
Φίλες και Φίλοι, 

Κυρίες και Κύριοι,
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Ζούμε μια ιστορική περίοδο για την εξέλιξη του τόπου, την

προκοπή όλων μας, το μέλλον των παιδιών μας. Παγκόσμια, 

αλλά ειδικότερα στην Ευρώπη διαμορφώνεται μια νέα 

πραγματικότητα.

Κρίση Χόγκ-Κόγκ επηρεάζει Ελλάδα 

Ανταγωνισμός από Ουκρανικά Ναυπηγεία 

Σημασία των δικτύων Κασπία - Ευρώπη

Σ’ αυτή την πραγματικότητα στόχος μας είναι να 

θεμελιώσουμε την ισχυρή Ελλάδα, να δημιουργήσουμε την 

ισχυρή κοινωνία. Μ’ αυτή την εντολή ήρθαμε στην εξουσία 

και είμαστε αποφασισμένοι να την τιμήσουμε και να την 

φέρουμε σε πέρας. Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρή κοινωνία σημαίνει 

Ελλάδα που έχει φωνή και κύρος. Σημαίνει

αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Σημαίνει κοινωνική δικαιοσύνη 

και συνοχή. Σημαίνει ακόμη αίσθηση ευθύνης, συλλογικότητα 

στην προσπάθειά μας, ομοψυχία.



Στρατηγικός μας στόχος είναι και θα είναι η ισότιμη συμμετοχή 

της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η 

συμμετοχή της στο πιο σημαντικό κέντρο λήψης αποφάσεων. 

Αυτό που θα επηρεάζει αύριο την ανάπτυξή μας, την ευημερία 

του πολίτη, τις κοινωνικές πολιτικές, που θα επηρεάζει μέχρι 

και την πορεία των εθνικών θεμάτων της πατρίδας μας. 

Γι’ αυτό και σήμερα οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται όλες 

στην ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ΟΝΕ κάτι 

απόμακρο και αδιάφορο για τον πολίτη; Είναι κάτι που αφορά 

μόνο όσους ασχολούνται με νομίσματα, τραπεζικές εργασίες 

και χρηματιστήρια; Θα υπάρχει όφελος για το μισθωτό, τον 

μικρομεσαίο επιχειρηματία, τον αγρότη, το συνταξιούχο;

Η απάντηση στο τελευταίο ερώτημα είναι χωρίς δισταγμό, ναι.

Οι καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους εξαρτώνται από τις 

επενδύσεις, τις ευκαιρίες απασχόλησης, του πόρους που 

διαθέτει το κράτος για την εκπαίδευση, τη υγεία, την κοινωνική 

πρόνοια. Η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις είναι ο 

δρόμος για να επιτύχουμε όλα αυτά σε μεγαλύτερο βαθμό 

από σήμερα, να έχουμε σταθερότητα στις επιδόσεις μας. 

Πιστεύει κανείς στα σοβαρά ότι μια μικρή χώρα όπως η 

Ελλάδα θα μπορεί σε ένα κόσμο όλο και πιο στενών



υπερεθνικών συνεργασιών να ακολουθήσει μια μονήρη 

πορεία; Πιστεύει κανείς ότι απομακρυνόμενοι από τον 

κεντρικό πυρήνα των ευρωπαϊκών χωρών θα δώσουμε σε 

όλους τη βεβαιότητα ότι η σχέση τους μαζί μας μπορεί να είναι 

μακροπρόθεσμη, στερεή και ασφαλής; Το τίμημα του 

μοναχικού δρόμου θα είναι πληθωρισμός, ανεργία, αυξημένος 

δανεισμός δηλαδή χειροτέρευση των βιοτικών συνθηκών και 

της κοινωνικής προστασίας. Είναι η ΟΝΕ μήπως η πανάκεια; 

Όχι βέβαια. Δυσκολίες θα υπάρξουν πολλές. Προσπάθειες 

θα απαιτηθούν συνεχείς. Αρνητικά φαινόμενα, όπως η 

ανεργία θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Πιστεύουμε όμως ότι 

αποτελεί άφρονα πολιτική να οδηγήσουμε τη χώρα στην 

οπισθοδρόμηση εν’ ονόματι ενός ατεκμηρίωτου και 

ανύπαρκτου καλύτερου. Πιστεύουμε, επίσης, ότι η συμμετοχή 

μας είναι η μόνη που εγγυάται τη διατήρηση και επέκταση των 

αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών.



Αυτός ο στόχος που όλοι πια τον καταλαβαίνουμε και τον 

συμμεριζόμαστε δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικής επιλογής ή 

αφηρημένης επιθυμίας. Είναι άρρηκτα δεμένος με μια πολύ 

συγκεκριμένη προσπάθεια. Προσπάθεια σε όλα τα μέτωπα. 

Γιατί εμείς δεν θέλουμε μονάχα να πιάσουμε κάποια 

αφηρημένα νούμερα του Μάαστριχτ, αλλά η νέα 

πραγματικότητα να δώσει τα οφέλη της στο μισθωτό, στο 

μικρομεσαίο, στον επιχειρηματία, στον αγρότη, στο

συνταξιούχο. Για μια τέτοια οικονομία και για μια τέτοια 

κοινωνία αγωνιζόμαστε, μια τέτοια Ελλάδα θέλουμε μέλος της 

ΟΝΕ.

Ακριβώς για τη δημιουργία παραγωγικών δομών ικανών να 

λειτουργήσουν στον ανταγωνισμό και να παράγουν ανάπτυξη 

αντί στασιμότητα, προωθούμε ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών 

αλλαγών, που πέρα από τον ιδιωτικό, αφορά και το δημόσιο 

τομέα. Βλέπουμε μπροστά και θέλουμε όχι απλώς να 

αποτρέψουμε τη στασιμότητα και την ανισότητα, αλλά και να 

δημιουργήσουμε νέες πηγές πλούτου και δυναμισμού. 

Θέλουμε να υπερβούμε την ακαμψία, που ευνοεί μεμονωμένες 

κοινωνικά και οικονομικά ισχυρές ομάδες, αλλά τις συνέπειες 

της οποίας καλούνται να πληρώσουν οι κοινωνικά πιο 

ευάλωτοι. Ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιες επιχειρήσεις 

πρέπει να λειτουργούν χωρίς σπατάλη, με ορθολογική



διαχείριση των πόρων των φορολογούμενων, με την παροχή 

υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με σεβασμό για τον πολίτη. Οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούμε, στοχεύουν στο να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα αυτού του σημαντικού 

τμήματος της οικονομίας μας.

Η ανάπτυξη σήμερα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με τον 

μετασχηματισμό του κρατικού τομέα της οικονομίας. Στόχος 

της κυβέρνησης δεν είναι να αποδομήσει το κράτος, να 

συρρικνώσει το Κράτος-Πρόνοιας, να δημιουργήσει άσκοπες 

κοινωνικές ρήξεις στο όνομα ιδεολογημάτων.

Στόχος μας είναι :

• Να μετατρέψουμε ένα ευρύτατο παραγωγικό δυναμικό που 

λειτουργεί παραλυτικά για την υπόλοιπη οικονομία, σε ένα 

βιώσιμο και δυναμικό πόλο ανάπτυξης.

- Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

- Ναυπηγεία Ελευσίνας

- Ελληνικά Πετρέλαια

• Να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας δομές λειτουργίας 

των κρατικών επιχειρήσεων, που θα τις κάνουν 

ανταγωνιστικές, θα τις μετατρέψουν σε πηγές 

πλεονάσματος, το οποίο θα ωφελεί την κοινωνία και την



οικονομία μας συνολικότερα. Οι μετοχοποιήσεις δεν 

γίνονται για να συλλέξουμε χρήματα όπως ισχυρίζονται 

μερικοί. Γίνονται για να υπάρξουν κανόνες που θα 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ιονική-Τράπεζα Κρήτης - OTE

• Να δημιουργήσουμε ένα δημόσιο τομέα τέτοιο, που ο 

χρήστης να αισθάνεται ότι του παρέχει σωστές και 

σύγχρονες υπηρεσίες, τον εξυπηρετεί, και ότι σέβεται τη 

φορολογική συμβολή του κοινωνικού συνόλου.

Ολυμπιακή Αεροπορία - ΕΛΤΑ

Οι στόχοι της δημοσιονομικής προσαρμογής, η αναμόρφωση 

της αγοράς εργασίας μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, το 

πρόγραμμα μετοχοποίησης ή ιδιωτικοποιήσεων τραπεζικών 

και μη δημόσιων επιχειρήσεων, η μεταρρύθμιση της 

κοινωνικής ασφάλισης και η εξυγίανση δημοσίων 

επιχειρήσεων είναι καίρια ζητήματα. Θα προσδιορίσουν την 

έκβαση της προσπάθειας ολόκληρου του ελληνικού λαού που 

θέλει και μπορεί ν’ αποδείξει, ότι είναι σε θέση να 

δημιουργήσει μια Ελλάδα ανταγωνιστική, αποτελεσματική, με 

πολίτες με περισσότερες δυνατότητες.



Το βασικό μας μέλημα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση του 

πολίτη και της κοινωνίας μας γενικότερα, η επιτάχυνση της 

ανάπτυξης και η δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου 

προϊόντος. Γι’ αυτό και έχει καθοριστική σημασία να 

αποκτήσουμε ένα κράτος αποτελεσματικό ένα κράτος 

στρατηγείο. Για μας είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να 

αφεθούν όλα στους ανεξέλεγκτους μηχανισμούς της αγοράς. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι αγορές είναι ένας αποτελεσματικός 

μηχανισμός στην κατανομή των πόρων, αλλά δεν είναι και 

πανάκεια, αφού δεν διασφαλίζουν ούτε κοινωνική δικαιοσύνη, 

ούτε την προστασία του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό ακριβώς 

θέλουμε ένα δημόσιο τομέα αποτελεσματικό που θα στηρίζει 

την επίτευξη των στόχων που θέτουμε ως κοινωνία.



Τι έχουμε κάνει για την οικονομία και την ανάπτυξη: Η είσοδος 

της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών, με 

την ταυτόχρονη προσαρμογή της ισοτιμίας της δημιούργησε 

ένα αδιαμφισβήτητο κλίμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας. Οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις 

μαρτυρούν ότι η Ελλάδα έχει μπει σε τροχιά πραγματικής 

οικονομικής σύγκλισης προς τα μέσα επίπεδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σημαντικό για μας είναι ότι 

πετυχαίνουμε αυτές τις επιδόσεις διασφαλίζοντας συγχρόνως 

πραγματικές αυξήσεις του εισοδήματος των εργαζομένων και 

των δαπανών για κοινωνική προστασία. Στην περίοδο αυτή οι 

πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,5% 

περίπου, ενώ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν 

σωρευτικά κατά 3% του ΑΕΠ. Δίνουμε μια διαρκή μάχη για την 

ακρίβεια έχοντας κατεβάσει τον πληθωρισμό μέχρι το 4,6% 

τον περασμένο Μάρτιο. Ρίξαμε τα ελλείμματα από 14% το '93 

σε 4% το '97. Ο ρυθμός της οικονομικής μεγέθυνσης της 

ελληνικής οικονομίας το '97 έφτασε το 3,5% όταν ο 

αντίστοιχος ρυθμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 2,6%. 

Σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία των 

βασικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Ένα μήνα μετά την 

προσαρμογή της δραχμής σημειώνεται άνοδος του 

Χρηματιστηρίου, μείωση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, 

αύξηση συναλλαγματικών διαθεσίμων. Πρέπει να συνεχίσουμε



απαρέγκλιτα την εφαρμογή αυτής της πολιτικής προκειμένου 

να πετύχουμε την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ τον Ιανουάριο 

του 2001, δηλαδή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία τα 

ευρωκέρματα και τα ευρωτραπεζογραμμάτια σε φυσική 

μορφή.



Η σύλληψη της φοροδιαφυγής και ο σωστός σχεδιασμός της 

φορολογίας αποτελούν τα κυριότερα μέτρα αναδιανομής του 

εισοδήματος, του πλούτου και των κοινωνικών ευκαιριών σε 

μια χώρα.

Ξέρετε καλά ότι για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, 

συλλάβαμε ένα εκτεταμένο τμήμα της παραοικονομίας και της 

φοροδιαφυγής. Η κυβέρνησή μας παρά τις δύσκολες 

δημοσιονομικές καταστάσεις δεν θέσπισε φορολογικά μέτρα 

σε βάρος των εργαζομένων. Οι φορολογίες που επιβλήθηκαν 

αφορούν κυρίως τις τράπεζες, τα μεγάλα εισοδήματα, την 

μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν οι ισχυρές φωνές εκείνων που 

θίγονται περνούν το μήνυμα ότι είμαστε ανάλγητοι, εμείς 

πρέπει να κωφεύσουμε σε τέτοια μηνύματα. Εμείς το λέμε 

καθαρά: θα επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη σε όλα τα 

επίπεδα και όλοι θα κληθούν να συμβάλουν αναλογικά στην 

προσπάθεια της χώρας για ευημερία και ανάπτυξη. Και ήδη 

έχουμε πετύχει αισθητά αποτελέσματα. Καταφέραμε να 

διορθώσουμε τη μονόπλευρη πολιτική της προηγούμενης 

περιόδου σε βάρος των μισθωτών και συνταξιούχων.



Η μείωση της φοροδιαφυγής δεν σήμαινε μόνο δημοσιονομική 

εξυγίανση, αλλά και μια δικαιότερη κατανομή των βαρών και 

δυνατότητες πρόσθετης χρηματοδότησης των πολιτικών μας.



Θέση της κυβέρνησης είναι ότι η κοινωνική πολιτική είναι 

ουσιαστικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα 

οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα δεν επιδέχονται 

χωριστή αντιμετώπιση. Είναι αλληλοσυνδεδεμένα, σε 

διαλεκτική σχέση.

Για μας δεν υπάρχει ασάφεια για το τι είναι κοινωνική πολιτική. 

Κοινωνική πολιτική είναι μία συνολική πολιτική που βελτιώνει 

την ευημερία των πιο αδύναμων τμημάτων της κοινωνίας, 

δημιουργεί συνθήκες βεβαιότητας και προοπτικές στους 

εργαζόμενους, επιδιώκει την κατανομή του εισοδήματος, του 

πλούτου και των ευκαιριών, και οικοδομεί προϋποθέσεις για 

μια κοινωνία με ισχυρά τα στοιχεία της αλληλεγγύης και της 

συνοχής; Κοινωνική πολιτική δεν είναι μόνο η επικέντρωση 

σε επιδόματα, συντάξεις ή υπηρεσίες υγείας. Είναι ένα 

σύνολο πολιτικών για να επιτευχθεί μια δικαιότερη και ισχυρή 

κοινωνία.

Κρίσιμο στοιχείο της κοινωνικής πολιτικής είναι το τί 

κοινωνικές συνθήκες παράγονται από το σύνολο των 

πολιτικών της κυβέρνησης.



Εισοδηματικά:

Την περίοδο διακυβέρνησής μας το πραγματικό εισόδημα των 

μισθωτών αυξάνει κατά μέσο όρο 3% το χρόνο, όταν 

αντίστοιχα το ΑΕΠ αυξάνει με 2,4% το χρόνο. Η μέση 

πραγματική σύνταξη αυξάνεται συνολικά κατά 7,2%, ειδικά δε 

η σύνταξη του ΟΓΑ κατά 31,5%. Επίσης, έχοντας κατά νου 

τους συνταξιούχους, αποφασίσαμε σοβαρές διαρθρωτικές 

βελτιώσεις σε μια σειρά από ισχύουσες ρυθμίσεις.

Μειώσαμε τον πληθωρισμό στο χαμηλότερο επίπεδο της 

μεταδικτατορικής περιόδου, απελευθερώνοντας τους 

εργαζόμενους και τους συνταξιούχους από το βραχνά της 

διάβρωσης του πραγματικού τους εισοδήματος και της 

ανάγκης συνεχούς εγρήγορσης και διαπραγμάτευση απλώς 

και μόνο για να πετύχουν να διατηρήσουν σταθερό το 

πραγματικό τους εισόδημα.

Κοινωνικές δαπάνες:

Κεντρικό μας μέλημα ήταν και είναι να προφυλάξουμε τις 

κοινωνικές δαπάνες και ιδιαίτερα τις δαπάνες για την υγεία, 

την πρόνοια και την παιδεία, από τις δημοσιονομικές πιέσεις 

που αντιμετωπίζαμε. Και το πετύχαμε.



Οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό των συνολικών 

πρωτογενών δαπανών του προϋπολογισμού αυξήθηκαν από 

23,3% το 1993 στο 26,3% το 1997. Ας θυμίσω ότι επί Νέας 

Δημοκρατίας το αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί από το 

24,2% (1990) στο 23,3% (1993).

Πετύχαμε δηλαδή να αυξήσουμε το σχετικό βάρος του 

κοινωνικού τομέα στη δημόσια δαπάνη σε μια εξαιρετικά 

δύσκολη δημοσιονομική περίοδο.

Στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης 

υλοποιούμε εκτεταμένες παρεμβάσεις σε νοσοκομεία, σε 

εξοπλισμό, στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών, στον 

εφοδιασμό της νεολαίας μας με καλύτερες γνώσεις, στην 

αναπροσαρμογή επιδομάτων και ιδιαίτερα αυτών που 

αφορούν τις πιο αδύναμες ή ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Θεσπίσαμε και επεκτείναμε πρόσφατα το Επίδομα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης που αποτέλεσε μια ουσιαστική βοήθεια για 

πάνω από 300 χιλ. συνταξιούχους.



Όλοι θυμόμαστε πώς οι 150 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας 

που υποσχόταν το 1989 η Ν.Δ. έγιναν μόλις 1100, και 

αντίθετα η ανεργία αυξήθηκε τότε κατά 102 χιλιάδες. Η 

κυβέρνησή μας αντίθετα έδωσε πράγματι κοινωνική 

προοπτική σε 134 χιλιάδες άτομα με τις νέες θέσεις 

απασχόλησης. Περιορίσαμε δραστικά το ρυθμό ανόδου της 

ανεργίας αφού στα χρόνια μας δεν σημείωσε παρά μόνο μια 

εντελώς οριακή αύξηση κατά 0,6%.

Τον Μάρτιο ολοκληρώσαμε ένα νέο στρατηγικό πρόγραμμα, 

το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση, με 

εξειδικευμένους στόχους σε 4 άξονες:

α) την επιχορήγηση 50.000 νέων θέσεων εργασίας, 

προϋπολογιζόμενου κόστους 90 δισ. δρχ. που αφορά 

αποκλειστικά νέους 20-27 ετών, 

β) την κατάρτιση 20.000 άνεργων με δαπάνη 30 δις δρχ. και 

γ) την επιχορήγηση 12.000 θέσεων εργασίας για

μακροχρόνια άνεργους.



Συνεχίζεται το πρόγραμμα επανένταξης, που περιλαμβάνει 

μέτρα επιμόρφωσης, αυτοαπασχόλησης, κατάρτισης - 

επανακατάρτισης και απασχόλησης για τους απολυμένους 

από επιχειρήσεις είτε λόγω παύσης λειτουργίας τους, είτε 

λόγω αναδιάρθρωσης.

- ΕΚΑΣ

- Αγρότες



Το μήνυμα μιας κοσμογονίας, που συντελείται σε όλη την 

Ελλάδα με την εξέλιξη των Μεγάλων Έργων, με την εξέλιξη 

και την ολοκλήρωση όλων των έργων και των προγραμμάτων 

σε Εθνική, Περιφερειακή και Νομαρχιακή Κλίμακα.

Θεωρώ χρέος μου να αναφέρω το όνομα και την ταυτότητα 

ορισμένων μεγάλων Έργων Πνοής, που ήταν το όνειρο γενιών 

και γενιών, αλλά σήμερα μέρα με τη μέρα γίνονται 

πραγματικότητα, σμιλεύοντας το πρόσωπο της σύγχρονης 

Ελλάδας, της Ελλάδας του 21ου αιώνα.

Η Εγνατία Οδός, ο Οδικός Άξονας Πατρών-Αθηνών- 

Θεσσαλονίκης-Ευζώνων, η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η Ζεύξη 

Ακτίου-Πρέβεζας, ο Αχελώος και η Κάρλα, το Μετρό της 

Αθήνας, η Αττική Οδός, το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα Οδικά 

Δίκτυα των Περιφερειών μαζί με πρόσθετες υποδομές για 

Λιμάνια, Αεροδρόμια, Ύδρευση και Βιολογικούς Καθαρισμούς. 

Κι ακόμα το Φυσικό Αέριο, η Τεχνολογική Ανανέωση των 

Τηλεπικοινωνιών, το Σιδηροδρομικό Δίκτυο, οι Ήπιες και 

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, οι υποδομές της Υγείας, της 

Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης, η Διοικητική Αποκέντρωση 

αποτελούν πια μια ορατή, μια χειροπιαστή, μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα.



Γνωρίζουμε, ότι κάθε μεγάλη αλλαγή απαιτεί συσπείρωση και 

κινητοποίηση, έμπνευση και δραστηριοποίηση των ζωντανών 

πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Καμία μεγάλη αλλαγή 

δεν πέτυχε, αν δεν εξασφάλιζε την κοινωνική συνοχή.

Αυτό δεν σημαίνει ασφαλώς, ότι μπορούν να υπάρξουν βαθιές 

αλλαγές που δεν θα δημιουργούν αντιδράσεις από τα κάθε 

λογής κατεστημένα, από μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Αυτό 

δεν πρέπει να δημιουργεί ψευδαισθήσεις, ότι μπορεί να 

γίνονται ανατροπές σε συνθήκες απόλυτης συμφωνίας. Σε 

πολλούς χώρους μικρές μειοψηφίες είναι δεμένες με το 

παρελθόν. Ζητούν λύσεις που πλέον είναι ξεκάθαρο ότι 

οδηγούν στην αποτυχία και την οικονομική οπισθοδρόμηση. 

Στην οικονομική επιβάρυνση όλων αυτών που υποτίθεται ότι 

υποστηρίζουν, στην αποτυχία της προσπάθειας πολύ 

περισσοτέρων από εκείνους που οι ίδιοι εκπροσωπούν. 

Σφάλλουν, αποπροσανατολίζουν και με σημαία μεγάλες 

ρητορείες βλάπτουν τον τόπο. Ο εκσυγχρονισμός του 

κράτους μας φέρνει αντιμέτωπους με συντεχνιακή 

συμφέροντα και δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα για τις σειρήνες του 

πολιτικού κόστους. Αλλά ας μη μας επηρεάζουν οι σειρήνες 

αυτές. Να βλέπουμε το στόχο και στο στόχο αυτό, την ισχυρή 

οικονομία, την ισχυρή κοινωνία, την περισσότερη ευημερία για 

όλους να στεκόμαστε αταλάντευτα.



Εμείς θα συνεχίσουμε αταλάντευτα και με συνέπεια το 

πρόγραμμα και τους στόχους που ενέκρινε ο ελληνικός λαός. 

Θα αποδείξουμε στο τέλος ότι οι δικές σας προσπάθειες, οι 

δικές σας θυσίες, πιάσαν τόπο, βάλαν τα θεμέλια μιας νέας 

Ελλάδας, που θα προσφέρει περισσότερη αξιοπρέπεια, 

ευημερία και κοινωνική συνοχή για όλους.

Στην κραυγαλέα αντίδραση των μειοψηφιών υπάρχει 

πλειοψηφία της διορατικότητας, των εποικοδομητικών 

προτάσεων, της δημιουργικής πρωτοβουλίας. Υπάρχει ο 

κόσμος, που νοιώθει ότι η κατεύθυνση είναι σωστή, η πορεία 

ίσως δύσκολη, αλλά αναγκαία.



Εξωτερικό μέτωπο.

Βαλκάνια. Σύνοδος Κορυφής Ηρακλείου.

Ευρωπαϊκή Ένωση. Λουξεμβούργο - Αναγνώριση θέσεών 

μας για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. 

Κάρντιφ-επιβεβαίωση.

Ηνωμένες Πολιτείες παρά τις διαφορές απόψεων 

αναγνωρίζουν το ρόλο μας Κόσσοβο.

Παραευξείνιες χώρες - Γιάλτα. Ρόλος μας ως εκπρόσωποι 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιθετικότητα της Τουρκίας. Αντίδραση ότι έχει όλο και 

μεγαλύτερη βαρύτητα η παρουσία μας.

Ενταξιακές διαπραγματεύσεις Κύπρου.



Το μήνυμά μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα των καιρών γιατί 

ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας στόχους και με τις 

κοινές μας προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε και να 

δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα των 

μεγάλων και ανοιχτών Οριζόντων.

Το μήνυμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μόνο μήνυμα που μπορεί να 

φέρει τη ανάταση, την αισιοδοξία και τη σιγουριά για το παρόν 

και το μέλλον σε όλους τους Έλληνες. Μόνον έτσι η Ελλάδα 

μπορεί να παίξει ως ανεπτυγμένη χώρα, πρωταγωνιστικό και 

κυρίαρχο ρόλο στο γίγνεσθαι της Ευρώπης, των Βαλκανίων 

και της Μεσογείου.



Η πολύμοχθη και πανεθνική προσπάθεια του Ελληνικού Λαού 

έχει αποδώσει καρπούς: Τη δραστική μείωση του 

πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, τη σημαντική αύξηση του 

ρυθμού ανάπτυξης, τη δίκαιη κατανομή των πόρων, την 

αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, τη μείωση των 

Περιφερειακών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της 

παραγωγικής μας βάσης στη Βιομηχανία, στη Βιοτεχνία, στις 

Υπηρεσίες και στο Δημόσιο Τομέα.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 

1993 μέχρι σήμερα ενδιαφέρονται μόνο για τους Αριθμούς, 

μόνο για τα μεγέθη της Οικονομίας.

Είναι όμως σαφές ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει η 

αγωνία μου για τον Τόπο και τους Έλληνες.

Για τούτο δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί για τους αριθμούς, 

αλλά οι άνθρωποι και η ευημερίας τους, η θέση, η ισχύς και 

ακτινοβολία της Χώρας μας, που πάντα συνδέονται άρρηκτα 

με την ανάπτυξη.

Εμείς έχουμε αποδείξει με πράξεις ότι μας ενδιαφέρουν οι 

άνθρωποι και οι πολίτες της Χώρας μας, να έχουν ευημερία, 

σιγουριά και ασφάλεια. Να έχουν όλοι οι πολίτες και κυρίως οι



νέες γενιές νέους ορίζοντες, νέες δυνατότητες και νέες 

ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή σε έναν καλύτερο, ειρηνικό, 

πιο δίκαιο και πιο αλληλέγγυο κόσμο.

Εμείς, ως ένα σύγχρονο Προοδευτικό, Πατριωτικό, 

Δημοκρατικό και Σοσιαλιστικό Κίνημα με σταθερό ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό έχουμε εμπιστοσύνη στο Πρόγραμμα και στο 

Έργο μας όπως και στις σύγχρονες προτάσεις και τις ιδέες 

μας. Είμαστε σίγουροι ότι ο Ελληνικός Λαός με τη μεγάλη 

Δημοκρατική και Προοδευτική του παράδοση θα δώσει και 

πάλι πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί η πλειοψηφία των 

Ελλήνων επιθυμεί και θέλει μια νικηφόρα και ελπιδοφόρα 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που μας εμπνέει σιγουριά, 

αισιοδοξία και ελπίδα, μας κάνει περήφανους Έλληνες, 

ισότιμους Ευρωπαίους. Θέλει μια προσπάθεια με συνέχεια, 

κλιμάκωση και προοπτική.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων ξέρει ποιά Πολιτική, ποιά 

Παράταξη και ποιό Κόμμα μπορεί να εγγυηθεί με πράξεις την 

ασφάλεια, την Ανάπτυξη, την Ευημερία, την Κοινωνική 

συνοχή, την Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη. Τον 

Εκσυγχρονισμό και την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ενωμένη 

Ευρώπη.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

Σ Τ Η Ν  Φ Θ Ι Ω Τ Ι Δ Α

0  ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
08.00 Αναχώρηση από Αθήνα

10.30 Άφιξη στην ΛΑΜΙΑ - Επίσημη υποδοχή στην Πλατεία Ελευθερίας

10.45 Άφιξη στο Δημοτικό Θέατρο 
Προσφώνηση Δημάρχου (5') 
Προσφώνηση Νομάρχη (5') 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (40')

11.45 Τέλος εκδήλωσης

12.00- 13.30 Συνάντηση Πρωθυπουργού και Υπουργικού κλιμακίου με φορείς
στα γραφεία της Νομαρχίας & της Περιφέρειας

14.00- 15.30 Γεύμα στο ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ

16.00-18.00 Ανάπαυση

18.15-19.30 Θεμελίωση Νοσοκομείου 
Χαιρετισμός του Προέδρου του Νοσοκομείου 
Χαιρετισμός του Υπ. Υγείας κ. Κ. Γείτονα 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

20.15 Άφιξη στη Γέφυρα ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ - ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ 
Εγκαίνια ΓΕΦΥΡΑΣ
Χαιρετισμός Περιφερειάρχη κ. Π. Πολυχρονίου(3') 
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

21.30 Δείπνο στον Άγιο Λουκά

23.00 Διανυκτέρευση - Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΑ

0  ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 1998
09.00 Αναχώρηση από ΛΑΜΙΑ

09.45 Αφιξη στην Μονή Αγάθωνος
Συνάντηση με τον πατέρα Γερμανό & αντιστασιακούς

10.45 Αναχώρηση από τη Μονή.

11.30 Άφιξη στην ΑΝΘΗΛΗ
Θεμελίωση Εργατικών Κατοικιών
Χαιρετισμός του Πρόεδρου ΟΕΚ κ. Θ. Χανακούλα(3')
Χαιρετισμός του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου(3')
Χαιρετισμός Υπ. Εργασίας κ. Μ. Παπαιωάννου(3')
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

12.00 Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ



ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

1. Υπ. Εσωτερικών-ΔΔ-Αποκέντρωσης Α. Παπαδόπουλος

2. Υπ. Ανάπτυξης Β. Παπανδρέου

3. Υπ. ΥΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτης

4. Υπ. Γεωργίας Στ. Τζουμάκας

5. Υπ. Εργασίας Μ. Παπαιωάννου

6. Υπ. Υγείας Κ. Γείτονας

7. Υπ. Δικαιοσύνης Ε. Γιαννόπουλος

8. Υφ. Εσωτερικών-ΔΔ-Αποκέντρωσης Λ. Παπαδήμας

9. Υφ. Παιδείας Γ. Ανθόπουλος

10. Υφ. Αθλητισμού Α. Φούρας

11. Υφ. στον Πρωθυπουργό Γ. Πασχαλίδης

12. Γ.Γ. Εθν. Οικονομίας Ηλ. Πλασκοβίτης

13. Γ.Γ. Ανάπτυξης Ηλ. Αποστολάκης

14. Γ.Γ. Πολιτισμού Ε. Γιαννακόπουλος

15. Γ.Γ. Εμπορικής Ναυτιλίας Θ. Τσουρουπλής

16. Γ.Γ. Δημ.Τάξης Γ. Παπαδογιαννάκης

17. Γ.Γ. Περιφέρειας Χρ. Πολυχρονίου

18. Πρόεδρος ΟΕΚ Θ. Χανακούλας


