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σας παρουσιάζω τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. της οποίας για πρώτη φορά δεν ηγείται ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο
Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ίδρυσε το Κίνημά μας, διαμόρφωσε τη
φυσιογνωμία του και σφράγισε με τη δράση του τα είκοσι τελευταία χρόνια
της ιστορίας της πατρίδας μας. Ο σχηματισμός της κυβέρνησης αυτής έδειξε
ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει την ικανότητα να λύσει τα προβλήματα εξέλιξής του με
τρόπο που κατοχυρώνει τη διαχρονική παρουσία του και την κυρίαρχη
παρουσία του στο προοδευτικό χώρο.

Η κυβέρνηση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης. Στόχος
της είναι να ολοκληρώσει το κυβερνητικό έργο που έχει δρομολογηθεί με τις
προγραμματικές δηλώσεις της 23ης Οκτωβρίου 1993. Να ανταποκριθεί στη
λαϊκή εντολή των εκλογών του 1993. Να εξαντλήσει την τετραετία. Η
κυβέρνηση αυτή είναι νέα. Έχει νέα στελέχη. Θα προσπαθήσει να ανοίξει
νέους δρόμους για να αντιμετωπίσει τα μείζονα προβλήματα που μας
απασχολούν, τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Η Ελλάδα
Προσπαθεί
ανάπτυξης
χώρος, το

βρίσκεται αντιμέτωπη με εξελίξεις σε δύο διαφορετικά επίπεδα.
να ολοκληρώσει την έξοδό της από κοινωνία ενδιάμεσου επιπέδου
και με θεσμούς και λειτουργίες μιας εποχής όπου ο αγροτικός
ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό σύστημα και οι έντονες κοινωνικές

διακρίσεις ήταν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα η παγκοσμιοποίηση
της οικονομίας έχει μεταβάλει τους όρους της εθνικής πολιτικής. Ούτε στην
οικονομία ούτε στις διεθνείς σχέσεις ούτε στον πολιτισμό μπορούμε να
χαράξουμε
πολιτική
χωρίς
να
λάβουμε
γεγονότα
υπόψη
που
πραγματοποιούνται χωρίς τη συμβολή μας και σε αντίθεση ίσως με τις
επιθυμίες μας. Η κινητικότητα του κεφαλαίου οδηγεί για παράδειγμα
νομοτελειακά στον κανόνα ότι το κεφάλαιο ανεξάρτητα από την εθνικότητα
των επιχειρήσεων στις οποίες ανήκει θα επενδυθεί όπου είναι συμφερότερο.
Το εαν η οικονομία μας επιβιώσει υπό τις συνθήκες αυτές εξαρτάται από την
ικανότητά μας να προσελκύσουμε κεφάλαιο, τοπικό ή αλλοδαπό για να
προωθήσουμε ανταγωνιστικότητα ή παραγωγικότητα.
Οφείλουμε να
προσαρμοσθούμε στις νέες πραγματικότητες.

Η προσαρμογή αυτή δεν είναι όμως εύκολη. Δεν έχουμε ολοκληρώσει τη φάση
της εξόδου από την ημιανάπτυξη. Υπάρχουν ακόμη ελλείμματα κοινωνικής
δικαιοσύνης,
έντονες περιφερειακές ανισότητες,
σαφείς κοινωνικές
διαφοροποιήσεις που πρέπει να καταπολεμηθούν. Συγχρόνως όμως η
διεθνοποίηση της οικονομίας και η ανάγκη σύγκλισης προς τις αναπτυγμένες
βιομηχανικές χώρες επιβάλει άλλες προτεραιότητες. Η χώρα δεν μπόρεσε
μέχρι σήμερα να χαράξει μία συνεπή και αποτελεσματική πολιτική για να
συμβιβάσει τις αντιφατικές οικονομικές και κοινωνικές επιδιώξεις. Οι
απαντήσεις στον καταιγισμό προβλημάτων υπήρξαν καθυστερημένες, πολλές
φορές διατακτικές και χωρίς ευρύτερη κοινωνική αποδοχή.

Το αποτέλεσμα είναι μια διαδεδομένη αίσθηση αδυναμίας και ανασφάλειας. Οι
πολίτες νοιώθουν ότι η κοινωνία δεν τους επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους, δεν τους παρέχει προοπτικές. Θεωρούν τη ζωή τους
υποβαθμισμένη. Διαπιστώνουν ότι οι παρεχόμενες από το κράτος υπηρεσίες
είναι ελαττωματικές. Πιστεύουν ότι το περιβάλλον ζωής τους τους φθείρει
αντί να τους αναζωογονεί.

Πρέπει να ξαναγεννήσουμε την ελπίδα. Να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση ως
έθνος και ως κοινωνία.

Ο στόχος αυτός δεν πραγματοποιείται ούτε στο χρόνο που απομένει έως τις
επόμενες εκλογές ούτε με τα μέσα παρέμβασης που διαθέτει η κυβέρνηση.
Μπορούμε όμως να θέσουμε βάσεις, να δημιουργήσουμε το κλίμα γι' αυτή την
αλλαγή.

Μπορούμε με στόχους ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους που καθένας τους θα
δημιουργεί όλο και περισσότερο την πεποίθηση ότι χτίζεται μεθοδικά το
πέρασμα σε μια καινούργια εποχή. Με προσήλωση στις αξίες της
δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ηθικής. Με εργαλεία την
αξιοκρατία, την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα και τη συνέπεια λόγων και
έργων. Με πολιτική δράση που θα επαναφέρει τη συζήτηση των ουσιαστικών
στο επίκεντρο των σημαντικών για τον πολίτη.
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Μπορούμε αν δημιουργήσουμε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση αυτή νοιάζεται
να δώσει στην Ελλάδα κύρος και στον πολίτη δυνατότητες. Αν ξειεύνουμε
από τις τυποποιημένες ρητορείες και τα κενόλογα συνθπυατα που
ο ν ο στ ρεσα j lgv ονθουστασί-ΐο .ου Λαού σε αιιορριψη. rw είμαστε α.κπυινοι και
μιλήσουμε έναν αληθινό λόγο

Ζούμε σε μια νέα εποχή. Σε μια εποχή τόσο καθοριστική για τις μελλοντικές
εξελίξεις όσο η περίοδος της βιομηχανικής επανάστασης. Οι νέες τεχνολογίες
της πληροφορικής δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον όπου η γνώση, η
εξειδίκευση, η ικανότητα προσαρμογής, οι διεθνείς διασυνδέσεις, παίζουν
αποφασιστικό ρόλο. Τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα έθνη. Τόσο για μια
μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, όσο για τα μεγάλα κράτη. Τόσο για την
οικονομική ανάπτυξη όσο για την κοινωνική εξέλιξη αλλά και τις διεθνείς
σχέσεις. Γι'αυτή τη νέα εποχή πρέπει να προετοιμαστούμε. Όχι με τα γνωστά
εργαλεία μας, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, την παραδοσιακή παιδεία ή την
πελατειακή πολιτική. Με ιδέες, πρωτοβουλίες και μέσα νέα που πρέπει να
δημιουργήσουμε εμείς. Με εκσυγχρονισμό της κοινωνίας που ζούμε.

Στην προσπάθειά μας θα ακολουθήσουμε τους εξής άξονες δράσης.

1. Στόχος μας είναι η ισχυρή Ελλάδα. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει
σήμερα και τον τουρκικό επεκτατισμό και οποιαδήποτε εθνικιστική έξαρση των
γειτόνων της. Η εξωτερική μας πολιτική, έκφραση της αταλάντευτης
πατριωτικής στάσης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα επιδιώξει τη δημιουργική, δυναμική
παρουσία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, ώστε να διευρύνουμε τις συμμαχίες
μας και να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο στη περιοχή. Η Ελλάδα θα είναι και
θα παραμείνει παράγοντας ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας.

2. Για την ισχυρή Ελλάδα δεν αρκεί μόνο μια επιδέξια εξωτερική πολιτική. Η
φωνή της έχει κύρος όταν η πρωτοβουλία της συμβάλλει στη διαμόρφωση των
εξελίξεων και όταν η άρνησή της ή η αποχή της έχει αισθητή αρνητική
επίπτωση. Η δύναμη είναι αποτέλεσμα της ικανότητας, να ανταγωνιστεί με
επιτυχία σ'ένα κόσμο αλληλοεξάρτησης. Απαιτείται γι’ αυτό μια εθνική
στρατηγική, ένα σύνολο πολιτικών που δημιουργούν και μεγιστοποιούν τα
εσωτερικά στοιχεία της δύναμης, όπως σταθερότητα στην οικονομία,
αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, κοινωνική

συνοχή και υψηλό επίπεδο παιδείας. Απαιτείται προγραμματισμός, ιεράρχηση
στόχων, συντονισμός δράσεων ένα κράτος-στρατηγείο.

3. Η στρεβλή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους ως μηχανισμού παροχών
προς κοινωνικές ομάδες πολιτικών πελατών έψεραν την κοινωνική πολιτική σε
αδιέξοδο. Το αποτέλεσμα να κυριαρχήσει το αξίωμα "πρώτα ανάπτυξη, μετά
κοινωνική πολιτική". Η κοινωνική προστασία είναι όμως ουσιαστικό στοιχείο
της αναπτυξιακής διαδικασίας και όχι επιστέγασμα της ενδεχόμενης
επιτυχίας της. Επίκεντρο της δουλειάς μας, της δουλειάς ενός σοσιαλιστικού
κόμματος, θα είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού ασφάλειας για να
αποτρέπουμε φαινόμενα εξαθλίωσης, να διασφαλίζουμε όρια διαβίωσης και
περίθαλψης, να διαμορφώνουμε συνθήκες έγκαιρης προσαρμογής και
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε μια
κοινωνία με περισσότερη συνοχή και αλληλεγγύη. Μια κοινωνία χωρίς συνοχή
είναι μια ανίσχυρη κοινωνία, είναι μια Ελλάδα χωρίς μέλλον.

4. Η σταθερότητα της οικονομίας είναι απαραίτητο μέσο για την ανάπτυξη.
Θα πρέπει να είναι μόνιμος στόχος μας. Η ανάπτυξη όμως δεν εξαντλείται στη
βελτίωση των δεικτών, δεν είναι μόνο θέμα ποσοτικών προσαρμογών.
Η
μείωση του πληθωρισμού, η αύξηση του ΑΕΠ είναι επιβεβλημένες. Αλλά δεν
φτάνουν. Χρειαζόμαστε και ποιοτικές αλλαγές. Ποιοτικές είναι οι παρεμβάσεις
στον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας. Παρεμβάσεις με τις οποίες
μεταβάλουμε συνεχώς το βιούμενο περιβάλλον μας για να εξασφαλίζουμε σε
όλους τους πολίτες μια υψηλότερη ποιότητα ζωής. Η ευημερία του πολίτη
εξαρτάται από την ποιότητα του φυσικού, του ανθρωπογενούς και του
κοινωνικού περιβάλλοντος που βιώνει, από την ελευθερία που του
εξασφαλίζεται για να αναπτύξει την προσωπικότητα και τις δεξιότητές του,
από τη δυνατότητα που του παρέχεται να απολαμβάνει τα κοινωνικά αγαθά
και από την απαλλαγή του από φόβους και αβεβαιότητες για το παρόν και το
μέλλον, την ασφάλειά του. Γι' αυτό και κάθε τομέας κυβερνητικής δράσης είτε
σημαντικός είτε ασήμαντος άσχετα από τους πόρους που διαθέτουμε οφείλει
να είναι αντικείμενο της ιδιαίτερης προσοχής μας.

ο ποΛίτικο μας σύστημα παρα τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει
χαρακτηρίζεται ακόμη πό συγκεντρωτισμό. Η νομή της εξουσίας και οι
πελατειακέ·:-, σχέσεις επηρεάζουν πάντα τη δημόσια ζωή. Νέα Κέντρα
εξουσίας, μεγάλες επιχειρήσεις, συγκροτήματα MME, συντεχνιακές ομάδες
συχνά επιβάλλουν απόψεις και πολιτικές εξελίξεις πολλές ψορές με δημοσίους
πόρους και δημόσια στήριξη αλλά εν αγνοία των δημόσων ψορέων. Η ιδιωτική
χρηματοδότηση των κομμάτων έχει δημιουργήσει αφανή δίκτυα επηρεασμού.
Η οικονομική εξουσ'α διαπλέκεται συχνά και αδιαφανώς με την πολιτική
εξουσ'α. Οι κανόνες της δημοκρατίας πρέπει να προσαρμοστούν στις
συνθήκες, ώστε να υπάρχει διαφάνεια για τον πολίτη. Ο κοινωνικός διάλογος
να είναι πάγιο μέσο αντιμετώπισης προβλημάτων. Η αυτονομία του ατόμου, και
η συμμετοχή του στις κοινωνικές διεργασ'ες να ενισχυθεί. Η ενίσχυση αυτή
ισχυροποιεί το σύνολο της κοινωνίας. Μια κοινωνία πολιτών, δηλαδή, ατόμων
με κοινωνική ευθύνη, είναι λιγότερο δεκτική σε αυταρχισμό και καταπίεση.
Διευρύνει τις ικανότητες, δυνατότητες και ελευθερίες όλων. Θεσμοί
δημοκρατίας, όπως η αποκέντρωση, αλλά και η παιδεία είναι οι απαραίτητες
προϋποθέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Μόνιμος στόχος μας οφείλει να
είναι η πολιτεία οργανωτής και εγγυητής ελευθερίας, η ισχυρή κοινωνία.

6. Ζούμε εδώ και καιρό σ' ένα κόσμο που η οικονομία δεν γνωρίζει σύνορα. Η
ελληνική οικονομία έχει άρρηκτα διασυνδεθεί με το διεθνές οικονομικό
σύστημα. Η Ελλάδα μετέχει οργανικά και θεσμικά στα σημαντικότερα διεθνή
συστήματα οικονομικής ολοκλήρωσης, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, η ευημερία, η ποιότητα ζωής, η
οικοδόμηση του νέου κοινωνικού κράτους αλλά και θέματα εθνικά ή
εξωτερικής πολιτικής εξαρτώνται άμεσα από την ένταξή μας στα διεθνή αυτά
συστήματα από τον τρόπο που λειτουργούμε από τον ρόλο που θέλουμε να
διαδραματίζουμε. Η στάση μας θα είναι πως θα αξιοποιήσουμε και θα
εκμεταλλευτούμε τους κανόνες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των
οργανωμένων συστημάτων της και όχι πως θα περιχαρακωθούμε σε αμυντικές
αντιλήψεις προστατευτισμού. Αλλιώς το παιχνίδι είναι χαμένο.

7. Ιδιαίτερη προσοχή θα δώσει η κυβέρνησή μας στο ήθος και στο ύφος της
εξουσίας. Οι συμπολίτες μας απαιτούν ηθική συμπεριφορά από τα δημόσια
πρόσωπα. Πιστεύουν ότι οι κυβερνώντες οφείλουν να είναι σε θέματα ηθικής
πιο μπροστά από την κοινωνία. Ιδίως ένα σοσιαλιστικό κόμμα πρέπει να
απαιτεί εκείνοι που το καθοδηγούν να εφαρμόζουν ηθικές αρχές και
πρακτικές. Έτσι μόνο μπορεί να αποδείξει το σεβασμό του στον άνθρωπο, να
του δώσει υπόσταση και ελπίδα.

Θα αναφερθώ τώρα στους επί μέρους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΜΥΝΑ
Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας η εθνική ανεξαρτησία, η
εδαφική ακεραιότητα της χώρας και η θωράκιση του ελληνισμού είναι τα
θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής.

Οι ραγδαίες ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια στη διεθνή σκηνή επιβάλουν
τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης στρατηγικής, που θα καταστήσει την
Ελλάδα δραστήριο συμμέτοχο των εξελίξεων στην Ευρώπη και ανοίγει το
δρόμο για ένα δημιουργικό ρόλο στα Βαλκάνια, για μία νεα παρουσία στη
Μεσόγειο.

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την παρουσία και τις πρωτοβουλίες μας
στο διεθνές προσκήνιο, στους διεθνείς οργανισμούς, στις διμερείς μας
σχέσεις. '

Η Ευρώπη είναι ο χώρος μας. Γι' αυτό η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ανήκει στις
προτεραιότητές μας. Στη Διακυβερνητική Διάσκεψη στόχος μας είναι η
διασφάλιση της ισοτιμίας των κρατών μελών, η αποτροπή μιας Ευρώπης
μεταβλητής γεωμετρίας, η διασφάλιση των συμφερόντων της εθνικής μας
ασφάλειας και της εξωτερικής μας πολιτικής, η ενίσχυση των δημοκρατικών
θεσμών. Επιδίωξή μας πολιτικές που οδηγούν στην πραγματική σύγκλιση των

οικονομιών και τη συνοχή, ενισχύουν την απασχόληση, θα βελτιώνουν τη θέση
του πολίτη. Πολιτικές που οδηγούν την Ελλάδα να διαδραματίσει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ν.Α. Περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαδικασίες για την προσχώρηση της Κύπρου στην Ευρώπη αποτελούν
προτεραιότητα στο πλαίσιο των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων, ενισχύοντας
έτσι τις προσπάθειες για την ειρηνική και δίκαιη λύση του Κυπριακού.

Στην εποικοδομητική συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκουμε νέες
δράσεις που θα εμπλουτίσουν τις σχέσεις μας. Στόχος μας να γίνουμε
παράγων εξελίξεων και πόλος αναφοράς στον γεωπολιτικό χάρτη που
διαμορφώνεται στην περιοχή μας.

Στα Βαλκάνια η ανάπτυξη εποικοδομητικών και αμοιβαία επωφελών πολιτικών
και οικονομικών σχέσεων με όλα τα κράτη της Βαλκανικής, αποτελεί κεντρικό
άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Η χώρα μας και αυτοτελώς και ως μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση
των νέων προσανατολισμών τους, να αποτελέσει παράδειγμα και συνεργάτη
στην προσέγγισή τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή ενός προγράμματος
Πολυμερούς Διαβαλκανικής Συνεργασίας και την προώθηση της διαβαλκανικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν για μας τα
διευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας που
διέρχονται από το χώρο αυτό, με στόχο την αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας
θέσης ως κόμβο διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία μας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
αποτελεί βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα στην Βαλκανική. Με την
υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας έχει επιτελεστεί ένα θετικό βήμα και οι
σχέσεις μας θα πρέπει να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση για την
αξιοποίηση της γεωπολιτικής μας θέσης.

Σε εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις
για το ζήτημα του ονόματος. Στις διαπραγματεύσεις 8α στηρίξουμε τις
γνωστές μας θέσεις.

Οι σχέσεις μας με την Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης αναπτύσσονται σε όλα τα επίπεδα δυνατής
συνεργασίας. Ιστορικοί δεσμοί πρέπει να αποκτήσουν νέα περιεχόμενα.

Η επιτυχής διαδικασία ειρήνευσης και εκδημοκρατισμού που αρχίζει να
εδραιώνεται στα κράτη της Μέσης Ανατολής διαμορφώνουν μια νέα δυναμική
για την Ελλάδα και την Κύπρο στη Ν.Α. Μεσόγειο.

Όσον αφορά την Τουρκία, η Ελλάδα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του
ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας. Μια τέτοια προοπτική πρέπει να
συνδέεται άμεσα με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αρχές
δημοκρατίας και τις πολιτικές αξίες της Ευρώπης.

Βάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραμένουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου
και Διεθνών Συνθηκών και η κατηγορηματική θέληση της Ελλάδας να
προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Η χώρα μας δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει με οποιοδήποτε τρόπο την
παγίωση και νομιμοποίηση των τετελεσμένων που έχουν επιβληθεί δια των
όπλων. Αντίθετα, σε διαρκή συμπαράταξη με την Κυπριακή Κυβέρνηση, θα
συνεχίσει τις προσπάθειες για την δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα
επιτρέψουν την ειρηνική ανατροπή τους. Επιδίωξή μας είναι η εφαρμογή των
αποφάσεων του ΟΗΕ για την Κύπρο και η ανάπτυξη πολύπλευρων
πρωτοβουλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Ο Απόδημος Ελληνισμός, η μεγάλη και δυναμική αυτή συνιστώσα του Έθνους,
είναι στο επίκεντρο της αμέριστης κυβερνητικής αρωγής, με τη συνέχιση της
προσπάθειας που ξεκίνησε το 1985 και την πλήρη αξιοποίηση του Εθνικού
Συμβουλίου των Αποδήμων.

Μπορούμε με ομοψυχία να κτίσουμε μια Ελλάδα ισχυρή. Θα το πετύχουμε.

Η χώρα μας χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις ως θεματοψύλακες της
εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εδαψικής ακεραιότητας και των νόμιμων
κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Διαρκής στόχος της αμυντικής μας πολιτικής
παραμένει η αποτροπή οποιασδήποτε εξωτερικής στρατιωτικής απειλής κατά
της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού χώρου μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι
επιλογή που στηρίζει μια δίκαιη πολιτική λύση του Κυπριακού.

Η Ελλάδα συμμετέχει στις διαδικασίες προσαρμογής των συμμαχιών ΝΑΤΟ και
ΔΕΕ στα νέα δεδομένα και στις συζητήσεις για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι εξελίξεις στους τρεις αυτούς οργανισμούς διαγράφουν ευοίωνες
προοπτικές για την Ελλάδα και για την ειρήνη και ασφάλεια στη γύρω
περιοχή.

Συμμετέχουμε σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και
επιδιώκουμε διμερείς αμυντικές συνεργασίες, ιδιαίτερα στην Βαλκανική
περιοχή.

’ Αμυναή',- τέλόη,γη, κυβέρνηση θα, σανεχίσει -τήν πολίτική της
._.χΤηςά μαχητικής .ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

Η κυβέρνηση μας θεωρεί ότι κύριο στήριγμα της κοινωνικής προόδου είναι η
ενίσχυση, η εμβάθυνση και η σωστή λειτουργία των θεσμών.

Στο επίκεντρο του θεσμικού και νομοθετικού έργου της κυβέρνησης βρίσκονται
σταθερά οι ατομικές και συλλογικές ελευθερίες των πολιτών. Η νομοθεσία για
την προστασία από την αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η λήψη
νομοθετικών μέτρων για την επιτάχυνση των δικών και την αποσυμφόρηση
των δικαστηρίων αποτελούν άμεσες προτεραιότητές μας.

Επιδίωξή μας επίσης, είναι ν’ αναδειχθεί ο ρόλος των γυναικών σε μια
κοινωνία, που παρά τη θεσμική ισότητα, εξακολουθεί να συγκαλύπτει
ανισότητες πρόσβασης και επιλογής.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να
παρέμβει στα αίτια αυτής της κατάστασης, ώστε να υπάρξει μια πραγματική
ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης των δύο φύλων.

Κορυφαία θεσμική μας παρέμβαση στην οποία συμπυκνώνονται πολλές
επιμέρους καινοτομίες είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος. Επιδιώκουμε
μια συναινετική συνταγματική πολιτική, έτσι ώστε οι τροποποιήσεις του
Συντάγματος να εγκριθούν με αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και το
Σύνταγμα της χώρας να μην εξαρτάται από τη βούληση μιας απλής
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Τα δύο μεγάλα κεφάλαια της αναθεώρησης είναι, η οργάνωση και λειτουργία
του Κοινοβουλίου και η οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης, και κυρίως,
η εισαγωγή πρόσθετων εγγυήσων ανεξαρτησίας.

Η αναθεώρηση του Συντάγματος διασταυρώνεται με μια σειρά από βασικά
νομοθετήματα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους. Τα
πιο σημαντικά από αυτά είναι το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των
πολιτικών κομμάτων, την πλήρη οικονομική διαφάνεια της πολιτικής ζωής και

των πολιτικών στελεχών και την ουσιαστική εφαρμογή του πόθεν έσχες, την
ευθύνη των υπουργών.

Για τη συγκρότηση της κυβέρνησής μας υιοθετήσαμε ένα κυβερνητικό σχήμα
πιο λιτό και πιο λειτουργικό. Στο πλαίσιο του νέου σχήματος όημιουργείται
Γενική Γραμματεία Κυβερνήσεως η οποία θα αναλογεί μερικά τις
δραστηριότητες του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού για το συντονισμό
του κυβερνητικού έργου.

Η αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και μια διαφορετική παρουσία της
κυβέρνησης στη Βουλή είναι ήδη αντικείμενο συνεργασίας με τον Πρόεδρο και
το Προεδρείο της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επαναφορά της
"ώρας του Πρωθυπουργού" υπό μορφή την οποία θα προσδιορίσουμε. Σοβαρές
ανακοινώσεις και συζητήσεις για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας οφείλουν
να γίνονται σ' αυτήν εδω την αίθουσα, στην οποία καιρός είναι να
επαναφέρουμε το δημόσιο διάλογο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Ο διάλογος των πολιτικών δυνάμεων πραγματοποιείται μέσα από όργανα που
έχουν ήδη νομοθετηθεί, τις Εθνικές Διακομματικές Επιτροπές, για την
εξωτερική Πολιτική, την Παιδεία και τη Δημόσια Διοίκηση.

Το 1996 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης της μεγάλης θεσμικής μεταρρύθμισης του
κράτους που ξεκίνησε το 1994 και πραγματοποιήθηκε ο 1995. Η Αποκέντρωση
με Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικό Προγραμματισμό,
αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την αύξηση της δημοκρατίας, της
συμμετοχής και της ευημερίας. Ολοκληρώνεται μέσα στο 1996 η νέα διοικητική
συγκρότηση του κράτους.
Η Περιφέρεια αποτελεί αυτοτελές διοικητικό
κέντρο με δικό του οργανισμό, στελέχωση και προϋπολογισμό με δυνατότητα
ανάληψης και φορολογικών ευθυνών. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
ολοκληρώνεται με τα Συμβούλια Περιοχής, τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων
των OTA και με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης. Ο
θεσμός των Περιφερειακών Διευθυντών, αναμορφώνεται για να σταματήσει η
σημερινή πολιτική και διοικητική αντιπαράθεση με τους νομάρχες.

Η πολιτική μας για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής, διαφανούς, ευέλικτης,
και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης έχει τους εξής άξονες :

-

Αξιοκρατικό σύστημα επιλογής υποψηφίων. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με το
ριζοσπαστικό Νόμο 2190 του 1994 επέτυχε να διαλύσει τον πελατειακό
μηχανισμό των προσλήψεων και να βάλα τα θεμέλια της αξιοκρατίας στην
επιλογή των δημόσιων υπαλλήλων. Ο νόμος αυτός επεκτείνεται στις
προσλήψεις προσωπικού των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, στις
οποίες δεν εφαρμόζεται σήμερα.

-

Ευέλικτη δομή, λιτή οργάνωση και εκσυγχρονισμός των δημόσιων
υπηρεσιών και σύστημα κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης των
δημοσίων υπαλλήλων. Η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην υπογραφή
υφισταμένων διεθνών συμβάσεων, ώστε να ισχύσει από το επόμενο έτος
το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων και στο δημόσιο τομέα.

-

Κριτήρια αποτελεσματικότητας της κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Θα
εισάγουμε συστήματα ελέγχου όχι μόνο της νομιμότητας της δημόσιας
διοίκησης, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και της αποτελεσματικότητας της
απέναντι στον πολίτη και την κοινωνία. Το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης λειτουργεί ήδη και προγραμματίζεται ο θεσμός του “Συνηγόρου
του Πολίτη”, ο οποίος θα διερευνά τα παράπονα των πολιτών για τη
λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος
και γενικότερα η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που αναφέρονται στα
αγαθά της τάξης και της ασφάλειας προϋποθέτει σύγχρονη και
αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης. Στοχεύουμε σε σώματα ασφαλείας, αφοσιωμένα στο
καθήκον, στην υπηρεσία του πολίτη και του νόμου, με κοινωνική ευαισθησία
στη δράση τους.

Μετά τις θετικές επιδόσεις των δύο τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία
έχει εισέλθει σε στάδιο υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης. Για πρώτη φορά
μετά από πάρα πολλά χρόνια, όλα τα μεγέθη της οικονομίας σημείωσαν
ουσιαστική βελτίωση, και το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων αυξήθηκε,
μετά από τη συρρίκνωση της περιόδου 1990 -1993. Η οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης συνιστά ένα ισορροπημένο συνδυασμό δημοσιονομικής εξυγίανσης
και σταθεροποίησης, αναπτυξιακής και αναδιαρθρωτικής πολιτικής, μέσα σε
ένα πλαίσιο ισχυρής κοινωνικής συνοχής και συναίνεσης. Αμετακίνητος
στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στις
εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η συμμετοχή της στο τελικό στάδιο της
ΟΝΕ.

Οι στόχοι της οικονομικής μας πολιτικής για τον πληθωρισμό και το έλλειμμα
του δημόσιου τομέα εκφράζονται στο Πρόγραμμα Σύγκλισης. Οι αναπτυξιακοί
στόχοι έχουν ήδη γίνει περισσότερο φιλόδοξοι, αφού τόσο το 1994, και
ιδιαίτερα το 1995, η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν
σημαντικά μεγαλύτερη των προβλέψεων του Προγράμματος.

Αναμένουμε μία αύξηση του ΑΕΠ μέσα στο 1996 γύρω στο 2,5% ή και
παραπάνω, με παράλληλη υποχώρηση του πληθωρισμού κοντά στο 5% στο
τέλος του έτους. Η περαιτέρω διόρθωση των δημοσιονομικών μεγεθών, η
συνέχιση της αντιπληθωριστικής νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής,
καθώς και η υλοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος αποτελούν τα πιο
ισχυρά εργαλεία μας προς την κατεύθυνση αυτή. Η αποκλιμάκωση του
πληθωρισμού θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για όλους : τους εργαζόμενους, τις
επιχειρήσεις, το Κράτος.

Η ακολουθούμενη δημοσιονομική πολιτική κατάφερε να αποκαταστήσει την
εμπιστοσύνη του κοινού στην ικανότητα και αποφασιστικότητα της
κυβέρνησης να επιτύχει την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών. Η
δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, ωστόσο, παραμένει κρίσιμη, παρά τη
σημαντική βελτίωση που σημειώθηκε. Οι δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου
χρέους εξακολουθούν να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον κρατικό προϋπολογισμό

και να θέτουν ασφυκτικούς περιορισμούς στην άσκηση της πολιτικής μας
γενικότερα. Για τον λόγο αυτό η μείωση του συνολικού δημοσιονομικού
ελλείμματος και του δημόσιου χρέους θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τους
βασικούς στόχους της δημοσιονομικής πολιτικής που 8α εφαρμοσθεί στη
διάρκεια του 1SS6 και τα επόμενα χρόνια. Η επίτευξη των στόχων του
Κρατικού Προϋπολογισμού δα έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή
πορεία της οικονομίας. Διευρύνει έτσι τις δυνατότητες για την άσκηση και της
κοινωνικής μας πολιτικής.

Η επιτυχία της σταθεροποιητικής πολιτικής εξαρτάται από τη δίκαιη κατανομή
του κόστους σ’ όλες τις κοινωνικές τάξεις. Η περιστολή της φοροδιαφυγής
και της παραοικονομίας, η επανεξέταση των φορολογικών απαλλαγών και των
φόρων υπέρ τρίτων αποτελούν καινοτομίες που σκοπό έχουν τη δικαιότερη
κατανομή των βαρών και την άρση στρεβλώσεων. Η απλοποίηση του
φορολογικού συστήματος, για να γίνει πιο διαφανές, κατανοητό και
αποτελεσματικό, είναι μόνιμος στόχος μας.

Τα περιθώρια για τον εξορθολογισμό των δαπανών στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, και ιδιαίτερα στα πεδία που απορροφούν το σημαντικό όγκο πόρων και
στις ΔΕΚΟ, είναι μεγάλα. Ήδη ξεκινάμε με τις δαπάνες των φαρμάκων, τις
οποίες περιορίζουμε με την εισαγωγή ανοικτών ανταγωνιστικών διαδικασιών
στο σύστημα προμηθειών, την εισαγωγή λίστας φαρμάκων στα Ασφαλιστικά
Ταμεία, καθώς και με άλλα μέτρα που στοχεύουν στη συγκράτηση των πμών
και τον περιορισμό της πολυφαρμακίας. Ανάλογες τομές απαιτούνται και σε
άλλες κατηγορίες δαπανών, σε όλο το εύρος δραστήριοι ητών του δημόσιου
τομέα.

Η επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων μας στο 1996 απαιτεί ιδιαίτερη
προσπάθεια. Οποιαδήποτε όμως απόκλιση από τους στόχους αυτούς θα
ακύρωνε αυτόματα όλες τις μέχρι σήμερα επιτυχίες της πολιτικής μας, και θα
διακύβευε τις σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα προκαλούσε
αντιδράσεις των αγορών, που θα λειτουργούσαν αρνητικά για όλο το φάσμα
της οικονομικής πολιτικής μας.

Ο δεύτερος κεντρικός άξονας της οικονομικής μας πολιτικής αφορά την
αναπτυξιακή διαδικασία. Η ανάπτυξη δεν είναι συμβατή με την πολιτική
δημαγωγία,

και τα ξεπερασμένα συνθήματα.

Σε μια φάση

παγκόσμιου

μετασχηματισμού και ανακατατάξεων στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της
κάθε χώρας, στις διεθνείς αγορές, στην επιχειρηματική στρατηγική, στο
γεωπολιτικό σκηνικό και στους θεσμούς, πρέπει να εστιάσουμε και εμείς την
προσοχή μας στα πραγματικά προβλήματα:

-

την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότητα του
δημόσιου τομέα

-

την απασχόληση, την ποιότητα της εργασίας, την εκπαίδευση και την
τεχνογνωσία,

-

την έρευνα κι τεχνολογική ανάπτυξη

-

στις επενδύσεις και στις υποδομές

-

στα δίκτυα συνεργασίας και πληροφόρησης επιχειρήσεων και κράτους

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική προϋποθέτει συναίνεση μεταξύ των δυνάμεων
της πολιτικής με τις δυνάμεις της παραγωγής με τα εξής χαρακτηριστικά :

τη συγκροτημένη και οριζόντια παρέμβαση του κράτους για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση σταθερών και
διαφανών κανόνων λειτουργίας της αγοράς,
την κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου -που έχει και αυτό ευθύνη για την
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή- με την κατάργηση των γραφειοκρατικών
εμποδίων και αντικινήτρων και την προώθηση του επενδυτικού προγράμματος
του ΚΠΣ,
την επέκταση και εκσυγχρονισμό της υποδομής για μεταφορές, επικοινωνίες
και ενέργεια

Οι νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληψθεί,
περιλαμβάνουν την ορθολαγιχοποίηση των παρεχόμενων αναπτυξιακών
κινήτρων, την αναμόρφωση της νομοθεσίας για το Χρηματιστήριο και τις
επενδυτικές υπηρεσίες, την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα νέα
χρηματοπιστωτικά μέσα, το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανεργίας, κ.ά.

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης,

προωθείται ένα τεράστιο

πρόγραμμα

υποδομών. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες από Πάτρα προς σύνορα, η Εγνατία,
άλλα μικρότερα οδικά δίκτυα, η γέφυρα Ρίο-Αντίρριο, ο εκσυγχρονισμός και η
επέκταση λιμανιών, αεροδρομίων, το αεροδρόμιο Σπάτων, έργα τουριστικής
υποδομής, η εισαγωγή φυσικού αερίου, δημιουργούν νέους συσχετισμούς
κόστους, αλλά και νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις.

Υλοποιούμε ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα στην Παιδεία, στη βελτίωση
των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων και στην ενίσχυση της
απασχόλησης, ύψους 1,1 τρις δρχ.

Ενισχύουμε την Περιφέρεια με επενδύσεις οι οποίες θα απορροφήσουν 3 τρις
δρχ. Μεγάλη σημασία δίνουμε στην αξιοποίηση του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης.

Το 1995 σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος των έργων, η οποία θα ενταθεί.
Με τις λεπτομερείς και διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των
έργων, η ελληνική κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει όχι μόνο την ομαλή
απορρόφηση των κοινοτικών πόρων, αλλά επίσης - και κυρίως αυτό έχει
σημασία - την αποτελεσματικότητα των έργων και τη διαρκή θετική συμβολή
τους στην οικονομική ανάπτυξη.

Δεν θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας που διεσκόρπισε
μεγάλο μέρος του Α’ ΚΠΣ σε έργα και σεμινάρια αμφίβολης χρησιμότητας
μόνο και μόνο για “να μπουν λεφτά στη χώρα". Το αποτέλεσμα άλλωστε ήταν

εςαιρετιχα πενιχρό, αφού ο μέσος ετήσιες ρυθμός αυςησης ·
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μόλις 0.9% την περίοδο 1990-93, πολύ χαμηλότερες από τευς ρυθμούς που
εμείς πετύχαμε την τελευταία διετία.

Με το νομοσχέδιο των ΔΕΚΟ, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί
και εντός
των ημερών κατατίθεται στη Βουλή, επιταχύνεται η διαδικασία για τον
εκσυγχρονισμό

των

δημοσίων

επιχειρήσεων

και οργανισμών.

Η κυβέρνηση προχωρεί ήδη αποφασιστικά στη θεσμοθέτηση μέτρων για τον
αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών των δημόσιων οργανισμών και την
καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας τους. Από το 1996, όλοι οι επιδοτούμενοι
δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να υποβάλουν
προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών, αλλά και να υπόκεινται σε
δημοσιονομικούς ελέγχους. Παράλληλα, εισάγεται το ενιαίο λογιστικό σχέδιο
και στους οργανισμούς αυτούς, το οποίο θα διευκολύνει τον έλεγχό τους, ενώ
σύντομα ανακοινώνονται τα μέτρα για την αξιοποίηση της περιουσίας τους και
της περιουσίας του Δημοσίου.

Η μείωση των επιτοκίων που προκαλείται από τη συστηματική αποκλιμάκωση
του πληθωρισμού ενισχύει επίσης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων,
και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Η πτώση
κατά 7 και πλέον μονάδες που σημειώθηκε στα επιτόκια

χορηγήσεων έχει

ιδαίτερα ευνοϊκές επιπτώσεις στο κόστος, την ανταγωνιστικότητα και τα
κέρδη των επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα είναι βασικό στοιχείο
της διαρθρωτικής μας πολιτικής. Το Κράτος, ως σημαντικός μέτοχος μεγάλων
τραπεζών, θα συνεχίσει να ελέγχει και να αξιολογεί τις διοικήσεις τους, όχι
μόνο με βάση τα ακονομικά τους αποτελέσματα, αλλά και με κριτήριο τη
συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το τραπεζικό σύστημα έχει χρέος να
προσφέρει νέες σύγχρονες υπηρεσίες, και να προωθήσει με ταχύτερους

ρυθμούς τις οργανωτικές εκείνες παρεμβάσεις, που μειώνουν το κόστος
δανεισμού χρήματος.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική στηρίζεται και στην αποκρατικοποίηση
επιχειρήσεων, ώστε να υπαχθούν σε συνθήκες'ανταγωνιστικής λειτουργίας
στην αγορά. Ενδεικτικά παραδείγματα η εισαγωγή ενός χαμηλού ποσοστού
μετοχών του OTE και του ομίλου ΔΕΠ στο Χρηματιστήριο. Η διαδικασία
αποκρατικοποίησης διασφαλίζει τη διαφάνεια, την αύξηση του ανταγωνισμού
και της αποτελεσματικότητας και λαμβάνει υπόψη της τις προοπτικές
απασχόλησης που δημιουργούνται στις νέες συνθήκες.

Η πολιτική αυτή είναι πολιτική ανάπτυξης. Δεν ξεπουλά την δημόσια περιουσία
για να χρηματοδοτήσει καταναλωτικά ελλείμματα ή να κάνει χαριστικές
μεταβιβάσεις με αδιαφανείς διαδικασίες. Είναι μια πολιτική που διαφέρει από
την νεοφιλελεύθερη βιασύνη να εγκαταλείψει κάθε είδους κρατική
δραστηριότητα και παρέμβαση επειδή πιστεύει ότι όλα και πάντοτε μπορεί να
γίνουν καλύτερα από τον ιδιωτικό τομέα, αδιαφορώντας για την επικράτηση
μονοπωλιακών συμφερόντων, την αύξηση της ανεργίας και την ανάγκη
δημοσίων επενδύσεων σε νέες υποδομές. Αντίθετα, είναι μία πολιτική που
αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί προϋποθέσεις απασχόλησης στο
νέο περιβάλλον και εκσυγχρονίζει τον ρόλο του κράτους στην οικονομία.

Η αναπτυξιακή διαδικασία ενισχύεται ιδιαίτερα από τις ευρύτερες αλλαγές
που διαγράφονται στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα Βαλκάνια και
τις σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άνοιγμα των οικονομιών
των γειτονικών μας χώρων και των Παραευξεινίων περιοχών δημιουργεί
σοβαρές ευκαιρίες για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
μας και για ευρύτερες μορφές συνεργασίας. Ολόκληρη η οικονομία της χώρας
με τα δίκτυα που υλοποιούνται είναι δείκτης πολλαπλών αναπτυξιακών
επιδράσεων. Η Βόρειος Ελλάδα είναι το κέντρο, από το οποίο ξεκινάνε οι
προσπάθειές μας.

Οι πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου συμπεριλαμβάνουν δράσεις κάθε
μορφής, και δεν περιορίζονται μόνο σε όσα έχουν άμεση σχέση με την
γεωργική δραστηριότητα. Η εμπειρία του παρελθόντος πείθει ότι η πολιτική
επιδοτήσεων και η αγροτική πολιτική από μόνη της, δεν αρκεί για να
εξασφαλίσει την οικονομική και κοινωνική ευημερία των αγροτικών περιοχών.

Η στρατηγική μας στον αγροτικό τομέα στοχεύει :

α) Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με :
- επενδύσεις,
- ορθολογικοποίηση και αναδιάταξη της γεωργικής παραγωγής,
προσαρμογή του αγροτικού πληθυσμού στις νέες απαιτήσεις

την

β) Στον σχεδίασμά και εφαρμογή πολιτικών για τη χρήση γης και την
προώθηση
σύγχρονων αγροτικών συνεταιρισμών,
με
επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα που θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή και το
αγροτικό εισόδημα.

Για την τουριστική ανάπτυξη οι άμεσες προτεραιότητες της παρέμβασής μας
αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας και την εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράμματος για τον τουρισμό. Στο πλαίσιο του έντονου διεθνούς
ανταγωνισμού
που
επικρατεί,
ο εκσυγχρονισμός
των
τουριστικών
επιχειρήσεων, η βελτίωση των υποδομών, και η ποιότητα των τουριστικών
υπηρεσιών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιτυχίας της χώρας μας
στον τομέα αυτό.

Η κυβέρνηση γνωρίζει την κεφαλαιώδη σημασία της ναυτιλίας μας για την
εθνική οικονομία. Σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς που συζητούνται
ζητήματα της φορτηγού ναυτιλίας και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή'Ενωση

συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προστασία
του
ελεύθερου
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.

Στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, υλοποιούμε μια νέα πολιτική, με στόχο την
ανάπτυξη, την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων,
την προώθηση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

Ενισχύουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις με την απλοποίηση των διαδικασιών, την
ενίσχυση ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων και εισάγουμε
νέους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και εργαλεία. Πραγματοποιούμε νέες
επενδύσεις για βιομηχανικές υποδομές και Ποιοτικό Έλεγχο.

Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης βρίσκεται στο επίκεντρο του
αναπτυξιακού σχεδιασμού μας. Έχει ξεκινήσει μία ολοκληρωμένη δέσμη
μέτρων, που θα βοηθήσουν τις προσπάθειες προσαρμογής της MME στις νέες
ανταγωνιστικές πιέσεις και στη διεθνοποίηση των αγορών.

Επιδότηση επιτοκίου δανείων, τεχνική βοήθεια, εταιρικές συνεργασίες,
υπεργολαβίες, κίνητρα συγχωνεύσεων αποτελούν μερικά από τα κυριότερα
μέτρα ενός ειδικού προγράμματος για τις MME, ύψους 370 δις δρχ. μέχρι το
1999.

Ο χάρτης της ευημερίας στον επόμενο αιώνα θα καθορισθεί σε σημαντικό
βαθμό από την πρόοδο στην τεχνολογία. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει
την ταχύτατη παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση κάθε είδους
πληροφοριών και μας οδηγεί από τη βιομηχανική κοινωνία στην Κοινωνία
της Πληροφορίας. Για την ελληνική συμμετοχή στην Κοινωνία της
Πληροφορίας μεταξύ άλλων η έμφαση θα δοθεί : Στη δημιουργία δικτύων
υψηλής ταχύτητας και η διασύνδεσή τους με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και
διεθνή.
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησής μας δεν περιορίζεται στο οικονομικό
πεδίο. Θεωρεί ότι αναπόσπαστα στοιχεία της ανάπτυξης πρέπει να είναι η
προστασία του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η
οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους.

Στον τομέα του φυσικού περιβάλλοντος, η οικολογική κρίση έχει προσλάβει
μεγάλες διαστάσεις με την αλόγιστη διαχείριση του χώρου και των φυσικών
πόρων.

Η έξοδος από την οικολογική κρίση και η επίτευξη νέων μορφών ανάπτυξης
είναι αδύνατη, αν δεν ενσωματώσουμε το οικολογικό αίτημα στο κυρίαρχο
σύστημα αξιών, αν δεν εντάξουμε την προστασία του περιβάλλοντος στην
έννοια του “γενικού συμφέροντος”.

Στο πολιτισμικό επίπεδο η προσπάθεια αυτή περνάει μέσα από την παιδεία και
το παράδειγμα. Έτσι :

- σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες - με μεγαλύτερη έμφαση στο δημοτικό αναβαθμίζεται το μάθημα και άλλες δραστηριότητες που έχουν στόχο την
ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης, με παράλληλη επιμόρφωση του
διδακτικού προσωπικού,

- το Κράτος - που μερικές φορές είναι “αντι-παράδειγμα” περιβαλλοντικής
συμπεριφοράς - πρέπει να λειτουργεί με σεβασμό στη νέα οικολογική
αντίληψη,

Παράλληλα, για την πρόληψη νέων βλαβών, αλλά και την αναβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος, χρησιμοποιούνται διοικητικά και θεσμικά μέτρα, όπως
η καταγραφή και ο καθορισμός χρήσεων γης στο πλαίσιο αναμόρφωσης και

εκσυγχρονισμού της χωροταξικής νομοθεσίας. Ο καθορισμός χρήσεων γης
είναι από τους σημαντικούς μας στόχους.

Οι στόχοι της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της
αναβάθμισης της ζωής της πόλης εξυπηρετούνται και με :
- τα Μεγάλα Έργα, που ανακουφίζουν τις περιβαλλοντικές συνθήκες στα
μεγάλα αστικά κέντρα (μετρό Αθήνας και Θεσσαλονίκης), μειώνουν την
κατανάλωση ενέργειας στις μεταφορές όπως οι μεγάλοι οδικά άξονες,
πρόγραμμα σιδηροδρόμων, οι ζεύξεις.
- το μεγάλο έργο του φυσικού αερίου - που ξεκίνησε στην δεύτερη
κυβερνητική περίοδο του ΠΑΣΟΚ, εγκαταλείφθηκε στην περίοδο 1989 - 1993
και απόκτησε νέα δυναμική μετά το 1993, με προοπτική να ενταχθεί το
αέριο στο εθνικό μας ενεργειακό ισοζύγιο στις αρχές του 1996,
- την στροφή από το 1993 της ενεργειακής πολιτικής προς την εξοικονόμηση
ενέργειας και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το κατοικημένο περιβάλλον, οι πόλεις και οι οικισμοί μας, έχουν συχνά
αναπτυχθεί με κριτήριο την κερδοσκοπία πάνω στη γη και τους φυσικούς
πόρους του τόπου μας. Η υψηλής ποιότητας αρχιτεκτονική κληρονομιά μας
και τα μνημεία μας έχουν βάναυσα υποβαθμιστεί.
Μέτρα για την
κατοχύρωση, της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας των πόλεων και οικισμών
της Ελλάδας, και θεσμικές ρυθμίσεις, όπως ο Νέος Γενικός Οικοδομικός
Κανονισμός, θα αμβλύνουν το πρόβλημα.

Στην ανακοπή των τάσεων παραγωγής νέου υποβαθμισμένου οικιστικού
περιβάλλοντος συμβάλλουν αποφασιστικά και οι δραστηριότητες του
Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για την αντιμετώπιση των περιοχών αυθαιρέτων και τη
σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου.

Προς την ίδια κατεύθυνση συμβάλει και η πολιτική μας στον Πολιτισμό. Για
μας ο Πολιτισμός δίνει τη νέα διάσταση στην πολιτική μας.
Στόχος η

διεύρυνση επικοινωνίας της ευρύτερης κοινωνίας με τη πολιτισμική
δημιουργία. Να μπορούν να συμμετέχουν πολίτες σ’ όλα τα οημεία της χώρας
στα αγαθά και την μέθεξη του πολιτισμού. Η ανάδειξη κοινωνικών προτύπων
που ενισχύουν τη δημιουργικότητα,
πολιτιστική ευαισθησία.

την

αισθητική,

μια

πολυδιάστατη

Τα μεγάλα έργα του πολιτισμού, όπως το Μουσείο της Ακρόπολης, την
ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, την Πολιτιστική
Πρωτεύουσα Θεσσαλονίκη 1997, το Άγιο Όρος, κλπ. είναι επιδιώξεις μας.
Όπως και η σύγχρονη λειτουργία των Μουσείων, η προστασία και η ανάδειξη
της πνευματικής κληρονομιάς. .

Θα εργαστούμε για την διάδοση του πολιτισμού μας, και της ελληνικής
γλώσσας στο εξωτερικό.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
Εξυγίανση, σταθεροποίηση και ανάπτυξη είναι για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
άρρηκτα συνδεδεμένα με την ευημερία της κοινωνίας. Η κοινωνική πολιτική
της κυβέρνησης εκφράζεται μέσα από τις δράσεις, που αφορούν τις
επενδύσεις σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, την αύξηση της απασχόλησης,
την διαρθρωτική αντιμετώπιση της ανεργίας, τη φορολογική εξυγίανση, την
πολιτική στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, καθώς και για
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η κοινωνική δικαιοσύνη επιτυγχάνεται με
παρεμβάσεις σε πολλούς τομείς φαινομενικά χωρίς σχέση μεταξύ τουε, στη
πραγματιότητα όμως άρρηκτα συνδεδεμένους γιατί σχετίζονται με τις
δυνατότητες του ατόμου και την ποιότητα ωής του.

Όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αλλαγές των συνθηκών και κανόνων της
οικονομικής δραστηριότητας. Σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, και όχι μόνο,
ο κόσμος της εργασίας, (και μάλιστα τα πιο αδύναμα τμήματά του, οι νέοι, οι
γυναίκες και οι μεγαλύτερες ηλικίες) υφίστανται τις πιο αρνητικές επιδράσεις

της αναδιοργάνωσης της παραγωγής και των κοινωνικών σχέσεων. Τις πιέσεις
αυτές η ελληνική κοινωνία πρέπει να τις αντιμετωπίσει με προσοχή, αξιοπιστία
και αποφασιστικότητα.

Το μέλλον του Κοινωνικού Κράτους αποτελεί ζήτημα αιχμής σε όλες τις
χώρες. Από τη μία πλευρά η
προσπάθαα
δημοσιονομικής εξυγίανσης
περιορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής.
Αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, και κυρίως η γήρανση του πληθυσμού,
επιδεινώνουν το πρόβλημα χρηματοδότησής της Κοινωνικής Ασφάλισης. Από
την άλλη πλευρά, η εξέλιξη της κοινωνίας δημιουργεί νέα προβλήματα και
νέες ανάγκες σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, και η Πρόνοια. Η περιστολή
της σπατάλης στις δημόσιες δαπάνες μπορεί ναδημιουργήσει περιθώρια για
νέες πρωτοβουλίες στα πεδία που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και
συνοχή.

Πριν είναι αργά, στην επόμενη εξαετία, η κοινωνία μας οφείλει να σχεδιάσει,
να συμφωνήσει και τελικά να οικοδομήσει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό
Κοινωνικό Ιστό Ασφάλειας.
Ο Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας έχει διπλή
αποστολή :

Πρώτον, να αποτρέπει την οικονομική περιθωριοποίηση
ανεκτών ορίων διαβίωσης και περίθαλψης για όλους.

με τη διασφάλιση

Δεύτερον, να διαμορφώνει τις συνθήκες έγκαιρης προσαρμογής και
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις. Να κινητοποιεί
όλους τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους της κοινωνίας και να τους δίνει
ευκαιρία αξιοποίησης και συμβολής στην διαδικασία ανάπτυξης.

Το σημερινό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να μεταρρυθμιστεί και ως
προς τα κριτήρια παροχών και ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης.

- Η στήριξη πσυ παρέχεται, πρέπει να είναι επικεντρωμένη εκεί πσυ υπάρχει
ανάγκη, και όχι γενικής μορφής ανά κατηγορίες ατόμων.
- π στήριξη δεν πρέπει να έχει μόνιμο χαρακτήρα. Αντίθετα, να έχει σαφή
στόχο και γνωστή εκ των προτέρων ημερομηνία λήξης, ώστε να
αποφεύγεται η μετατροπή των δικαιούχων σε μόνιμους “πελάτες" του
Κράτους.
- Το σύστημα χρηματοδότησης είναι αυτό που καθορίζει ποιος επωμίζεται το
κόστος των κοινωνικών δαπανών. Να κατανέμει τα βάρη σύμφωνα με
κανόνες ανταποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Να μην δημιουργεί
προνομιούχες ομάδες, οι οποίες νέμονται πόρους χωρίς να έχουν συμβάλει
ανάλογα με τις δυνατότητές-τους.

Η κυβέρνηση, εκτιμώντας το πρόβλημα πολλών χαμηλοσυνταξιούχων
προχώρησε το 1995 σε πρόσθετη αύξηση 4% από αυτήν που προβλέφθηκε
στην εισοδηματική πολιτική. Υψηλότερες αυξήσεις δόθηκαν και για το 1996.
Αύξησε τις αγροτικές συντάξεις στις 25 χιλ. δρχ. Ενέκρινε αυξήσεις στις
συντάξεις μιας σειράς Ταμείων που κυμαίνονται από 10% μέχρι 15%. Η
σημερινή κυβέρνηση σύμφωνα με τη δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης
προωθεί τον κοινωνικό διάλογο προκειμένου να εξευρεθεί τρόπος άρσης
αδικιών και ανισοτήτων του ισχύοντος συστήματος συντάξεων. Αυτό είναι
σημαντικό για να προσδιορίσουμε μετά τους πόρους που χρειαζόμαστε και τις
κατανομές.

Ταυτόχρονα αρχίζει η εξέταση μιας συνολικότερης αναθεώρησης της
κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. Η διαδικασία αυτή απαιτεί εξαιρετική
προσοχή και ενδελεχή διερεύνηση και προπαντός κοινωνικό διάλογο.

Η κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα μετατροπής του κλάδου πρόσθετης
ασφάλισης του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης, με χαρακτηριστικά
ανταποδοτικότητας, διαδοχικότητας και κρατικής συμμετοχής.

ας το θέμα της όημογραφικής πολιτικής,
ό οποίο να ανταποκοίνεται στη σπυεοινη
η

—-

Τα προγράμματα για τα άτουα με ειδικές ανάγκες συνεχίζονται. Στόχος η
αποτελεσματική λειτουργία τσυ δικτύου Κέντρων Κοινωνικής Ενίσχυσης
Κατάρτισης και Περίθαλψης και των Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας.

Στο σημαντικό πρόβλημα της ανεργίας, η κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της σε
πολιτικές που δημιουργούν σταθερές και βιώσιμες προοπτικές τόσο για τους
άνεργους, όσο και για τους εργαζόμενους. Πολιτικές που σκοπεύουν στην
βελτίωση των ικανοτήτων τους και την δυνατότητα του οικονομικού μας
συστήματος γενικά, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Τα προγράμματα που έχουμε εντάξει στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν
έχουν απλώς οικονομικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ένα σημαντικότατο
τμήμα τους ανήκει άμεσα στο χώρο της “κοινωνικής πολιτικής”. Οι δαπάνες
για την Παιδεία, την Υγεία-Πρόνοια, την κατάρτιση των εργαζόμενων και τη
στήριξη της απασχόλησης αποτελούν ευθέως κοινωνικές δαπάνες σε
πρωτόγνωρο ύψος. Πέρα από αυτό, σοβαρό τμήμα των δαπανών για τις
υποδομές, τις MME, τη στήριξη της βιομηχανίας, της γεωργίας και του
τουρισμού έχουν έμμεσες, αλλά σοβαρές επιπτώσεις στο χώρο των
εργαζόμενων.
Σημαντικό τμήμα των επενδύσεων σε άλλους τομείς έχει
ουσιαστική συνάφεια με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του
περιβάλλλοντος της κοινωνίας.

Η Νέα Διαρθρωτική Πολιτική της Κυβέρνησης για την απασχόληση επιδιώκει :
- να δώσει έμφαση στην ενεργητική προώθηση της απασχόλησης και όχι
μόνο την επιδότηση ανέργων,
- να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιδότηση
επιχειρήσεων.

- να συνοέσει αποτελεσματικά Εκπαιοευση - Επαγγελματικό Προσανατολισμό
- Κατάρτιση - Αγορά Εργασίας,
- να αναμορφώσει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς
εργαζόμενους,
- να ενισχύσει το θεσμό της τριμερούς κοινωνικής συνεργασίας
- να αξιοποιήσει νέους θεσμούς όπως : τα Παρατηρητήρια Απασχόλησης για
την καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας και του διαθέσιμου εργατικού
δυναμικού, και την Κάρτα Εργασίας, με την οποία εναλλακτικά ο άνεργος
θα μπορεί να εξασφαλίσει θέση απασχόλησης ή μία θέση στην κατάρτιση ή
την επιδότησή του.

Παράλληλα, θα ενταθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη αντιμετώπιση
των κοινωνικών προβλημάτων των νέων. Η απασχόληση, η ενίσχυση
εθελοντικών προσπαθειών και προβληματισμών των νέων, η ενθάρρυνση των
παραγωγικών πρωτοβουλιών, η ενημέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν
στο να ξεπεραστούν τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, η
ανάπτυξη του αθλητισμού και η συνέχιση των πολιτιστικών προγραμμάτων για
τους νέους είναι μερικά από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την
προσπάθεια. Η πολιτική των δύο τελευταίων ετών στο θέμα των ναρκωτικών
συνεχίζεται, με στόχο να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα εξαρτημένα
άτομα, τόσο στον τομέα της απεξάρτησης, όσο και στον πολύ σημαντικό
τομέα της κοινωνικής τους επανένταξης.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα πιο στρατηγικά πεδία έκφρασης της
κοινωνικής και αναπτυξιακής διάστασης της κυβερνητικής πολιτικής.

ιην επόμενη διετία συνεχίζουμε με πιο έντονους ρυθμούς την υλοποίηση της

¿.την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση βασικός στόχος μας είναι η
αποκέντρωση των δραστηριοτήτων και η αναβάθμιση της ποιότητας με τα
εξής μέτρα :
η συνεχής επιμόρφωση και επανεχπαιοευση των εκπαιοευτικων.
- αποχομματικοποίηση των διαδικασιών εκπαιοευσης, αντικειμενικότητα και
αξιοκρατία στις επιλογές του στελεχικού δυναμικού.
- εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του
προβλήματος της διπλής βάρδιας, το οποίο 9α επικεντρωθεί στις δέκα
μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν ακόμα μεγάλα
προβλήματα σχολικής στέγης.

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρόσφατα ανακοινώθηκε η πρόταση του
Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ανδρέα Παπανδρέου για τη δημιουργία Εθνικού
Κεφαλαίου Παιδείας για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 200
δισ δραχμών. Θέλουμε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ευέλικτα, αποτελεσματικά, που
είναι πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, με ταυτόχρονο
νοικοκύρεμα των πόρων που διαχειρίζονται.

Στον χώρο της υγείας η κυβερνητική πολιτική, με ευρύ κοινωνικό διάλογο,
επιχειρεί τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και δίνει έμφαση στις υπηρεσίες πρόληψης.

Ο εξορθολογισμός του ΕΣΥ έχει ως στόχο τη μείωση της σπατάλης των
επιμέρους μονάδων, αλλά και του συστήματος στο σύνολό του και την
απελευθέρωση οικονομικών πόρων που στην συνέχεια θα χρηματοδοτήσουν
υπηρεσίες υγείας κι πρόληψης.

Ο εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ πραγματοποιείται με διαχειριστικές και θεσμικές
παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν :
- Δημιουργία
νοσοκομεία,

μονάδων

διοίκησης

και

διαχείρισης

(management)

στα

- Θέσπιση κανόνων λειτουργίας και προδιαγραφών (standards) ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των Κέντρων Υγείας μεταφέρει τις
υπηρεσίες υγείας κοντά στον πολίτη, κυρίως της επαρχίας.

Η γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την ανέγερση των
νέων νοσοκομείων, η βελτίωση των υπηρεσιών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η
ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και η λειτουργική διασύνδεση
των μονάδων υγείας, συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση και αύξηση των
υπηρεσιών που παρέχονται.

(_

Η κυβέρνηση έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα προβλήματα και τις ανάγκες των
ατόμων με ειδικά προβλήματα, των θυμάτων των μεγάλων απειλών του αιώνα
μας (ναρκωτικών, AIDS) και της τρίτης και τέταρτης ηλικίας. Στο πλαίσιο αυτό
επιδιώκεται η αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Κοινωνικής Ενίσχυσης
, Κατάρτισης και Περίθαλψης, των Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας και
των Κέντρων για τους Ηλικιωμένους.
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Αυτό είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης, σι στόχοι τους οποίους θα
επιδιώξω, οι θέσεις που θα καθορίζουν τη δράση μου.

Τα Προγράμματα της Δεξιάς -όταν υπάρχουν- χαρακτηρίζονται από προτάσεις
χωρίς οράματα, από την επιδίωξη της διαχείρισης χωρίς κοινωνική προοπτική,
από την αδιαφορία της για τα συλλογικά αγαθά.
Τα Προγράμματα της Αριστερός έχουν στόχους αλλά τους λείπει ο ρεαλισμός,
διακηρύσσουν μια κοινωνική προοπτική αλλά η πορεία προς αυτήν έχει συχνά
αποτέλεσμα εις βάρος της κοινωνίας.

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. προσπαθούμε να ενώσουμε το όραμα με τη λογική. Το
όραμα που εμπνέει, αλλά είναι και εφικτό.

Πολλοί το αμφισβητούν. Ισχυρίζονται ότι η αποτελεσματικότητα και ο
ρεαλισμός επιφέρουν το τέλος των οραμάτων. Τα οράματα όμως θα
κρατηθούν μόνο τότε ζωντανά αν ζήσουμε και δουλέψουμε με τα υπαρκτά
μέσα στον υπαρκτό κόσμο.
Ας διορθώσουμε τώρα όχι το σύνολο των
κοινωνικών λειτουργιών αλλά συνεχώς πολλά από τα καθημερινά, όπως τις
συγκοινωνίες, τα σχολεία, το περιβάλλον. Η πολιτική μας βασίζεται στην
σκέψη ότι η κάθε απόφαση σήμερα, καθορίζει ποια θα είναι η πορεία για το
αύριο.

Ο δρόμος που διαλέγουμε είναι μακρύς και δύσκολος. Η εμπειρία μας δείχνει
ότι πολλές φορές εμφανίζεται κούραση. Μας παρασύρουν τότε οι προσωπικές
φιλοδοξίες και όχι τα προτάγματα, η διαχείριση και όχι η έμπνευση, οι
τεχνικές εξουσίας και όχι οι στόχοι μας. Αποτέλεσμα το μήνυμά μας να
συγκαλύπτεται από την βροχή των μικροπολιτικών περιστατικών. Τα
προσωπικά και δευτερεύοντα μεγενθύνονται χωρίς μέτρο. Είναι η εποχή της
απογοήτευσης και της παρακμής. Εμείς θέλουμε να θέσουμε τέλος στην
απογοήτευση, τέλος στην εποχή της μη πολιτικής.

Θέλουμε να τοποθετήσουμε στο επίκεντρο της δραστηριότητας μας, τις αξίες,
τα προτάγματα της ζωής, την πολιτική. Εμείς θέλουμε να ξαναρχίσουμε την
αναζήτηση. Να αποκτήσουμε πάλι δύναμη και ψυχή. Αν τα καταφέρουμε θα
πλησιάσουμε μια κοινωνία ελευθερίας, δημοκρατίας και κοινωνικής
δικαιοσύνης. Τα όσα θα επιδιώξουμε είναι βέβαια ένα μικρό τμήμα των όσων
πρέπει να γίνουν. Αλλά θα έχουμε κάνει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια για
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής. Ενα βήμα που θα μας επιτρέψει να
βγούμε από την αμφιβολία και τη διστακτικότητα, ένα βήμα ελπίδας.

Θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα. Ότι μπορούμε. Ότι το μέλλον
μπορεί να είναι δικό μας. Θα είναι δικό μας.

