στοχεύει στη 

συγκρότηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού κοινωνικού κράτους. Ενός 

κοινωνικού κράτους που μπορεί να προσφέρει ασφάλεια και κάλυψη σε κάθε 

πολίτη ατομικά με βάση τις πραγματικές του ανάγκες.

Η μεγάλη εθνική προςτπάθεια της ένταξης στην ΟΝΕ δε συνοδεύτηκε από μείωση 

των δαπανών για την κοινωνική προστασία. Κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αντίθετα, 

αυξήσαμε τις ςτχετικές δαπάνες, ώστε σήμερα σχεδόν 1 δοαγμή στις 4 που 

παράνουμε να κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση στάνών κοινωνικής προςπασίας. Η 

Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εντάσσεται στην ΟΝΕ αυξάνοντας και όχι 

μειώνοντας τις κοινωνικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα είναι να μπαίνουμε στην 

ΟΝΕ όλοι μαζί, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Ο συνολικός κοινωνικός προϋπολογισμός της περιόδου 2000-2004 υπερβαίνει τα 

45 τρις δραγμές.

Με την πολιτική μας αποδεικνύουμε καθημερινά ότι η κοινωνική προστασία δεν 

πρέπει να υποχωρεί με την προσδοκία της οικονομικής ανάπτυξης. Το 

Κοινωνικό Κράτος δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη. Γι αυτό 

κατοχυρώνουμε το ρόλο της κοινωνικής προστασίας ως αναπτυξιακό μοχλό, ως 

επένδυση στο ‘ανθρώπινο κεφάλαιο’.
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Το Κοινωνικό Κράτος στην σύγχρονη εξέλιξή του αποτελεί δικό μας 

δημιούργημα. Απορρίπτουμε τα συνθήματα που ζητούν “λιγότερο κράτος” και 

εννοούν λιγότερο Κοινωνικό Κράτος. Εμείς απαντάμε: περισσότερη κοινωνική 

προστασία με ένα νέο λειτουργικό, «έξυπνο», πλουραλιστικό, Κοινωνικό 

Κράτος -  αποτελεσματικότερο, δικαιότερο, ορθολογικότερο.

Στόχος μας δεν είναι μόνο η διαρκής βελτίωση, η επέκταση και ο 

εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας αλλά και του εξίσου σημαντικού 

Εθνικού Συστήματος Πρόνοιας που αθόρυβα αλλά συστηματικά έχουμε 

εγκαθιδρύσει. Οι πολιτικές μας δεν περιορίζονται στη βελτίωση του υπάρχοντος 

συστήματος. Προσανατολίζονται σε ευρύτερους στόχους: τη θωράκιση όλων των 

πολιτών απέναντι στους κινδύνους της σύγχρονης ζωής, την ανάπτυξη και την 

ευημερία κάθε ατόμου, τη λήψη όλων των μέτρων που σε ατομικό και 

εξατομικευμένο επίπεδο είναι αναγκαία, την ποικιλία στην παροχή δημοσίων 

αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, καθιερώσαμε την ΕΚΑΣ και την προσωπική 

φροντίδα για την Τρίτη ηλικία, ενισχύσαμε τα νέα ζευγάρια, ενώ προωθήσαμε 

προγράμματα στεγαστικής αποκατάστασης για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, 

βελτιώσαμε το επίπεδο υγείας των ελλήνων πολιτών με τεράστιες επενδύσεις σε 

νοσοκομειακές υποδομές και προσωπικό περίθαλψης. Δεν σταματούμε όμως 

εκεί.

Ο στόχος μας στη νέα τετραετία είναι να εγκαθιδρύσουμε το «Δίκτυο ενάντια στη 

Φτώνεια και τον Αποκλεισμό» (ΔΕΦΑ), ένα δίκτυο που θα καλύπτει τυχόν κενά ' 

όλων των πολιτικών που εφαρμόζουμε και όλων των δυνατοτήτων που 

υπάρχουν έτσι ώστε στην πράξη καμία οικογένεια να μην κινείται κάτω από ένα 

ανεκτό και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Το μεγάλο θέμα της επόμενης τετραετίας είναι βέβαια η τροποποίηση και ο 

εκσυννοονισυός του ασφαλιστικού συστόυατος. Ήδη την περίοδο 1996-2000 

δώσαμε πολλά και σοβαρά δείγματα γραφής με επιτυχία. Έτσι θα κινηθούμε και 

στο μέλλον: με βάση την αναζήτηση της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, χωρίς 

αιφνιδιασμούς, χωρίς να θίγονται ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα, αξιοποιώντας 

πλήρως και με τον πιο σύγχρονο τρόπο τα αποθεματικά των ταμείων προς 

όφελος των ασφαλισμένων και της εθνικής οικονομίας.
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6. Ποιότητα ζωής και Ασφάλεια των Πολιτών.

Η ελευθερία των πολιτών, η ελεύθερη, αυτόνομη και ανθρώπινη διαμόρφωση 

και βίωση της καθημερινής ζωής προϋποθέτει την ασφάλεια: το αίσθημα της 

προστασίας από τις απειλές, αλλά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς 

και τα μέσα του κράτους δικαίου. Η ίδια η άσκηση των δικαιωμάτων 

προϋποθέτει την ασφάλεια. Η ανασφάλεια θίγει κατά πρώτο λόγο τους 

ασθενέστερους και δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή. Εφαρμόζουμε μια 

αυστηρή πολιτική απέναντι στο έγκλημα και τις ποικίλες μορφές του αλλά και 

μια αποτελεσματική πολιτική απέναντι στα αίτια του εγκλήματος όπως η 

ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Τα μέτρα κατά του εγκλήματος αποδίδουν ήδη σημαντικούς καρπούς καθώς 

μειώνονται οι δείκτες των πιο σημαντικών εγκλημάτων βίας.

Η ποιότητα της ζωής συνδέθηκε όμως άμεσα και με άλλα ζητήματα όπως η 

περιβαλλοντική αλληλεγγύη των γενεών και η αειφόρος ανάπτυξη. Η 

διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για την αξιοποίηση του ελεύθερου 

χρόνου. Η συνεχής προώθηση του στόχου μας να γίνουν βιώσιμες οι πόλεις 

και ιδίως τα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα μέσα από τη δημιουργία ενός 

νέου αστικού περιβάλλοντος.

7. Τα δικαιώματα του πολίτη σε μια κοινωνία Ελευθερίας -  Αναθεώρηση του 

Συντάγματος.

Η τετραετία 2000 -  2004 είναι και η τετραετία της αναθεώρησης του 

Συντάνυατος. Ανοίγει, έτσι, η ιστορική δυνατότητα να διαμορφωθεί στο 

επίπεδο του ίδιου του Συντάγματος το κράτος του 21ου αιώνα. Ένα 

λειτουρνικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου 

που σέβεται και θωρακίζει τον πολίτη. Ένα Σύνταγμα που ανανεώνει το 

κοινοβουλευτικό σύστημα και το δημόσιο βίο, που περιβάλλει με νέες 

εγγυήσεις διαφάνειας την Κοινωνία των Πολιτών.

Η θέσπιση νέων θεμελιωδών δικαιωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

νέες απειλές που απορρέουν από τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της 

βιοτεχνολογίας, η ολοκλήρωση της συνταγματικής κατοχύρωσης της ισότητας
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και του Κοινωνικού Κράτους, η εναρμόνιση του Ελληνικού Συντάγματος με τις 

προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση 

της διαφάνειας στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος, η 

συνταγματική κατοχύρωση των ανεξάρτητων διοικητικών Αρχών και της 

αρχής της συναίνεσης ως στοιχείου της δημοκρατικής αρχής, η θέσπιση 

πρόσθετων εγγυήσεων για τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 

διοίκησης, η ενίσχυση της εσωτερικής και εξωτερικής ανεξαρτησίας της 

Δικαιοσύνης είναι οι βασικοί άξονες της πρότασής μας για την αναθεώρηση 

του Συντάγματος.

Για το ΠΑΣΟΚ, η αναθεώρηση του Συντάνυατος είναι η υπέρτατη 

στινυή ιστορικής και πολιτικής ευθύνης. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί μια 

ευρεία αλλά και συναινετική αναθεώρηση. Πρότασή μας προς τα κόμματα της 

αντιπολίτευσης είναι -  και στη επόμενη Βουλή- η σύναψη μίας συνταγματικής 

συμφωνίας που να εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

Γνώμονας και στόχος της πολιτικής μας είναι η θέση «πρώτα ο πολίτης». Δεν 

θέλουμε ένα κράτος-κηδεμόνα. Επιδιώκουμε ένα «Κράτος των Δικαιωμάτων», 

μια Πολιτεία για τους πολίτες. Πολίτες που βρίσκονται στο επίκεντρο, ως 

προσωπικότητες που δρουν, συμμετέχουν αλλά και απολαμβάνουν τα αγαθά 

και τις υπηρεσίες μιας Δημοκρατικής Πολιτείας. Ο πολίτης δεν είναι μόνο 

αποδέκτης των κυβερνητικών πολιτικών. Θέλουμε να συνδιαμορφώνει το γενικό 

συμφέρον, το παρόν και το μέλλον της χώρας, να εντάσσεται στην προοπτική 

της. Ενισχύουμε τη θέση των πολιτών στην κοινωνία, προστατεύοντας και 

διευρύνοντας τα δικαιώματα.

Η Ελλάδα προσφέρει ήδη ένα επίπεδο προστασίας των ατομικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων που κινείται πάνω από το μέσο όρο των 

ευρωπαϊκών συνταγμάτων. Δεν αγνοούμε, ωστόσο, τα πρακτικά προβλήματα 

που υπάρχουν στην άσκηση των δικαιωμάτων. Γι αυτό οι παρεμβάσεις μας 

κατά τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της θέσης του 

Πολίτη και στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης των δικαιωμάτων μέσα 

από την ίδρυση νέων θεσμών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Αρχή 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που βρίσκουν στην προστασία των
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Δικαιωμάτων των Πολιτών το πρωταρχικό αντικείμενο της αρμοδιότητας τους. 

Παράλληλα, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με τους συλλογικούς φορείς 

της κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος μας είναι η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στη βάση τους, η συμμετοχή των πολιτών στη λύση τους, η 

ανάπτυξη της αλληλεγγύης, η ανάληψη ευθυνών από τους πολίτες, εν τέλει η 

ανανέωση της Κοινωνίας των Πολιτών και συνακόλουθα η ανανέωση της 

πολίτικης, ώστε να εκπληρωθεί το αίτημα- στόχος «πρώτα ο πολίτης».

8. Για μια δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη

Στη δεκαετία του '90 οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσαν ένα νέο 

κρατικό μοντέλο με σαφή προσανατολισμό: την αποκέντρωση όχι απλά 

αρμοδιοτήτων, αλλά πολιτικής και οικονομικής εξουσίας από το Κέντρο προς 

την Περιφέρεια και παράλληλα, την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία 

της Δημόσιας Διοίκησης, τον έλεγχο και την υποχρέωσή της να λογοδοτεί 

απέναντι στους πολίτες.

Σταθερός οδηγός στην προσπάθεια αυτή ήταν ο περιορισμός του Κράτους σε 

σταθερά στρατηγικό ρόλο («κράτος-στρατηγείο»), που πρακτικά σημαίνει, όχι 

την απίσχνανση του Κράτους και την κυριαρχία των ανέλεγκτων δυνάμεων 

της αγοράς, αλλά τη δημιουργία των προϋποθέσεων απλοποίησης της ζωής 

του Πολίτη και διασφάλισης των δικαιωμάτων του. Κι αυτό, γιατί στο επίκεντρο 

κάθε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας βρίσκεται ο Πολίτης και τα δικαιώματά 

του, η διασφάλιση των οποίων νομιμοποιεί την έννοια του Κράτους.

Για το ΠΑΣΟΚ, ο Πολίτης δεν είναι απλώς ένας χρήστης των δημοσίων 

υπηρεσιών, αλλά ο «κυρίαρχος» που οι δημόσιες υπηρεσίες οφείλουν να 

υπηρετούν. Για να γίνει πράξη αυτή η στρατηγική μας επιλογή που θέτει την 

εξυπηρέτηση των αναγκών του Πολίτη ως προτεραιότητα στη διοικητική δράση, 

προχωρούμε σε έναν πρωτόγνωρο οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό 

των δημοσίων υπηρεσιών. Ο «Χάρτης των Δικαιωμάτων των Πολιτών» και ο 

«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», είναι τα βασικά θεσμικά μέτρα που 

προωθούν μια δημόσια διοίκηση «προσανατολισμένη στον Πολίτη». Μια 

δημόσια διοίκηση που θέτει στόχους και ελέγχει την αποτελεσματικότητά της, μια 

δημόσια διοίκηση καταρτισμένων στελεχών, εξοικειωμένη με τις δυνατότητες της



15

κοινωνίας της πληροφορίας, μια δημόσια διοίκηση που ενθαρρύνει τις αυτόνομες 

δράσεις των πολιτών.

9. Προς το 2004 - Η Ελλάδα «Επικράτεια Πολιτισμού» - Ο ελληνικός 

αθλητισμός.

Στη σημερινή μεταβιομηχανική εποχή, ο πολιτισμός αποκτά στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του «παγκόσμιου χωριού», ιδιαίτερο 

οικονομικό και κοινωνικό βάρος. Όσο μάλιστα προχωρά η διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στον πολιτισμό 

και στην πολιτιστική πολιτική.

Ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα από τα πολλά κεφάλαια της 

κυβερνητικής πολιτικής ούτε ένα από τα πολλά κονδύλια του κρατικού 

προϋπολογισμού. Ο πολιτισμός δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε δευτερεύουσα 

και βοηθητική δραστηριότητα μέσα σε μια σύγχρονη κοινωνία. Ο πολιτισμός 

είναι, κατ’ αρχάς, η ίδια η ιδιοσυστασία του Ελληνισμού, είναι το συγκριτικό 

μας πλεονέκτημα.

Το ΠΑΣΟΚ κατανοεί τον Πολιτισμό ως δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των λαών, 

ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής, ως εγγύηση της πολυφωνίας και της 

δημιουργικότητας. Η Αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων, ο 

εκσυγχρονισμός των μουσείων, η προώθηση της πολιτιστικής αποκέντρωσης, 

η αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας, ο περιορισμός των πολιτισμικών 

ανισοτήτων, η ενίσχυση του λαϊκού πολιτισμού και νέων μορφών τέχνης, 

αποτελούν επιμέρους μέτρα που εντάσσονται αρμονικά σε ένα γενικό πλαίσιο 

δράσης με στόχο την πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Την ανάδειξη της 

Ελλάδας ως πραγματικής «Επικράτειας Πολιτισμού».

Το 2004 είναι έτος ορόσημο για την Ελλάδα. Είναι το έτος που η Ελλάδα, η 

μικρότερη χώρα που διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, θα αποδείξει στην 

διεθνή κοινότητα το αληθινό της μέγεθος. Μέγεθος αθλητικό, οργανωτικό, 

πολιτισμικό.
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Το 2004, 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο, στρέφουν την 

προσοχή τους στην Ελλάδα, στην Ολυμπία και στην Αθήνα. Το 2004 

αναδεικνύει την Ελλάδα ως μία χώρα που μπορεί να διοργανώσει αθλητικά 

γεγονότα της κλίμακας των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια γώρα ισχυρή, με 

διεθνέο κύροο, ιιε οικονομία που υποοεί να υποστηρίξει άμεσα και 

αποτελεσματικά τιο ανάνκες ενόο τεράστιου ενγειρήματος όπως οι Ολυυπιακοί 

Ανώνες.

Η Ολυμπιακή προετοιμασία βασίζεται σε δύο ισότιμα προγράμματα: Το 

πρόγραμμα «Αθήνα 2004» που περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές 

για τη διεξαγωγή των αγώνων και προβλέπει τις πιο πρόσφορες 

μεταολυμπιακές χρήσεις αλλάζοντας την εικόνα σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο 

Αττικής. Το πρόγραμμα «Ελλάδα 2004» που αφορά όλα τα έργα που γίνονται 

με αφορμή το 2004 στις άλλες περιοχές της χώρας τόσο στον αθλητικό όσο 

και στον πολιτιστικό τομέα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη της «Πολιτιστικής Ολυμπιάδας» σε 

αυτόνομο διεθνή θεσμό που συνδέεται μόνιμα με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα 

από εκδηλώσεις όπως η αναβαθμισμένη αφή της ολυμπιακής φλόγας, το 

Ολυμπιακό Φεστιβάλ νέων κ.λ.π. αλλά και μέσα από τη λειτουργία του 

ομώνυμου διεθνούς ιδρύματος που συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1998 στο 

πλαίσιο και της συμφωνίας που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση με την 

υΝΕβΟΟ.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη 

ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η παρατεταμένη άνοιξη του Ελληνικού 

Αθλητισμού δεν είναι συγκυριακή. Να αποδείξουμε ότι είμαστε υπολογίσιμη 

δύναμη στο παγκόσμιο αθλητικό στερέωμα. Να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες 

των αθλητών μας, που τα τελευταία χρόνια μας έχουν κάνει υπερήφανους με 

επιτυχίες που δύσκολα μπορούσαμε να φανταστούμε. Το πρόγραμμα 

αθλητικών έργων της περιόδου 2000-2004 ανταποκρίνεται σ’ αυτές τις 

στοχεύσεις και φιλοδοξίες.
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10. Η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο -  Μια ισχυρή και ισότιμη 

Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε, εφάρμοσε και προωθεί μια εξωτερική πολιτική αρχών. 

Μια πολιτική που προασπίζεται και ενισχύει τα εθνικά συμφέροντα του 

Ελληνισμού. Αναδεικνύει την ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα στο ευρωπαϊκό, στο 

περιφερειακό, καθώς και στο διεθνές σύστημα. Έχει στο κέντρο της την 

προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους 

δικαίου.

Η εξωτερική μας πολιτική προωθεί τα ελληνικά συμφέροντα μέσα σ’ ένα 

διεθνές σύστημα με μεγάλη κινητικότητα. Διασφαλίζει την εθνική κυριαρχία και 

ακεραιότητα στις συνθήκες του 21ου αιώνα. Ενισχύει την ανεξαρτησία, τη 

δυναμική φωνή της Ελλάδας. Αναβαθμίζει τη θέση της στο διεθνές γίγνεσθαι. 

Η Ελλάδα νίνεται ισχυρή και ισότιμη. Αποκτά διεθνές κύρος.

Ως ΠΑΣΟΚ πρεσβεύουμε μια πολιτική «ενεργητικού» και όχι «παθητικού» 

πατριωτισμού στις σημερινές συνθήκες. Μια πολιτική που ανοίγει δημιουργικά 

νέους δρόμους με ελληνικές πρωτοβουλίες.

Πρώτος στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής και για την επόμενη τετραετία 

παραμένει η προώθηση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας. Η 

Ελλάδα συμβάλει στις διεργασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συμμετέχει 

ενεργά στις νέες διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της Συνθήκης του 

Άμστερνταμ με στόχο να διατηρήσει, στα νέα διευρυμένα πλαίσια, την θεσμική 

ισοτιμία και την αρχή της αλληλεγγύης ανάμεσα στα κράτη μέλη. Η ενίσχυση 

της θέσης της Ελλάδας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κλειδί για την 

διεθνή της θέση. Αποτελεί κλειδί για την προώθηση έργων, θεσμών και 

σχέσεων που θα καλυτερεύουν την καθημερινή ζωή του πολίτη.

Το Κυπριακό παραμένει η λυδία λίθος της εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. 

Η πολιτική μας βασίζεται στην στενή, καθημερινή συνεργασία με την 

Κυπριακή Κυβέρνηση. Δύο είναι οι βασικοί μας στόχοι:

Ο πρώτος είναι η προώθηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού 

στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Στόχος μας είναι η
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αποχώρηση όλων των ξένων στρατευμάτων. Θέλουμε μια Κύπρο ενιαία, 

ανεξάρτητη, εδαφικά ακέραιη όπου και οι δύο κοινότητες θα ευημερούν μέσα 

σε πλαίσια δημοκρατίας και ειρήνης.

Ο δεύτερος στόχος είναι η απρόσκοπτη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η επιλογή αυτή διασφαλίζει το μέλλον της Κύπρου και την ασφάλεια 

της μεγαλονήσου. Κανείς δεν μπορεί και δεν δικαιούται να σκέφτεται τη 

μελλοντική Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Κύπρο ενταγμένη σ’ αυτή.

Το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε τολμηρές πρωτοβουλίες προκειμένου να επηρεάσει την 

ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Με τις αποφάσεις του Ελσίνκι δέσμευσε, επιτέλους, την Τουρκία να αποδεχτεί 

το Διεθνές Δίκαιο και το Δικαστήριο της Χάγης ως μηχανισμό επίλυσης του 

ζητήματος της υφαλοκρηπίδας.

Με τις αποφάσεις στο Ελσίνκι η Τουρκία απέκτησε τη δυνατότητα να 

υιοθετήσει έναν ουσιαστικό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αρκεί να 

ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα του κράτους δικαίου και της 

κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της μη κατοχής εδάφους τρίτης χώρος, της μη 

χρήσης απειλών και βίας σε βάρος κρατών μελών της Ένωσης και άλλων 

υποψήφιων κρατών.

Η ευρωπαϊκή ωρίμανση της Τουρκίας δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε 

μονόδρομος. Η Ελλάδα θεωρεί επιτυχία της ότι η χώρα αυτή θα τεθεί σε 

ευρωπαϊκή τροχιά - παρακολούθηση, βοήθεια και αξιολόγηση. Όμως, θα 

χρειαστεί πολύ εργασία, διπλωματική ικανότητα, αποφασιστικότητα ώστε να 

επιτευχθεί μια τέτοια πορεία έτσι όπως έχει σχεδιαστεί από την ΕΕ.

Επιλέξαμε να μετακινήσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλέον θετικό για 

την Ελλάδα πεδίο. «Κοινοτικοποιήσαμε» στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα 

θέματα αυτά θέτοντας ταυτόχρονα και τις χώρες -  μέλη της ΕΈ. προ των 

διεθνών τους ευθυνών.

Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι η 

θεμελιώδης προϋπόθεση για την άσκηση μιας εξωτερικής πολιτικής, ειρήνης
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και σταθερότητας. Μιας πολιτικής που αποτρέπει κάθε κίνδυνο και καθιστά 

την Ελλάδα ισχυρό και ισότιμο παράγοντα.
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ

Το ΠΑΣΟΚ, υε το κυβερνητικό του πρόνραιιυα νια την επόμενη τετραετία 

2000-2004, καλεί όλουο τους πολίτες να στρατευτούν στην οικοδόμηση mac 

Ελλάδας της ανάπτυξης, της πλήρους απασχόλησης και της Κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο, ρεαλιστικό, 

προοδευτικό.

Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές την 9η Απριλίου του 2000 με βάση το έργο 

του, τα πεπραγμένα του, τον πλούσιο απολογισμό του. Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει 

στις εκλογές την 9η Απριλίου ορνανώνοντας το υέλλον. Με νέες ιδέες, νέες 

προτάσεις, με ένα συγκροτημένο και υπεύθυνο σχέδιο για τη χώρα, όλες τις 

περιφέρειες, όλους τους τομείς της οικονομίας, όλους τους χώρους 

κοινωνικής δράσης.

Το Κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000 -  2004 είναι 

ένα συυβόλαιο υε το υέλλον. Ένα συμβόλαιο που συνάπτουν όλες οι 

Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χωρίς καμία εξαίρεση.

Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει το νενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού υε τρόπο δίκαιο 

και ισορροπημένο. Μόνο έτσι το γενικό συμφέρον γίνεται η σύνθεση του 

ατομικού συμφέροντος, των προσωπικών αναγκών και των προσδοκιών κάθε 

πολίτη.

Για την Ελλάδα που θέλουμε.

Πρώτα η Ελλάδα -  Πρώτα ο Πολίτης.


