
ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

TOY

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ, 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1996



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Με τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης, όπως διατυπώθηκαν από μένα 
και εξειδικεύθηκαν από τους Υπουργούς, η Κυβέρνηση παρουσίασε ολοκληρωμένα 
την πρότασή της για την επόμενη τετραετία.

Με τη συζήτηση στη Βουλή οι προεκλογικές μας εξαγγελίες γίνονται προγραμματικές 
δεσμεύσεις.

Η σημερινή μέρα, από συμβολική άποψη, έχει έναν ιστορικό χαρακτήρα. Για μας, 
για την Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σηματοδοτεί την αρχή μιας δύσκολης, αλλά 
ιστορικά προκλητικής πορείας. Θα την φέρουμε σε πέρας με επιτυχία.

Για την αντιπολίτευση, θα ήταν ευκταίο να σηματοδοτήσει την απαρχή μιας 
διαδικασίας άσκησης στην υπευθυνότητα. Εποικοδομητική κριτική δεν αποτελούν 
απέραντα κύματα λόγων και ρητορικής, που δεν πείθουν ότι σχετίζονται με 
ρεαλιστικές λύσεις των προβλημάτων. Ακόυσα με προσοχή την αντιπολίτευση. 
Συνεισέφερε, πολύ λίγο, στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Τα 
ερωτηματολόγια δεν αποτελούν θέσεις.

Όσον αφορά τις εξωτερικές μας σχέσεις:

Στόχος της εξωτερικής μας πολιτικής είναι η ισχυρή Ελλάδα. Αυτό σημαίνει να 
φέρουμε την Ελλάδα στο επίκεντρο των εξελίξεων, με δικές της πρωτοβουλίες, με 
τις θέσεις της και την ικανότητά της να επηρεάζει άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
να διαμορφώνει εξελίξεις, να έχει κύρος η φωνή της, να μεγιστοποιεί έτσι τις 
δυνατότητες στήριξης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και να προάγει τα εθνικά 
μας συμφέροντα. Αυτό σημαίνει αξιόμαχες εκσυγχρονισμένες ένοπλες δυνάμεις με 
αυξανόμενη αποτρεπτική ικανότητα.

Σ’ ένα κόσμο που οι εξελίξεις τρέχουν μέσα από πολλαπλάσιες πολιτικές και 
οικονομικές δυναμικές, η Ελλάδα είναι όσο ποτέ άλλοτε παρούσα σε όλα τα 
μέτωπα, σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων με άποψη, θέληση, επιμονή, με 
συμμαχίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο, στις ΗΠΑ.

Τα πεπραγμένα των τελευταίων μηνών, η μνήμη και η κρίση του ελληνικού λαού 
αποτελούν την πληρέστερη απάντηση στον ισχυρισμό της Ν.Δ. ότι η εξωτερική μας 
πολιτική απέτυχε. Η Ν.Δ. δεν αντιλαμβάνεται τι θα πει εξωτερική πολιτική. Πιστεύει 
ότι πρόκειται για διεθνείς δημόσιες σχέσεις και φραστικά πυροτεχνήματα στο 
εσωτερικό για να εντυπωσιάζουμε. Ο συνδυασμός των δύο οδηγεί σε εικόνα 
προχειρότητας και επιπολαιότητας. Εμείς θέλουμε τα επιχειρήματά μας να πείθουν, 
οι θέσεις μας να δημιουργούν προβληματισμούς, η πολιτική μας να ανοίγει νέες 
δυνατότητες.

Όσον αφορά τα Σκόπια δεν είναι δυνατή μια δημόσια συζήτηση των διαφόρων 
θέσεων διότι η δημοσιότητα θα απέβαινε αρνητική στη διαπραγματευτική μας 
ικανότητα. Εάν θέλετε να ενημερωθείτε, κ. Έβερτ, είμαι στη διάθεσή σας, όπως και 
στη διάθεση οποιουδήποτε άλλου αρχηγού κόμματος, ανά πάσα στιγμή, για μια 
συνάντηση.



Αναφορικά με τον όρο “διαφορές”, έχετε ήδη πάρει απάντηση από τον Υπουργό των 
Εξωτερικών. Επανέρχομαι απλά για να υπογραμμίσω τον κοινό τόπο ότι ο όρος 
“διαφορές” χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με τις βραχονησίδες των Ιμια και σε σχέση με 
την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Και διερωτώμαι πως εσείς που 
υπερθεματίζατε λίγες μέρες πριν στη Θεσσαλονίκη για την παραπομπή 
“οποιουδήποτε θέματος” που η Τουρκία θέλει να συζητήσει στο Δικαστήριο της 
Χάγης, προσπαθείτε σήμερα να μας κατηγορήσετε για δήθεν διεύρυνση της ύλης 
των ελληνοτουρκικών προβλημάτων. Να σας θυμίσω τι είπατε προεκλογικά στη 
Θεσσαλονίκη: “...βεβαίως συμφωνούμε με την Κυβέρνηση ότι αν η Τουρκία έχει 
οποιοδήποτε θέμα, το οποίο θέλει να συζητήσει βάσει του Διεθνούς Δικαίου και των 
διεθνών συμβάσεων εκείνη μπορεί να προσφύγει, όχι σε διεθνή επί διαιτησία, αλλά 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Εφόσον η Τουρκία αμφισβητήσει, εμείς δεν 
έχουμε καμμία ανησυχία, κανέναν φόβο να συζητήσουμε τα δίκαιά μας και τις 
συμβάσεις που διέπουν το καθεστώς των Δωδεκανήσων ή οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση ή συνθήκη”

Όσον αφορά τους θεσμούς μας:

Ένα μέρος της κριτικής που ασκήθηκε αφορούσε θεσμικά ζητήματα. Αυτή η κριτική 
κρούει ανοιχτές θύρες.

Είναι γνωστό πως η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θεσμοθέτησε ένα αντικειμενικό 
σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα που χτύπησε καίρια το πελατειακό 
σύστημα απαντώντας σ’ ένα αίτημα δεκαετιών.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προώθησε την αναβάθμιση των λειτουργιών του Κοινοβουλίου.

Παράδειγμα: Η αναβάθμιση και αναζωογόνηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Εισηγούμαστε την συγκρότηση 
διακομματικού Προεδρείου για να βελτιωθεί η λειτουργία της Επιτροπής να γίνει 
όργανο συζήτησης και διαμόρφωσης κοινών θέσεων για τα μεγάλα εθνικά 
προβλήματα.

Η Κυβέρνηση διαχειρίζεται τους πόρους του πακέτου Ντελόρ σε συνθήκες 
διαφάνειας και με βασικούς στόχους την ταχύρρυθμη και αποτελεσματική 
απορρόφησή τους.

Η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε την ιστορική πρωτοβουλία για την καθιέρωση της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 160 χρόνια 
ελεύθερου εθνικού βίου για να ικανοποιηθεί επιτέλους ένα χρονίζον αίτημα του λαού 
μας.

Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν περιοριστήκαμε στην καθιέρωση του θεσμού. 
Παράλληλα, πήραμε και θα συνεχίσουμε να παίρνουμε όλα τα πρόσφορα μέτρα για 
τη δημιουργία των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την αποδοτική λειτουργία της 
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Η προσπάθειά μας θα συνεχιστεί με συνέπεια. 
Βασικός και αμετάθετος στόχος μας είναι η ανασυγκρότηση του Κράτους με 
γνώμονα την αποκέντρωση της εξουσίας. Σ’ αυτήν μας την προσπάθεια πρωταρχική 
σημασία δίνουμε στην αναβάθμιση της αυτοδιοίκησης σ’ όλους τους βαθμούς της. 
Αυτό θα φανεί με το νόμο που έρχεται σύντομα προς ψήφιση στη Βουλή.



Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας βρίσκεται επίσης η κρατική, κεντρική και 
αποκεντρωμένη, διοίκηση. Γνωρίζουμε καλά τα προβλήματα της. Έχουμε επίσης 
συνείδηση της ανάγκης για τη δραστική αναμόρφωσή της. Αναδείξαμε μέσα από τις 
προγραμματικές δηλώσεις μας το όραμά μας για μία σύγχρονη και αποτελεσματική 
διοίκηση στην υπηρεσία του λαού. Εκεί εκτίθενται και οι βασικές επιλογές, με τις 
οποίες θα μετουσιώσουμε το όραμα αυτό σε πραγματικότητα. Αναλαμβάνουμε τη 
δέσμευση να ανασυγκροτήσουμε το κράτος και τη διοίκηση σε όλες τις μορφές της. 
Η Ελλάδα του 2000 θα αποκτήσει επιτέλους διοικητικές δομές που θα 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του λαού.

Όσον αφορά την παιδεία:

α. Η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου αποτελεί βασική και αμετάθετη 
επιλογή, συνιστά δε βαθιά τομή στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Η σημασία 
του καθιστά επιβεβλημένη τη συνέχιση του διαλόγου με τους ενδιαφερομένους 
φορείς, ώστε να εφαρμοστεί απρόσκοπτα με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

β. Αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας η ενίσχυση των ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, ώστε να 
ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες του εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού, 
στη διάδοση της γνώσης και της επιστήμης. Θα συνεργαστούμε στενά με την 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα που καλείται κι αυτή να αναλάβει τις ευθύνες της για να 
βελτιώσουμε τις συνθήκες για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
να ανοίξουμε νέους δρόμους στη μόρφωση της νέας γενιάς.

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική:

Στην διάρκεια της συζήτησης για τις προγραμματικές δηλώσεις, αλλά και κατά την 
προεκλογική περίοδο, έγινε εκτενής χρήση του επιχειρήματος ότι “ο λαός πεινάει”, ή 
ότι υπάρχει λόγω των μέτρων μας μια εντεινόμενη “εξαθλίωση” του πληθυσμού. Οι 
αποστροφές αυτές επαναλαμβάνονται άκριτα, γενικά, ισοπεδωτικά και βέβαια 
συγκρούονται με άλλες κριτικές πως δήθεν παίρνουμε άτολμα μέτρα.

Όλα αυτά είναι φτηνός λαϊκισμός. Η ισοπεδωτική αντίληψη οδηγεί στην ακύρωση της 
κοινωνικής πολιτικής. Αν δεν πλησιάσουμε όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, αν 
δεν υπάρξει ιεράρχηση αναγκών τότε δεν έχει νόημα η κοινωνική πολιτική. 
Κοινωνική πολιτική απαιτείται επειδή οι πόροι δεν φτάνουν να ικανοποιήσουν 
αμέσως όλες τις ανάγκες.

Εμείς θα ζητήσουμε από τους έχοντες και τους κατέχοντες να συνεισφέρουν για την 
αποκατάσταση των αδικιών, να ενισχύσουν τους πόρους για τον κοινωνικό ιστό 
ασφάλειας. Εμείς πιστεύουμε στην ενεργό κοινωνική πολιτική. Είναι υποχρέωσή 
μας να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες 
μας τη στιγμή που έχουν ανάγκη. Και αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μια ενεργός κοινωνική πολιτική αξιολογεί, θέτει 
κριτήρια, ενεργεί με προτεραιότητες, δεν ισοπεδώνει, δεν αδιαφορεί. Χρειάζεται τον 
κοινωνικό διάλογο που σε κάθε εποχή απαντά στα επίκαιρα ζητήματα. Είναι 
σταθερή η επιλογή μας να προχωρήσει ο κοινωνικός διάλογος με σεβασμό στην 
αυτονομία των κοινωνικών φορέων. Καμμια δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει την 
απόφαση του ελληνικού λαού για μια ισχυρή Ελλάδα που δεν σημαίνει Ελλάδα των 
ολίγων ισχυρών, όπως ισχυρίστηκε ένας ομιλητής, αλλά ισχυρή κοινωνία με 
δικαιότερη κατανομή του πλούτου και των ευκαιριών.



Η συνολική πολιτική μας είναι μια πολιτική κοινωνικά δίκαιη. Η κατάργηση 
φοροαπαλλαγών, η περιστολή δαπανών, η σύλληψη της φοροδιαφυγής, η 
εφαρμογή των φορολογικών κανόνων που ισχύουν σε όλους χωρίς διακρίσεις, θα 
βελτιώσουν τη θέση των μισθωτών και συνταξιούχων. Το ποσοστό της συμμετοχής 
μισθωτών και συνταξιούχων στο σύνολο των φόρων μειώθηκε στην τελευταία τριετία 
από το 60% στο 53.5%. Το σύστημα έγινε δικαιότερο. Εθνική προσπάθεια χωρίς 
συμμετοχή και των οικονομικά ισχυρότερων ομάδων είναι καταδικασμένη σε 
αποτυχία. Ο πληθωρισμός και η άνιση εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού 
καθεστώτος είναι τα πιο ύπουλα όπλα ενάντια στο εισόδημα των εργαζόμενων, των 
συνταξιούχων, των αγροτών.

Όσον αφορά την αναπτυξιακή μας πορεία και την οικονομική μας πολιτική.

Υπάρχει σήμερα μια αδήριτη πραγματικότητα, από την οποία δεν μπορούμε να 
ξεφύγουμε. Πρέπει να πάρουμε τολμηρές αποφάσεις σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. Με όποιο κόστος κι αν υπάρξει για την Κυβέρνηση. Γιατί διαφορετικά, το 
κόστος θα επιβαρύνει την κοινωνία, τη χώρα, και μάλιστα πολλαπλάσια. 
Λειτουργούμε σ' ένα δυναμικό και ταχύτατα μετασχηματιζόμενο ευρωπαϊκό και 
διεθνές σύστημα, με νέους ρόλους, νέους όρους, νέους παίκτες, νέες πιέσεις για 
όλους. Πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πολιτικές ακροβασίες σήμερα δεν εξυπηρετούν 
τα εθνικά συμφέροντα. Η αντιπολίτευση πρέπει να σταματήσει τις εύκολες και 
ανέξοδες λαϊκισπκές ρητορείες και τη δημιουργία σύγχυσης στην κοινή γνώμη. 
Όλοι γνωρίζουν ότι στην τριετία που πέρασε, η βελτίωση στην οικονομία υπήρξε 
σημαντικότατη. Η βελτίωση αυτή αποτελεί τη στέρεη βάση για να μπορούμε σήμερα 
να προσβλέπουμε στη συμμετοχή της χώρας μας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. 
Ματαιοπονεί ο κ. Έβερτ, όταν προσπαθεί να περιγράφει την οικονομία της χώρας 
με μελανά χρώματα.

Υπάρχει όμως, και μια δεύτερη πραγματικότητα, γύρω από την οποία ο κ. Έβερτ 
καλλιεργεί την ασάφεια. Η απόσταση της οικονομίας από το μέσο όρο των 
Ευρωπαίων εταίρων μας είναι σημαντική, και πρέπει ως κοινωνία να αποφασίσουμε 
αν θα κάνουμε τις κρίσιμες εκείνες επιλογές που θα μας φέρουν πιο κοντά, ή θα μας 
πάνε πιο μακριά στην κρίσιμη αυτή φάση. Η Κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί. 
Τοποθετήθηκε προεκλογικά και γι' αυτό κέρδισε την εμπιστοσύνη του κόσμου. 
Τοποθετήθηκε και με τις προγραμματικές της δηλώσεις. Δεν προσφύγαμε σε φτηνές 
παροχολογίες, όπως ο κ. Έβερτ, που συνεχίζει και μέσα στο Κοινοβούλιο να 
λειτουργεί σαν να βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε το Πρόγραμμα 
Σύγκλισης, το οποίο δεσμευτήκαμε να εφαρμόσουμε χωρίς αποκλίσεις. Έχουμε μια 
αναπτυξιακή και επενδυτική πολιτική που θα μετασχηματίσει την εικόνα της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η επίτευξη του στόχου της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης και της καταπολέμησης του πληθωρισμού απαιτούν πρόσθετες 
προσπάθειες, από την πλευρά της κυβέρνησης, από την πλευρά της κοινωνίας, από 
τις παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη συντελείται σήμερα 
μια εκτεταμένη κινητοποίηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Η 
Ελλάδα πρέπει να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή, αλλιώς απλούστατα θα 
παραμεριστεί από τους υπόλοιπους. Θα την έχει προσπεράσει η ιστορία. Η 
Κυβέρνησή μας, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., θα αγωνιστεί γι' αυτή την προσπάθεια. 
Θα κινήσει κάθε δυνατό μέσο ν' αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη. Η ανάγκη 
κινητοποίησης δεν σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε καμμένη γη, όπως ισχυρίζεται ο κ. 
Έβερτ. Σημαίνει ότι πρέπει ν' αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να βρεθούμε μελλοντικά 
έξω από την αρχιτεκτονική της νέας Ευρώπης. Οι αλήθειες αυτές δεν είναι νέες και



πρέπει κάποτε η αντιπολίτευση να τις αναδείξει και αυτή. Για λόγους υπευθυνότητας 
και σεβασμού του έλληνα πολίτη, της νέας γενιάς, της ίδιας της ιστορίας.

Όσον αφορά την άποψη, ότι μπορούμε να κατέβουμε από το τραίνο, να σταθούμε 
και να περιμένουμε γιατί κάποτε θα αλλάξουν οι συγκυρίες πρόκειται για μια 
ανιστόρητη δικαιολόγηση της παραίτησης. Δεν υπάρχει κοινωνία που να ανέκτησε 
μια ισχυρή θέση αφού αγνόησε παγκόσμιες οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών, που όταν έγκαιρα προσπάθησαν, 
εντάχθηκαν στην πρώτη γραμμή. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι κατηγορηματικά αντίθετο σε μια 
Ελλάδα της παραίτησης και της αποχής.

Είναι γνωστό, εδώ και τρία χρόνια, ότι η Σύγκλιση απαιτεί συνεχή προσπάθεια. Στα 
χαρτιά το προέβλεπε και το Πρόγραμμα Σύγκλισης της Νέας Δημοκρατίας. Το πώς 
κάθε χρόνο επιτυγχάνονται οι στόχοι που είναι γνωστοί, αποτελεί αντικείμενο του 
Προϋπολογισμού, που κατατίθεται, συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή. Το ίδιο θα 
γίνει και φέτος. Η δημοσιονομική εξυγίανση θα επιτευχθεί, και το μήνυμα αυτό 
αποτελεί θεμελιακή πολιτική μας επιλογή. Στην προσπάθεια αυτή, όπως στην 
προηγούμενη τριετία, έτσι και σήμερα, η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει την ισορροπία 
μεταξύ σταθεροποίησης και κοινωνικής συνοχής. Όμως, δημοσιονομική εξυγίανση 
χωρίς παρεμβάσεις στη λειτουργία του Κράτους, των ΔΕΚΟ, τους χώρους που 
εξαρτώνται από το δημόσιο, τη συμμετοχή όλων στην αναγκαία προσαρμογή δεν 
μπορεί να γίνει. Επίσης, εθνική άμυνα και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα για τα 
κυριαρχικά μας δικαιώματα προϋποθέτουν ισχυρές ένοπλες δυνάμεις και ισχυρή 
οικονομία. Όχι ευδαιμονισμό και χαλαρότητα. Η Κυβέρνηση δεν κινείται στη χώρα 
των θαυμάτων. Αφήνει αυτή τη φαντασίωση σε άλλους.

Το 2000 οι στόχοι μας πρέπει να έχουν επιτευχθεί. Γι’ αυτό η περαιτέρω 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, η μείωση του ελλείμματος του κρατικού τομέα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ και η επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας εξακολουθούν να 
αποτελούν τους τρεις βασικούς στόχους της μακροοικονομικής πολιτικής μας στην 
τετραετία.

Η ανασυγκρότηση του παραγωγικού συστήματος και η περιφερειακή συγκρότηση 
της χώρας, είναι μεγάλες προτεραιότητες που συναρτώνται με τις προηγούμενες.

Από την μια άκρη ως την άλλη έχουμε μετατρέψει τη χώρα σ' ένα απέραντο 
εργοτάξιο. Η ολοκλήρωση των εθνικών υποδομών δεν μπορεί να περιμένει. Δεν 
είναι μόνο τα μεγάλα έργα, τα Σπάτα, η Εγνατία, η εθνικοί οδικοί άξονες, ο 
εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, τα έργα των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, 
η γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου. Είναι εξίσου σημαντικό το σωρευτικό αποτέλεσμα της 
ολοκλήρωσης λιμανιών, αεροδρομίων, οδικών δικτύων, σε κάθε περιφέρεια και 
ιδιαίτερα στις ευαίσθητες και απομακρυσμένες περιοχές. Η εθνική στρατηγική στις 
υποδομές, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, διασφαλίζει ένα μεγάλο μέρος της 
ανταγωνιστικής δυνατότητας της εθνικής οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες.



Στη συζήτηση αυτή παρουσιάσαμε ολοκληρωμένα προγράμματα πολιτικών, 
δράσεων και έργων κατά περιφέρεια. Στόχος μας, κάθε περιφέρεια της χώρας να 
γίνει μια αυτοδύναμη πολιτική, διοικητική, αναπτυξιακή, πολιτιστική και κοινωνική 
οντότητα.

Η πολιτική μας αυτή, η πολιτική της σύγκλισης, είναι η μόνη απάντηση στην 
Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων. Πολιτικές που δεν ισχυροποιούν την οικονομία 
μας, με όσες δικαιολογίες και αν προβάλλονται, ένα αποτέλεσμα έχουν : να 
οδηγήσουν τη χώρα στη δεύτερη ή τρίτη ταχύτητα της Ευρώπης, να ακυρώσουν 
προσδοκίες και θυσίες πολλών ετών των εργαζόμενων και των παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας.

Για τους αγρότες και την ύπαιθρο, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα παρεμβάσεων με ολοκληρωμένη περιφερειακή και τοπική διάσταση. 
Διαμορφώνουμε σε συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου μια 
νέα αγροτική πολιτική, που επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της 
παγκοσμιοποίησης της αγοράς.

Κεντρικά της σημεία : Ο εκσυγχρονισμός και η αναδιάρθρωση καλλιεργειών, η 
βελτίωση των υποδομών, η δημιουργία επαγγελματία αγρότη με πρόσβαση στις 
νέες τεχνολογίες, η καλύτερη εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής, η ενίσχυση του 
νέου αγρότη. Η τράπεζα γης. Προγράμματα κατάρτισης αγροτών, φορολογικές 
απαλλαγές για τους νέους αγρότες. Δημιουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού 
Πληρωμών την μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο κύριας ασφάλισης.

Η στρατηγική μας στον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο, στοχεύει στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής στην ελληνική ενδοχώρα και στα σύνορα της πατρίδας μας. 
Είναι μια υπόθεση εξίσου σημαντική με την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Επίμετρο

Συνοψίζοντας, οι στόχοι μας στην επόμενη τετραετία είναι συγκεκριμένοι και
ξεκάθαροι:

♦ Να πετύχουμε την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την 
Διακυβερνητική Διάσκεψη με την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, με την διασφάλιση κοινοτικών πόρων κατά την 
αναμόρφωση των διαρθρωτικών Ταμείων, με την κατοχύρωση όρων επωφελών 
κατά την διεύρυνση της Ένωσης και ιδιαίτερα της ένταξης της Κύπρου.

♦ Να αναπτύξουμε πολιτικές-οικονομικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες στα 
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Να αναδειχθούμε σε πόλο αναφοράς για ειρήνη, 
σταθερότητα, ευημερία των λαών μας.

♦ Να ενισχύσουμε την ασφάλεια της χώρας και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσα 
από τον διαρκή εκσυγχρονισμό του έμψυχου και άψυχου δυναμικού των 
ενόπλων δυνάμεων. Να αναπτύξουμε πολύπλευρα πολιτικές αποτροπής κατά 
της Τουρκικής επιθετικότητας.



♦ Να εκσυγχρονίσουμε τους θεσμούς της πολιτείας. Να δημιουργήσουμε μια 
δημόσια διοίκηση που να υπηρετεί αποτελεσματικά τον πολίτη, την κοινωνία, την 
οικονομία. Ένα κράτος με περισσότερη αξιοκρατία, διαφάνεια, ένα κράτος 
στρατηγείο με αποκεντρωμένες εξουσίες. Να ενισχύσουμε την θέση του πολίτη, 
να μπορεί να βιώνει ακώλυτα τα δικαιώματά του, να ασκεί ουσιαστικά τις 
ελευθερίες του, να αναπνέει σε περισσότερη δημοκρατία.

♦ Να σταθεροποιήσουμε την οικονομία μας, να την κάνουμε ανταγωνιστική, να 
επιτύχουμε την πραγματική σύγκλιση προς το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Να προχωρήσουμε με τόλμη αλλά και με την αίσθηση της δίκαιης κατανομής του 
κόστους της προσπάθειας στις κοινωνικές τάξεις. Να περάσουμε οριστικά στο 
στάδιο της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης στηριζόμενοι στη σταθερότητα της 
οικονομίας, στην αποδοτικότητα των επενδύσεων, στις υποδομές, στις 
τεχνολογίες, στη γνώση και την παιδεία, στη διαρκή προσαρμογή προς τις 
παγκόσμιες εξελίξεις.

♦ Να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας σ’ όλους εκείνους που η μετάβαση στον 
επόμενο αιώνα, οι απαιτούμενες προσαρμογές και οι αναπόφευκτες συνέπειες 
αγγίζουν ζωτικά τους συμφέροντα. Στον αγροτικό τομέα, στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, στην απασχόληση, στον κόσμο των αδύναμων.

♦ Να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, την ασφάλεια στην κοινωνία. 
Να δημιουργήσουμε έναν ιστό ασφάλειας για αυτούς που πράγματι έχουν 
ανάγκη. Να αποτρέψουμε την κοινωνία των 2/3, τα νέα φαινόμενα κοινωνικού 
αποκλεισμού.

♦ Να διαμορφώσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής με παρεμβάσεις σε όλα τα 
επίπεδα κυβερνητικής πολιτικής, σ’ όλους τους χώρους ζωής, στα κέντρα και την 
περιφέρεια. Με έργα υποδομής, με έργα μεγάλης αλλά και τοπικής εμβέλειας.

♦ Να συσπειρώσουμε τις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας για 
μια νέα πολιτισμική πορεία ακτινοβολίας του Ελληνισμού.

Αυτοί είναι οι δρόμοι και στόχοι μας για την δημιουργία μιας κοινωνίας ισχυρής, μιας
ισχυρής Ελλάδας.


