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Οι Έλληνες 
πετύχαμε πολλά. 
Ολοι μαζί μπορούμε 
περισσότερα.

0 Ελληνικός Λαός πριν από τέσσερα περίπου 
χρόνια εμπιστεύθηκε το ΠΑΣΟΚ με την 
απόφασή του, τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Μας έδωσε την εντολή να οδηγήσουμε την 
Ελλάδα με ασφάλεια και σιγουριά. Φέραμε σε 
πέρας το δύσκολο έργο.

Τώρα παρουσιάζουμε τις προγραμματικές 
δεσμεύσεις του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού 
Κινήματος για τη νέα τετραετία 2000-2004. 
Ζητάμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης του 
Ελληνικού Λαού σε μία κοινή πορεία και 
συστράτευση για την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό.

συμφέροντα του Έθνους και του 
Ελληνισμού. Δημιουργήσαμε μια Ελλάδα 
δυνατή που τη σέβονται και τη 
λογαριάζουν.

>  Τον εκσυνχρονισυό τηο χώοαο με τη
δημιουργία σύγχρονων υποδομών και τη 
διαμόρφωση νέων θεσμών στη λειτουργία 
του κράτους, τις δημόσιες επιχειρήσεις, 
την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση.

• Στη δύσκολη αυτή πορεία εμείς οι 

Έλληνες δείξαμε μια εντυπωσιακή 

ωριμότητα.

Οι προγραμματικές μας δεσμεύσεις για τις 
κρίσιμες εκλογές της 9ης Απριλίου, 
εντάσσονται σε μια ευρύτερη προοπτική.

• Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε

όεσμευθεί ενώπιον του Ελληνικού Λαού να 

πραγματοποιήσουμε τρεις μεγάλους 

εθνικούς στόχους.

>  Την ένταΕη τηο Ελλάδαο στην ΟΝΕ, για να
οικοδομήσουμε ισότιμα με τους άλλους 
ευρωπαϊκούς λαούς ένα μέλλον 
ευημερίας και ένα ισχυρό κοινωνικό 
κράτος. Ένα κράτος αλληλεγγύης και 
δικαιοσύνης.

>  Την οικοδόμηση υκκ ισχυοής Ελλάδας.
για να μπορέσει να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις 
και να προωθήσει έτσι καλύτερα τα

Το κείμενο αυχό 
είναι η ομιλία χου 
Πρωθυπουργού 
Κώσχα Σημίχη 

καχά χην ηαρουοίαοη 
χου προγράμμαχος 
2000 -  2004 
οχο Ζάππειο, 
οχις 2 Μαρχίου 2000.

Πήραμε την τύχη στα χέρια μας.

Πετύχαμε πράγματα που μέχρι χθες πολλοί 
θεωρούσαν δύσκολα. Ακατόρθωτα. 
Διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή, που 
ήταν και παραμένει πάντοτε οδηγός της 
πολιτικής μας, προτάσσοντας τον πολίτη και 
τα δικαιώματά του, την Ελλάδα και την 
προοπτική της, δώσαμε τη μάχη και στα τρία 
μέτωπα.

Σήμερα μπορούμε να βγούμε με καθαρότητα 
και ειλικρίνεια στον Ελληνικό Λαό και να 
πούμε ότι πετύχαμε και τους τρεις μεγάλους 
στόχους που είχαμε θέσει το 1996.

Σήμερα η Ελλάδα είναι μια καλύτερη χώρα.

Δημιουργήσαμε το νέο. Ζούμε ήδη μια νέα 
πραγματικότητα.



• Στην οικονομία αρχίζοντας απο το 1994 

και με επιτάχυνση από το 1996, 

ανατρέψαμε τη βαρύτατη κληρονομιά 

της περιόδου 89-93.

Τα γιγάντια ελλείμματα, το εκρηκτικό 

δημόσιο χρέος και ο υψηλός πληθωρισμός 

είχαν καθηλώσει την οικονομία σε μια 

διαρκή ύφεση. Οι παραγωγικές δυνάμεις 

ήταν δέσμιες και η χώρα βρισκόταν σε 

μεγάλη υστέρηση απέναντι στις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες.

Με την οικονομική μας πολιτική ξεπεράσαμε 

το δίλημμα σταθεροποίηση ή ανάπτυξη. 

Επιτύχομε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 

μέσα από τη σταθεροποίηση, 

διαφυλάσσοντας ταυτοχρόνως την 

κοινωνική συνοχή.

• Σήμερα η οικονομική πραγματικότητα 

είναι ριζικά διαφορετική:

• Η Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην 

Ευρώπη. Το βιοτικό επίπεδο τ ικ  χώραο 

αυΕήθηκε αηό το 60% του υέσου 

ευρωπαϊκού επιπέδου στην αρχή της 

δεκαετίας του 90. στο 70% οήυεοα και 

συνεχίζουμε.

• Η οικονομία εξυγιάνθηκε και έγινε πιο 

ανταγωνιστική. Με τη μείωση των 

ελλειμμάτων και του χρέους, την πτώση 

του πληθωρισμού και των επιτοκίων, 

ενισχύεται η ικανότητα της Ελληνικής 

Οικονομίας, δημιουργούνται νέες 

δυνατότητες και νέες ευκαιρίες στους 

εργαζομένους, τ ις  επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά.

• Το 1996 είχαμε δεσμευτεί ότι σε 4 χρόνια 

θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις 

εργασίας. Από τότε ως και το 2000 έχουν 

δημιουργηθεί πάνω από 210.000 νέες 

θέσεις εργασίας.

Στο παρελθόν το εισόδημα της χώρας ήταν 

μικρό. Αλλά και το μερίδιο του εθνικού 

εισοδήματος που αφιερωνόταν στην 

κοινωνική πολιτική ήταν το μικρότερο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό το διάστημα 

αυξήσαμε σταθερά τις  κοινωνικές δαπάνες. 

Έτσι σήμερα, είμαστε σε καλύτερη θέση από 

πολλές χώρες και πιο κοντά στο μέσο 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

• Είναι για το ΠΑΣΟΚ τίτλοο τιμής ότι από 

την ποώτη τετραετία τητ διακυβέρνησης 

αποδείΕαυε στην πράΕη πωτ υε την 

υεναλύτερη ανάπτυΕη έχουμε 

πεοιοοότεοετ δυνατότητες να κτίσουμε 

υια δικαιότερη κοινωνία με συνοχή και 

αλληλεννύη. Η ανάπτυξη είναι η 

εννύηοη νια ένα καλύτερο μέλλον για 

τουτ ασθενέστερους. Για τους 

ανθοώπουο που αποτελούν πάντα το 

επίκεντρο των πολιτικών μας.

Η επιτυχία της οικονομικής μας 

πολιτικής επισφραγίζεται με την αίτηση 

ένταΕητ στην ΟΝΕ, την οποία υποβάλαμε 

στιο 9 Μαρτίου. Καταθέσαμε για την 

Ελλάδα ένα φάκελο άρτιο.

Έχουμε επιτύχει όλα τα κριτήρια.

Και είμαστε σε συγκριτικά καλύτερη 

θέση από άλλες χώρες που προηγήθηκαν 

από μας στην ένταξη.

Η ένταξη είναι "κλειδωμένη".



Δημιουργούμε τη Νέα Ελλάδα

• Η οικονομική ανάπτυξη είναι και 
προϋπόθεση για την ισχυρή διεθνή θέση 
τπς χώρας. Δώσαμε με συνέπεια τη μάχη 
για την ισχυρή Ελλάδα. Δεν εκφωνήσαμε 
συνθήματα.
Δεν παγιδευτήκαμε σε προκαταλήψεις.

• Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες 
ειρήνης και συνεργασίας στα Βαλκάνια. 
Μαζί με τις διπλωματικές μας 
πρωτοβουλίες ενισχύσαμε την παρουσία 
και τη δραστηριότητα των ελληνικών

επιχειρήσεων στον βαλκανικό χώρο.
Όπως επίσης ενθαρρύναμε την ανάπτυξη 
των πολιτιστικών δεσμών με όλα τα 
κράτη και τους λαούς της περιοχής. 
Σήμερα η Ελλάδα είναι μια όαση 
σταθερότητας, μια γέφυρα συνεργασίας 
στη Ν.Α. Ευρώπη.

• Η Ελληνική πολιτική δικαιώθηκε στην 
πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στο Ελσίνκι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε όλες τις 
προϋποθέσεις που θέσαμε για να μπορέσει 
να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή 
υποψηφιότητα της Τουρκίας.

• Σήμερα, με τις δικές μας προσπάθειες, 
ξεκινά η τελική φάση για την ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προοπτική 
η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά 
και στην επίλυση του Κυπριακού.

• Ταυτόχρονα, ενισχύουμε τη θέση της 
χώρας με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του 
εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Το 
νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα καθιστά την 
Ελλάδα αμφίπλευρα ισχυρή.

• Και στις πρωτοβουλίες ειρήνης και 
συνεργασίας αλλά και ως δύναμη 
αποτροπής.

• Ένα μεγάλο σχέδιο για την ανάπτυξη των 
υποδομών της χώρας, για την ανάδειξη 
της περιφέρειας και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής υλοποιήθηκε και

συνεχίζεται παντού στην Ελλάδα.
Τα μεγάλα έργα υποδομών στις 
μεταφορές,την ενέργεια, την παιδεία, το 
περιβάλλον αλλάζουν το πρόσωπο της 
χώρας. Δίνουν νέες δυνατότητες. 
Εξασφαλίζουμε τη διασύνδεση όλων των 
περιοχών της χώρας σ' ένα ενιαίο σύνολο 
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Δημιουργούμε σύγχρονα δίκτυα μεταφορών 
και επικοινωνίας προς τα Βαλκάνια, τη 
Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη. Με τα 
χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα σε όλπ τη 
χώρα, πετυχαίνουμε μια Ισόρροπη Ανάπτυξη 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερη 
ασφάλεια, πιο καθαρό περιβάλλον.

• Σημαντικέο μεταρρυθμίσω ξεκίνησαν σε 
πολλούς τομείς:
Ίδουση ΑνεΕάοτητων Αρχών νια την 
προστασία του πολίτη, αποκέντρωση 
τηο διοίκησης. Σχέδιο Καποδίστρισό, 
λειτουργία νέων νοσοκομείων, 
μεταρρύθμιση στην παιδεία, κοινωνική 
ασφάλιση των αγροτών, νέα 
προγράυυστα οικονουικήο 
ouipiEnc και Φροντίδας των ηλικιωμένων.
Με όλα αυτά βελτιώσαμε τη λειτουργία 
του κράτους και τη ζωή του πολίτη.

• Σ' αυτή την πορεία ήρθαμε πολλές φορές 
σε ρήξεις με κατεστημένες νοοτροπίες και 
συμφέροντα. Δεν υποκύψαμε στο λεγόμενο 
"πολιτικό κόστος". Απευθυνθήκαμε πάντοτε 
στον Λαό με τη γλώσσα της αλήθειας και 
της ευθύνης.
Δημαγωγία δεν είναι μόνον να 
παραπλανάς το Λαό με υποσχέσεις. 
Δημαγωγία είναι επίσης όταν καλλωπίζεις 
τις καταστάσεις και κολακεύεις τον 
πολίτη, αφήνοντας όμως τα προβλήματα 
άλυτα.
Εμείς διαλέξαμε τον δρόμο της αλήθειας. 
Διαλέξαμε το συμφέρον των πολλών 
έναντι των προνομίων των ολίγων.

• Βγάλαμε τη χώρα από άλυτα προβλήματα 
δεκαετιών. Όλοι γνωρίζουν ότι τα 
επιτεύγματα είνα μεγάλα.



Η προσπάθεια όμως δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Πολλά πρέπει να γίνουν 
ακόμα. Με θεμέλιο την ισχυρή οικονομία, 
την ενισχυμένπ θέση της χώρας και τις 
σύγχρονες υποδομές, μπορούμε πλέον να 
αντικρίζουμε με αισιοδοξία την πορεία 
τπς Ελλάδας στον 21ο αιώνα.

Μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη που βάζει, 
πάνω απ' όλα τον πολίτη, τα δικαιώματα 
του και τις ελευθερίες του.

Συνεχίζουμε την πορεία εκσυγχρονισμού της 
χώρας, την "άλλη σύγκλιση", τη μεταρρύθμιση 
σε κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια 
Διοίκηση, η Παιδεία, η Υγεία, το Κοινωνικό 
Κράτος.
Η ισχυρή και δίκαιη Ελλάδα πρέπει να 
προσφέρει στον πολίτη περισσότερες 
δυνατότητες απασχόλησης, νέες ευκαιρίες 
δημιουργίας, μια καλύτερη ζωή, προοπτική 
για τη νέα γενιά.
Νέοι Ορίζοντες νια όλους.

9 Απριλίου. Κρίσιμες Εκλογές.
Για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας.

ΠΑΣΟΚ. Δύναμη Σιγουριάς και Ελπίδας.
• Οι εκλονέο τπς 9nc Απριλίου είναι κρίσιμες.

Για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις πρέπει 
πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ποιές είναι οι 
προκλήσεις, οι δυνατότητες, οι ευκαιρίες και 
οι κίνδυνοι, που περιβάλλουν τπ χώρα μας.

Ι ·  Την τετραετία 2000 - 2004, αλλά πιθανόν 
νια ακόυα μεναλύτερη περίοδο, η Ευοώπη 
και η Ελλάδα θα αντιυετωπίζουν όλο και 
πιο έντονα τις προκλήσεις της 
navKoouionoinonc.

Είναι φανερό, ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός 
οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας 
δημιουργεί μια μεγάλη αστάθεια στο διεθνές 
σύστημα ααφαλείας. Ταυτοχρόνως, οι 
συγχωνεύσεις μεγάλων επιχειρήσεων και η 
διαρκής απελευθέρωση των αγορών, 
δημιουργούν νέες δυνατότητες αλλά και 
μεγάλες απειλές για όσους δεν κάνουν τις 
σωστές επιλογές. Δεν υπάρχουν περιθώρια για 
λάθη.

• Σήμερα όσο ποτέ γίνεται φανερό ότι τα 
άμεσα αλλά και τα μακρά συμφέροντα της 
χώρας διασφαλίζονται με σταθερές 
επιλογές διεθνούς ένταξης και συμμαχιών.

Η συμμετοχή μας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση δικαιώνεται διπλά:
Είναι ασπίδα προοτασίας της χώρας από τους

κραδασμούς της διεθνοποίησης. Είναι μοχλός 
ανάπτυξης, ταυτόχρονα στο εσωτερικό της 
χώρας.

• Η επιλογή στις 9 Απριλίου είναι καθαρή:
Η Ελλάδα πρέπει να διασφαλίσει τα 
μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
από τη συμμετοχή της στην Οικονομική 
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΟΝΕ).

Στις 9 Απριλίου πρέπει να υπάρχει μια 
ισχυρή Κυβέρνηση, με νωπή τπ λαϊκή 
εντολή, ώστε στις διαπραγματεύσεις του 
Μαΐου να αντληθεί το μέγιστο δυνατό 
των πλεονεκτημάτων της ένταξης.

• Στην τετραετία 2000-2004 και ιδιαίτερα 
τώρα, την πρώτη χρονιά, η ίδια η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει 
μεγάλες εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.
Η Διακυβερνητική Διάσκεψη έχει ως στόχο 
να εγκαθιδρύσει νέους θεσμούς ενόψει 
της διεύρυνσης. Υπάρχει στην Ένωση 
πάντα ο πρακτικός κίνδυνος να 
διαμορφωθεί η δυναμική της Ευρώπης των 
πολλών ταχυτήτων: κάποιοι να πάνε πιο 
μπροστά και άλλοι να μένουν πιο πίσω. 
Θέλω να καταστήσω σαφές ότι εμείς 
δώσαμε την απάντηση: π Ελλάδα στην 
ΟΝΕ σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ήδη στην 
πρώτη ταχύτητα της Ένωσης.
Και πρέπει να διατηρηθεί σταθερά εκεί.



• Η Ελλάδα έχει το στοατηνικό 

πλεονέκτημα να είναι η υόνη χώρα στη 

Ν.Α. Ευοώπη που μετέχει ταυτόχρονα 

στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

όλουο τουε όιεθνείε οργανισμούς

Η Ν.Α. Ευρώπη θα είναι για αρκετό διάστημα 

περιοχή ταραγμένη. Παραμονεύουν 

πάντοτε κίνδυνοι εμπλοκών, σε όλες τ ις  

χώρες που προσπαθούν να βρουν το δρόμο 

τους, μέσα από την αναβίωση των 

εθνικισμών, μέσα από τοπικές διενέξεις και 

τριβές.

• Η Ελλάδα χρειάζεται το 2000-2004 ιηα 

ισχυρή, υπεύθυνη και σταθερή 

κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να 

πρωτοστατεί σε πρωτοβουλίες ειρήνης 

και συνεργασίας στην περιοχή.

Χρειάζεται μία κυβέρνηση εγγυητή 

ειρήνης.

Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της χώρας. 

Ζητώ από όλα τα κόμματα να κατανοήσουν 

ότι δεν μπορεί κανείς να συρρικνώνει τα 

ζητήματα στα οποία θα κληθεί ο Λαός να 

αποφασίσει. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα 

κόμματα θα σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων.

Ότι θα υπάρξει ένα υψηλό επίπεδο 

εκλογικού αγώνα, αντάξιο με τα ζητήματα 

που διακυβεύονται.

Η Ελλάδα στιε 9 Απριλίου θα χρειαστεί υια 

υπεύθυνη κυβέρνηση, θα χρειαστεί μια  

συνκεκοιυένη πρόταση όιακυβέονησηε.

Κάθε Έλληναε πρέπει να ίέοει τι αποφασίζει 

για το μέλλον το δικό του, για το υέλλον 

των παιδιών του.

• Παρουσιάζουμε τώρα στον Ελληνικό 

Λαό τις δεσμεύσεις μας για τη νέα 

τετραετία, όπως καταγράφονται 

συγκεκριμένα και αναλυτικά στο 

πρόγραμμά μας.

Το πρόγραμμα συμπυκνώνεται σε έντεκα 

μεγάλους στόχους, που αποτελούν 

πρόταση κοινής πορείας και συστράτευσης 

για τη νέα τετραετία 2000 -2004.

Οι προγραμματικές μας θέσεις είναι μια 

ανοιχτή πρόσκληση για μια κοινή 

συνάντηση, για μια συστράτευση σε μια 

προοδευτική εξέλιξη της χώρας.

Όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων που 

θέλουν και όιεκόικούν μια καλύτερη ζωή.

Για μια διακυβέρνηση που θα εκφράσει 

όλες τις κοινωνικές δυνάμεκ που 

ουστοατεύονται στην προοδευτική εξέλιΕη 

τηε χώοαε.

Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και οι μεγάλες 

τομές είναι υπόθεση της ίδιας της 

κοινωνίας.

Υπάρχει σήμερα μια νέα κοινωνική και 

πολιτική πλειοψηφία γύρω από το στόχο 

του εκσυγχρονισμού και το στόχο της 

προόδου της χώρας.

Αυτή η νέα πλειοψηφία είναι και ο μοχλός 

των μεγάλων αλλαγών και των μεγάλων 

συναινέσεων που πάνε τη χώρα μπροστά. 

Αυτή η πλειοψηφία ζητά να εκφραοθεί 

στο όραμά μας και στον τρόπο δράσης μας 

για την επόμενη τετραετία.

Ζητάμε τη συστράτευση όλων των 

δυνάμεων της προόδου, στην πόλη και την 

ύπαιθρο, στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό 

γύρω από τους δέκα μεγάλους στόχους της 

διακυβέρνησης για το 2000 - 2004.

Ζητάμε στις 9 Απριλίου
μια καθαρή λαϊκή εντολή, για μια
ισχυρή Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ Μ ΙΑ  ΚΟ ΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2000 - 2006
Κσταθέτουυε σήυεοα στον Ελληνικό Λαό τους 

υενάλουε στόχουε. u c  ποοτεοαιότητεε και u c  

νέεε δεσμεύσειε του ΠΑΣΟΚ via τη 

διακυβέρνηση τnc χώραα την πεοίοόο 2000-2004.

| 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 τη μάχη για 

τη 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. 

Στόχοο υαο είναι να κάνουμε όλες τις 

Πεοιωέοειεε της χώοαο ισχυρούο πόλουο 

ανάπτυΕικ και ευημερίας.

Διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε μια 

στρατηγική Εθνικής Ανταγωνιστικότητας, με 

την ανάδειξη των συγκριτικών μας 

πλεονεκτημάτων, σε τομείς όπως η γεωργία, ο 

τουρισμός, ο πολιτισμός, ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας, οι νέες 

τεχνολογίες. Κοινός παρονομαστής όλης της 

προσπάθειας είναι η ποιότητα και η 

καινοτομία της ελληνικής παραγωγής.

• Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους 

έχουμε συγκεκριμένες πολιτικές:

/  Αξιοποίηση ίου Γ Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης για μια ισόρροπη κατανομή της

I ευημερίας στην Ελλάδα.

Στα επόμενα 7 χρόνια διατίθενται 15 τρις. όρχ.

για να ολοκληρωθούν και να 

βελτιωθούν οι υποδομές, να προωθηθεί η 

περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχυθούν 

η βιομηχανία, το εμπόριο, ο τουρισμός 

και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

/  Δημιουργούνται ολοκληρωμένα Δίκτυα 

Μεταφορών με σύγχρονες υποδομές σε 

όλο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. 

Προτεραιότητα υαο είναι η ολοκλήρωση 

τηε Εννστιαο. του ΠΑΘΕ, τηε Αττικής και 

τηε Ιονίας Οδού, η γέφυρα Ρίου 

Αντιοοίου. το Διεθνέε Αεροδρόμιο και το 

Μετοό τηε Θεσσαλονίκης.

Αναβαθμίζεται η εμπορική ναυτιλία με τον 

εκσυγχρονισμό της ακτοπλοΐας και την 

αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών.

/  Προωθούμε τον ανταγωνισμό, το άνοιγμα 

των κλειστών αγορών, και τη συνέχιση 

των διαρθρωτικών αλλαγών. Ενισχύουμε 

τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του 

τραπεζικού συστήματος και τον 

εκσυγχρονισμό των αγορών κεφαλαίου.

Η Ελλάδα αναόεικνύεται έτσι σε 

σύγχρονο, διεθνές εμπορικό και 

χρηματοπιστωτικό κέντρο για όλη την 

περιοχή.

/ Γ ι α  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 τη δημιουργία 

εταιρειών εντάσεως τεχνολογίας και την 

παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

στην Ελλάδα.



η  Απασχόληση και αναδιανομή 
ζ  εισοδήματος

Διαοκήε επιδίωξή uac είναι η αύληση znc 

απασχόλησην έτσι ώστε η ανεργία να υειωθεί 

δραστικά, να αυξηθούν τα οικογενειακά 

εισοόήυατα και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωήε 

των ερναζουένων.

• Με to Εθνικό Σχέδιο Δράσης για tnv 

Απασχόληση κινητοποιούμε το σύνολο των 

παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και τις 

συντονίζουμε μαζί με την κυβερνητική 

πολιτική, για την αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη σύνδεση 

της ανάπτυξης με την απασχόληση, για 

περισσότερες θέσεις εργασίας.

• 0 συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος 

μας για την επόμενη τετραετία είναι να 

δημιουργήσουμε 300.000 vice ευκαιρίεσ 

απασχόλησην με ιδιαίτερη μέριμνα για 

τους νέους, τις γυναίκες και τους 

μακροχρόνια άνεργους. Σ' αυτέο u c  

θέσειε ηοέπει να προστεθούν και άλλεε 

300.000 θέσειε αμειθόυενηε κατάοτισηε 

για ανέονουν

/  Κλειδί στην αύξηση της απασχόλησης 

είναι η κατάρτιση στις νέες τεχνολογίες, 

η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 

και η άμβλυνση των παραγόντων 

που επηρεάζουν δυσμενώς την αγορά 

εργασίας.

/  Ενισχύουμε τη γυναικεία και την νεανική 

Επιχειρηματικότητα, με την άρση των 

εμποδίων, ως προς την εξασφάλιση 

αρχικών κεφαλαίων και πιστωτικών 

διευκολύνσεων.

/  Διαυοοφώνουυε ίσεε ευκαιοίεε

απασχόλησπε via τα Άτουα με Ειύικέε 

Ανάγκεν

/  Για να ενισχύσουμε τη δικαιότερη

κατανομή του εισοδήματος, συνεχίζουμε 

τη φορολογική μεταρρύθμιση με

σταδιακή μείωση της φορολογίας και 

εξάλειψη της φοροδιαφυγής.

/  Στηρίζουμε τη διεύρυνση των συλλογικών 

διαπραγματεύσεων με στόχο τη 

συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη 

και το μετοχικό κεφάλαιο των δημοσίων 

και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

/  Το 35ωρο εξακολουθεί να είναι στόχος 

μας. Συνεχίζουμε και διευρύνουμε τις 

πολιτικές εφαρμογές.

Εφαρμόζουμε μία μεταναστευτική πολιτική 

που βασίζεται στη δημιουργία προϋποθέσεων 

νόμιμης παραμονής, εργασίας και κοινωνικής 

ένταξης των αλλοδαπών, με πάταξη της 

παράνομης παραμονής και απασχόλησης στη 

χώρα. Ταυτόχρονα εντείνεται ο έλενχοε των 

συνόρων.

«  Γεωργία
u  Ανάπτυξη της υπαίθρου

Στρατηγικός μας στόχος είναι η 
ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της 

υπαίθρου:

Με 9,5 τρις δραχμές στα οποία 

περιλαμβάνονται και πόροι του Γ  Κ.Π.Σ., 

ενισχύεται η αγροτική παραγωγή, η 

ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη της 

υπαίθρου.

Πιο συγκεκριμένα, 7 τρις δραχμές 

διατίθενται για την ενίσχυση του 

αγροτικού εισοδήματος και 2 τρις. δρχ. 

για αναπτυξιακές υποδομές.

Ανακοινώσαμε ήδη τη δέσμη των πρόσθετων 

μέτρων άμεσης εφαρμογής για τους αγρότες. 

Ακόμη όμως σημαντικότερο είναι το έργο που 

γίνεται ως προς τους θεσμούς της αγροτικής 

ανάπτυξης και ως προς τη νέα σχέση που 

διαμορφώνεται, ανάμεσα στον αγρότη και το 

Τραπεζικό σύστημα, ιδίως την Αγροτική 

Τράπεζα, για τη χρηματοδότηση της 

Ελληνικής Γεωργίας.



/  Ενισχύουμε την ανάπτυξη μιας νέας τάξης 

επαγγελματιών αγροτών με ειδικά, 

συνεχώς αυξανόμενα μέτρα για τους 

νέους αγρότες, νέους αγρότες 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. Στόχος 

είναι πάντοτε τα επώνυμα 

προϊόντα, υψηλής ποιότητας.

/  Υλοποιούμε προγράμματα αγροτουρισμού, 

για τπν προβολή και διάδοση τοπικών 

υπηρεσιών και προϊόντων, τπν προστασία 

του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς.

/  Ενισχύουμε τις μειονεκτικές, ορεινές και 

νησιώτικες περιοχές με ειδικές 

αναπτυξιακές δράσεις.

/  Κεντρικός μας στόχος είναι η ανάδειξη 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε 

περιφέρειας.

.  Επένδυση στη γνώση και τη 4 Νέα Γένια:
“Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση”

Η προτεραιότητα τπς παιδείας αποτελεί την 

καλύτερη απόδειξη ότι μία κοινωνία φροντίζει 

το μέλλον της. Η αναβάθμιση της παιδείας, π 

κατάρτιση σε σύγχρονες ειδικότητες, η δια βίου 

μάθηση είναι οι άξονες της πολιτικής μας.

Η ανύψωση της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι 

βασική στρατηγική επιλογή, καθώς μόνον αυτή

διασφαλίζει την ισότητα στο πιο κρίσιμο πεδίο, 

που είναι η πρόσβαση στη γνώση.

Το Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο πρέπει να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαθητή, του 

γονέα, του εκπαιδευτικού και να ξαναγίνει 

κέντρο υόοφωσηε και ηολιτισυού.

/  Στην σημερινή εποχή τα παιδιά μας δεν 

αρκεί να γνωρίζουν μόνο καλά Ελληνικά, 

αλλά και τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. 

Επεκτείνουμε τη διδασκαλία των ξένων 

γλωσσών σε όλο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Για τη διάδοση znc πληροφορικήε 

εξασφαλίζουμε τη διδασκαλία και τον 

εξοπλισμό σε όλα τα Δημόσια Σχολεία και 

επιδοτούμε την αγορά υπολογιστών via 

u c  οικογένειεα χαμηλού εισοδήματοε.

/  Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη 

της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

/  Συνεχίζουμε την επέκταση των ευκαιριών 

σπουδών στη μεταλυκειακή και 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, για να 

περιορίσουμε δραστικά την ανάγκη 

μετανάστευσης των παιδιών μας για να 

σπουδάσουν.

S  Η ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει 

να γίνει πρότυπο για τπ Μεσόγειο και τη 

ΝΑ Ευρώπη. Να μπορεί να εξοπλίζει τους 

φοιτητές αλλά και τους νέους 

επιστήμονες, με γνώσεις που αντιστοιχούν 

στα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης.

Να προσελκύει φοιτητές από άλλες χώρες 

και να ενισχύει έτσι το νέο ρόλο της 

Ελλάδας στην περιοχή.

/  Ενισχύουμε τον ερευνητικό ιστό της 

χώρας με έμφαση στην ανάδειξη εθνικών 

πλεονεκτημάτων σε σύγχρονους τομείς 

έρευνας και τεχνολογίας.



Κοινωνική συνοχή και 
κ| αλληλεγγύη:
“  Υγεία - Πρόνοια - 

Κοινωνική Ασφάλεια

• Στόχοε μαε είναι έναε ολοκληρωμένοε 

Κοινωνικόε Ιστός Ασφάλειαν ο οποίος 

παρέχει όλεε τιε αναγκαίεε υπηρεσίεε και 

ενισχύσειε σε όσουε πολίτεε έχουν 

ανάγκη.

• Με την πολιτική μας, ο συνταξιούχος θα 

είναι βέβαιος όχι χο εισόδημά χου όεν 

απειλείται από τον πληθωρισμό ή την 

οικονομική δυσπραγία των Ταμείων.

0 Ηλικιωυένοε θα διευκολυνθεί να ζει με 

αξιοπρέπεια, χωρίς να αποκλείεται από τη 

σύγχρονη ζωή.

Η νέα Μητέρα να μην έχει χο δίλημμα 

επιλογής μεταξύ οικογενειακής ζωής και 

εργασίας. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες να

αισθάνονται ότι η ιδιαιτερότητα τους 

είναι λόγος ενσωμάτωσης στην κοινωνία 

και όχι τείχος αποκλεισμού. Αυτό είναι το 

κοινωνικό κράτος που οραματιζόμαστε.

• Το Εθνικό Σύστηυα Ποόνοιαε και οι

πολιτικές μας για την τρίτη ηλικία, για τα 

νέα ζευγάρια, για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, τώρα συμπληρώνονται με το 

«Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον 

Αποκλεισμό». Στόχος μας είναι να 

καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση 

και τα προβλήματα που έχουν όσοι 

συνάνθρωποί μας παγιδεύονται 

στη φτώχεια, την εξάρτηση και την 

κοινωνική απομόνωση, να τους 

εξασφαλίσουμε μία αξιοπρεπή διαβίωοη 

και να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν 

ξανά στον κοινωνικό ιστό.

• Το «Δίκτυο Ενάντια στη Ηώχεια και τον 

Αποκλεισμό» καλύπτει το κενό που τυχόν 

αφήνουν όλοι οι άλλοι ηρονοιακοί και 

κοινωνικοί μηχανισμοί και αφορά κάθε 

ελληνική οικογένεια και κάθε πολίτη που 

βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση.

• Η υγειονουική πεοίθαλφη 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 via να 
αποκτήσουυε ένα αΕιόπιστο και 
αΕιοποεπέε σύστηυα ηεοίθαλψηε των 
πολιτών, υε επάρκεια υπηρεσιών και 
ορθολονική διαχείριση των πόοων.

• Στόχοι της πολιτικής μας για τη 
μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος 

(ΕΣΥ) είναι:
/  Σύγχρονα και αξιόπιστα νοσοκομεία,

με πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό. 
Καθιέρωση σύγχρονων συοτημάτων 

διαχείρισης και οργάνωσης των 
νοσοκομείων με αξιοκρατική επιλογή 

διοίκησης και προσωπικού.

/  Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης 
Ασφαλισμένων του Δημοσίου, για να έχει 

ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος 
σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

/  Οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Στόχοε uac είναι να πεοάσουυε από την 
περίθαλΦη στην υνεία.

• 0 εκσυγχρονισμός, του ασφαλιστικού 
συστήματοε προϋποθέτει μια μακρόπνοη 
μεταρρύθμιση και αναδιάρθρωση, με 
όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής 

δικαιοσύνης.
Για να διορθωθούν οι σηυερινέε αόικίεε. 
να οικοδομηθεί ένα ισχυοό σύστηυα 
μακροπρόθεσμηε ποοοπτικήε και να 

διευκολυνθεί η απασχόληση και η 
ανάπτυΕη χωοίε να θινούν ώοιυα 

ασφαλιστικά όικαιώυατα.



Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού 

συστήματος θα γίνει με στόχο την 

ευρύτερη δυνατή συναίνεση, χωρίς 

αιφνιδιασμούς, σύμφωνα με τα δείγματα 

γραφής που ήδη έχουμε δώσει στον τομέα 

αυτό.

Με κοινωνικό διάλογο ώστε να βρεθεί η 

λύση εκείνη που θα διασφαλίζει στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό τις προοπτικές των 

εργαζομένων.

/  Διευκόλυνση της κινητικότητας και 

ευελιξίας μεταξύ διαφορετικών φορέων, 

ώστε ο εοναζόυενοε να υπορεί να 

επιλέγει διαφορετική εργασία χωρίο να 

χάνει εισΦοοέα.

Διαρκής ενημέρωση των 

ασφαλιστικών δεδομένων και των 

συνταξιοόοτικών προσδοκιών για κάθε 

ασφαλισμένο.

/  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 τηε εοναζόυενηε 

υητέοαο. οικονουική στήοιΕη τηε οικονένειαε 

και Φορολονικέε διευκολύνσεκ για την 

απόκτηση μεναλύτερηε στέγηε.

η  Ποιότητα ζωής
Ασφάλεια για τον Πολίτη

• Η Δηυόσια Ασφάλεια είναι απαραίτητο 

κοινωνικό αγαθό πρώτα απ' όλα για τα 

λαϊκά στρώματα και τις ασθενέστερες

ομάδες του πληθυσμού, γιατί αυτές 

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.

Στόχοα υαα είναι η πλήοηε αποκατάσταση 

συνθηκών ασοάλειαο και αίιοποέπειαα 

στην καθηυεοινή ζωή των πολιτών.

• Η Ποιότητα Ζωήο στια Πόλειε είναι συχνά 

υποβαθμισμένη, εξαιτίας της πυκνής και 

άναρχης δόμησης, της έλλειψης δημόσιων 

χώρων, της μεγάλης κυκλοφοριακής 

κίνησης.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε 

τα ποονοάυυατα ανάπλασηα και 

ανοικοδόυησηε αστικών περιοχών.

αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα 

χρηματοδότησης με τη συμμετοχή του 

τραπεζικού συστήματος, του κράτους 

και των κατοίκων.

• Παράλληλα, οφείλουμε να 

προστατεΰσουυε το Ψυσικό ματ 

Περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τα 

δάση, τουε υνοοβιότοπουε. την 

απειλούυενη πανίδα, τα υνημεία τηα γηε 

και τηε φύσηα.

Το χρωστάμε στους σημερινούς πολίτες 

και στα παιδιά μας, για να ξαναβρούμε 

μία πιο ανθρώπινη ισορροπία ανάμεσα 

στην πόλη και τη φύση, την εργασία και 

την αναψυχή.



Αναθεώρηση του 
/  Συντάγματος και 

δικαιώματα του πολίτη
0  Μια Δημόσια Διοίκηση 
ο στην υπηρεσία του πολίτη

• Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική. 

Επωμίζεται μια ιστορική ευθύνη για τον 

εκσυγχρονισμό του Κράτους στο υψηλότερο 

δυνατό επίπεδο, το επίπεδο του Συντάγματος.

Στόχος μας είναι να διαμορφωθεί γύρω από 

την αναθεώρηση η ευρύτερη δυνατή 

συναίνεση με μία συνταγματική συμφωνία 

μεταξύ των κομμάτων.
Το ποια θα είναι όμως η πλειοψηφία της 
επόμενης Βουλής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, για 
την πορεία της αναθεώρησης, που δεσμεύει 
τον τόπο για πολλά χρόνια.

• Οι βασικοί μαε στόχοι ωε προε την 

αναθεώρηση είναι:

/  Η ενίσχυση της ελευθερίας των πολιτών 
και ο εκσυγχρονισμός του κράτους 
δικαίου.

/  Η ολοκλήρωση της αρχής της ισότητας και 
του κοινωνικού κράτους.

/  Η εναρμόνιση του Συντάγματος μας με την 
προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

/  0 εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της 
διαφάνειας του κοινοβουλευτικού 
συστήματος.

/  Η ανάδειξη της αρχής της συναίνεσης ως 
στοιχείο της δημοκρατικής αρχής, μέσα 
από την κατοχύρωση ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών και άλλων εγγυήσεων.

/  Η ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερικής 
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

/  Η επέκταση των συνταγματικών 
προβλέψεων για τπ διαφάνεια και τον 
εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

/  Η ανάδειξη του Προέδρου της
Δημοκρατίας χωρίς τον κίνδυνο διάλυσης 
της Βουλής.

• Η Δημόσια Διοίκηση αναβαθυίζεται και 

γίνεται ο επιτελικός μηχανισμός για τον 

σχεδίασμά και την υποστήριξη των 

στρατηγικών επιλογών της χώρας.

Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να έχει 

αξιοπιστία, ποιότητα και σαφείς 

υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη.

Στόχος μας είναι μία Δημόσια Διοίκηση 

στην υπηρεσία του Πολίτη. Προς αυτή την 

κατεύθυνση καθιερώνουμε τα εξής :

/  Καταστατικό Χάρτη Υποχρεώσεων κάθε 

δημόσιας υπηρεσίας που σχετίζεται με 

υποθέσεις του Πολίτη, θέσπιση νομικών 

δεσμεύσεων για την αξιόπιστη λειτουργία της

/  Απλοποίηση των σχέσεων Κράτους-Πολίτη 

με συντόμευση των διαδικασιών και 

θέσπιση ανωτάτου χρονικού ορίου 

αντιμετώπισης των υποθέσεων.

/  Απογευματινή λειτουργία κρίσιμων τομέων 

της Δημόσιας Διοίκησης.

/  Τακτική δημόσια αξιολόγηση της επίτευξης 

των στόχων κάθε δημόσιας υπηρεσίας, για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

/  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.

/  Άξονας βέβαια της πολιτικής μας είναι η 

διαρκής ενίσχυση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης με 

τη συνολική μεταφορά αρμοδιοτήτων 

στην περιφέρεια.



Η Ολυμπιακή προετοιμασία 
Η Ελλαδα “Επικράτεια 

SI Πολιτισμού”
Η άνοιξη του ελληνικού 
αθλητισμού

• Η Ελλάδα είναι μία « Επικράτεια 

Πολιτισμού», π δε προετοιμασία για το 

2004 θέτει σε μία τροχιά ανάπτυξης και 

άνθησης τους τομείς του Πολιτισμού και 

του Αθλητισμού.

Οφείλουμε να επενδύσουμε στον 

πολιτισμό γιατί συνδέεται άρρηκτα με το 

είδος της ανάπτυξης που οραματιζόμαστε 

και με την ποιότητα ζωής που διεκόικούμε 

για μας και τις επόμενες γενιές.

Να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική 

κληρονομιά της χώρας μας, που συνεχίζει 

να εμπνέει τις αξίες της ελευθερίας και 

τπς δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Ο πολιτισμός είναι το μεγάλο συγκριτικό 

πλεονέκτημα της χώρας μας.

• Οι στόχοι uac via την επόμενη τετραετία 
είναι οι e£hc:

S  Διάσωση, προστασία και προβολή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς με νέα έργα και 

υποδομές, μεταξύ των οποίων 
το νέο μουσείο της Ακρόπολης, η 
επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, η ενοποίηση των 
αρχαιολογικών χώρων αλλά και 
αντίστοιχα έργα στη Θεσσαλονίκη και 
όλες τις άλλες περιοχές της χώρας.

/  Ανάδειξη των νέων μορφών τέχνης και 
στήριξη της ελληνικής παρουσίας στις 
διεθνείς πολιτιστικές δραστηριότητες. 
Ενίσχυση των καλλιτεχνών και των 
εργαστηρίων.

/  Διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας και 
της επαφής με τον πολιτισμό στα σχολεία. 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για 
τπν προστασία και τπν ανάδειξη της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

/  Η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων

του 2004 και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 
(π οποία φιλοδοξούμε να γίνει ένας 
παγκόσμιος θεσμός, με τπν Ελλάδα να έχει 
σημαντικό ρόλο στην εκάστοτε 
διοργάνωσή της) είναι ο μεγάλος στόχος 
της νέας τετραετίας. Αυτό από μόνο του 
συγκροτεί μια εθνική στρατηγική που 
στηρίζεται σε δύο ισότιμα προγράμματα. 
Το πρόγραμμα « Αθήνα 2004 » και το 
πρόγραμμα « Ελλάδα 2004».

/  Η επιστροφή των Μαρμάρων του
Παρθενώνα στην πατρίδα τους μέχρι το 
2004 είναι για μας βασικός ηθικός, 
πολιτισμικός και πολιτικός στόχος.

in  Ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα 
lu  στην Ευρώπη και τον Κόσμο

• Για τπ διεθνή πραγματικότητα, που κάθε 
μέρα αλλάζει, εμείς έχουμε άποψη. 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 της περιοχής.

• Ισχυρή Ελλάδα σηυαίνει να έχουμε 
αποτρεπτική ικανότητα και έυιίιυχο 
δυναυικό υε υψηλό φρόνημα και 
σύνχοονεα επιχειρησιακό δυνατότητες 
Σημαίνει μια χώρα που δίνει μάχες με ισχύ 
και επιχειρήματα και κερδίζει μια 
καλύτερη θέση στη διεθνή σκηνή.

• Ανωνιζόμαστε via υια Ευρώπη 
περισσότερο δημοκρατική, με κοινωνικό 
πρόσωπο, με ισχυρούς θεσμούς, με 
αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και 
πολιτική άμυνας.
Για υια Ευρώπη πιο κοντά στα 
συυΦέροντα 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 το δρόμο στα 
συντηρητικά σχέδια και την αναβίωση της 
ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
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 και την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Οι αποφάσεις του Ελσίνκι διασφαλίζουν 
την ακώλυτη ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου.

Η’ επίλυση της μόνης διαφοράς με τη γείτονα 
χώρα σχετικά με την υφαλοκρηπίδα θα είναι 
στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τη νέα 
τετραετία.
Πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντοτε η 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μια δίκαιη 
και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο 
των αποφάσεων του ΟΗΕ.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΠΡΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

• Στον 21ο αιώνα η Ελλάδα και οι Ελληνεε 

χρειάζεται να αλλάΕουυε.

Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες και 

όλες τις προοπτικές να χαρίσει στους 

πολίτες της Ασφάλεια. Σιγουριά,

Ευημερία. Αλληλεγγύη και Ποιότητα Ζωήε.

Μπορούμε να σπάσουμε συνήθειες και 

παραδόσεις αιώνων. Δεν είμαστε πια μια 

μικρή χώρα σε χρόνια υστέρηση, στο 

περιθώριο του κόσμου, προσκολλημένοι 

στους εκάστοτε ισχυρούς.

• Η Ελλάδα χώρα ανήκει στους Έλληνες. 

Σήμερα είμαστε καλύτεροι.

Η Ελλάδα τώρα μπορεί.

Βαδίζει ισότιμα στην Ενωμένη Ευρώπη 

και είναι σήμερα ανάμεσα στις 20 πιο 

αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Το πετύχαμε αυτό όλοι μαζί.

Όλοι μαζί μπορούμε να πάυε ακόμα πιο ψηλά, 

ακόυα πιο μακριά την Πρόοδο, την Ανάπτυίη. 

την Ευημερία και την Αλληλεννύη.

• Η παράταξή μας, μέσα από την ιστορική 

διαδρομή και τη διαρκή της ανανέωση 

απευθύνεται με ώριμο τρόπο, στη νέα 

μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία 

της προόδου.

Ζητά τη συστράτευαη στο στόχο μιαε 

Ελλάόαε τηε Ευηυεοίαε. σε μια επικράτεια 

του Πολιτισυού και τnc Ποιότηταε Ζωήε.
Σ' αυτή τη συστράτευαη των πολιτών δεν 

υπάρχουν τα στεγανά και οι διαχωριστικές 

γραμμές του παρελθόντος. Καλούμε σε έναν 

γόνιμο διάλογο για τις θέσεις αυτές όλη την 

Ελληνική Κοινωνία.

• Οι Ελληνεε πετύχαμε πολλά. Όλοι υαζί 

μπορούμε περισσότερα, νιατί ευείε 

μπορσύμε να εννυηθούυε τη σιγουριά και 

την ελπίδα via πολλούε.

• Ευείε οι Ελληνεε. η Ελλάδα, έχουυε 

μπροστά uac ένα συναρπαστικό υέλλον. 

Αρκεί να κάνουυε u c  σωστέε επιλονέε για 

τη νέα παανυατικότητα που ανοίγεται 

μπροστά υαε.



Με το Λαό 
για τον Άνθρωπο 
σε μια Κοινωνία 
Αλληλεγγύης
Δημιουργούμε 
χη Νέα Ελλάόα.

Ανάπτυξη και καλύτερη 
ζωή για όλους.

ΠΠδΜδίΕ

Δημιουργούμε 
τπ Νέα Ελλάδα


