
Κυρίες και Κύριοι,

Οι μεγάλοι άξονες της λαϊκής εντολής του 1996 παραμένουν 

αμετακίνητοι.

Πρώτο: Να εξασφαλίσουμε μια νέα θέση της Ελλάδας στη διεθνή 

σκηνή. Με κύρος, ισχύ, ικανότητα επιρροής των εξελίξεων. Στην 

εποχή των μεγάλων ανακατατάξεων που ζούμε, αυτό σημαίνει 

ισότιμη συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της 

Ευρώπης, παρουσία στα Βαλκάνια, πρωτοβουλίες για την ειρήνη 

και την οικονομική συνεργασία, αλλά και διαρκή εγρήγορση για τα 

εθνικά μας δίκαια.

Δεύτερο: Να προχωρήσουμε στο μεγάλο εκσυγχρονισμό της 

ελληνικής οικονομίας και των θεσμών μας. Βάζοντας τα θεμέλια 

για μια ανάπτυξη βιώσιμη και αυτοτροφοδοτούμενη, για μια 

οικονομία ανταγωνιστική που θα παράγει και θα αναδιανέμει 

πλούτο, που θα διαχέει ευημερία. Που θα δίνει ευκαιρίες και 

δυνατότητες, που θα διασφαλίζει θέσεις εργασίας και θα 

δημιουργεί νέες. Να προχωρήσουμε συγχρόνως σε κάθε άλλον 

αναγκαίο θεσμικό εκσυγχρονισμό, που αναβαθμίζει τη θέση του 

πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία, στη σύγχρονη δημοκρατία.

Τρίτον: Να φτιάξουμε ένα νέο κοινωνικό κράτος για αυτούς που 

έχουν πράγματι ανάγκη. Να σεβαστούμε την αξιοπρέπειά τους και 

όχι να την εξαγοράζουμε με ελεημοσύνες. Να διαμορφώσουμε μία 

κοινωνική οργάνωση της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης.



Τέταρτο: Να συναρθρώσουμε όλες εκείνες τις πολιτικές που έχουν 

στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, τη θέλησή του για 

δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα την επιθυμία του για 

μόρφωση, καινούριες δεξιότητες, προσαρμογή στα νέα δεδομένα. 

Τους νέους που πιστεύουν στις ικανότητές τους και αναζητούν 

τους δρόμους τους και τις προοπτικές τους. Τον πολίτη που θέλει 

μια καλύτερη ποιότητα ζωής, μια καθημερινότητα με περισσότερη 

ασφάλεια, λιγότερη ταλαιπωρία, μια νέα σχέση επαφής και 

συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών. 

Αυτόν που θέλει να ζει σε μια νέα πραγματικότητα όπου χιλιάδες 

μικρά και μεγάλα έργα δίνουν πνοή, δίνουν ελπίδα.

Όλα αυτά στο τέλος του δρόμου μας φτιάχνουν ένα όραμα, 

χειροπιαστό που το συνθέτουν μία προς μία οι συγκεκριμένες 

πολιτικές μας. Θέλει όμως ακόμη δουλειά, υπομονή και επιμονή, 

αταλάντευτη προσήλωση και συνέπεια σ’ αυτούς τους στόχους, σ’ 

αυτή τη λαϊκή εντολή. Τους τροχούς των μεγάλων εξελίξεων πρέπει 

να τους κινήσουμε με δύναμη, με θέληση, με αποφασιστικότητα.

Πως συγκεκριμενοποιούνται αυτοί οι άξονες για το υπόλοιπο της

4ετίας:

1. Να ακολουθήσουμε με συνέπεια τις μεγάλες πολιτικές μας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια. Πολιτικές ισότιμης 

συμμετοχής και συνεργασίας, αλλά και ακλόνητης 

υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων. Να 

επικεντρώσουμε την προσοχή μας ιδιαίτερα στα θέματα 

σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή, μιας και οι



εξελίξεις δείχνουν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη γύρω μας. 

Συγχρόνως να ολοκληρώσουμε τη νέα δομή των ενόπλων 

δυνάμεων και να προχωρήσουμε σύμφωνα με τους 

σχεδιασμούς μας στην υλοποίηση του εξοπλιστικού 

προγράμματος.

2. Να ολοκληρώσουμε την υλοποίηση του προγράμματος για τον 

“Καποδίστρια” και όλες τις αναγκαίες αλλαγές αποκέντρωσης, 

που αποτελούν προϋπόθεση για την αναγέννηση της 

περιφέρειας. Να προχωρήσουμε στις αναγκαίες τομές και την 

αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης. Να επεκτείνουμε τη 

δέσμη των μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις σχέσεις του 

πολίτη με τις κάθε μορφής δημόσιες υπηρεσίες, ελαφρύνοντας 

έτσι, όσο μπορούμε την καθημερινότητά του, κάνοντάς τον να 

νοιώθει το Κράτος συμπαραστάτη και αρωγό.

3. Να ακολουθήσουμε με συνέπεια εκείνη την οικονομική 

πολιτική, που θα διασφαλίσει την έγκαιρη συμμετοχή μας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Να επιταχύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, 

που θα ενδυναμώσουν τη χώρα μας, αλλά και θα 

διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα ανάπτυξη και ευημερία για 

όλους. Να σχεδιάσουμε και να προωθήσουμε το τρίτο 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που θα γίνει το μεγάλο εφαλτήριο 

της Ελλάδας προς τον 21ο αιώνα. Αλλά συγχρόνως να 

κυνηγήσουμε τη σπατάλη στο δημόσιο και τις ΔΕΚΟ, να 

συνεχίσουμε αμείωτα την προσπάθεια σύλληψης της 

φοροδιαφυγής. Να διευρύνουμε το θεσμικό έργο



εκσυγχρονισμού στον αναπτυξιακό τομέα. Να

ολοκληρώσουμε την πολιτική μας για την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, για το φυσικό αέριο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και τον τουρισμό. Να εντείνουμε τις προσπάθειες για μια 

ακόμη καλύτερη λειτουργία της αγοράς, αλλά και της 

ενημέρωσης και προστασίας των καταναλωτών.
ί .

4. Για την ανάπτυξη της υπαίθρου έχουμε ήδη νομοθετήσει σειρά 

σημαντικών νομοθετημάτων. Πρέπει να τα περάσουμε στην 

πράξη, να τα κάνουμε καθημερινή ζωή, δυνατότητα, ευκαιρία, 

προοπτική για τον αγρότη. Να δώσουμε προτεραιότητα στο 

πρόγραμμα για τους νέους αγρότες. Να προωθήσουμε το 

νομοσχέδιο των Οργανισμών Πληρωμών και Ελέγχου, καθώς 

και την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ. Να δούμε από τώρα έγκαιρα 

και ολοκληρωμένα μια πολιτική για την προστασία των δασών.

5. Να επιταχύνουμε την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης 

για την απασχόληση, την εφαρμογή του νόμου για τις 

εργασιακές σχέσεις, να δώσουμε προτεραιότητα στο 

ασφαλιστικό, αλλά και στη βελτίωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ 

και του ΟΓΑ.

6. Να εντείνουμε την προσπάθειά μας για την αναβάθμιση της 

ποιότητας των υπηρεσιών στα νοσοκομεία και να προτάξουμε 

την πρόοδο ή και ολοκλήρωση των μεγάλων περιφερειακών 

νοσοκομείων. Να επεκτείνουμε το πρόγραμμα “Βοήθεια στο 

σπίτι και να δώσουμε προτεραιότητα στα προγράμματα για



τους παιδικούς σταθμούς και την αντιμετώπιση των 

ναρκωτικών.

7. Να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα χιλιάδες μικρά και 

μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν το πρόσωπο της 

Ελλάδας, τις αναπτυξιακές προοπτικές μας, την ποιότητα 

ζωής μας. Μαζί μ’ αυτά κι όσα προγράμματα αφορούν το 

περιβάλλον, τους όρους διαβίωσης των συμπολιτών μας, τις 

μεγάλες παρεμβάσεις που συνεπάγεται το Εθνικό 

Κτηματολόγιο κι ο χωροταξικός σχεδιασμός με τη χωροταξική 

ανάπτυξη.

8. Να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση και στην εύρυθμη 

λειτουργία της μεγάλης μεταρρύθμισης που ξεκινήσαμε στην 

παιδεία. Ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία της 

καθημερινής ζωής στα σχολεία και στα λύκεια, στην 

πανεπιστημιακή κοινότητα.

9. Να ολοκληρώσουμε το μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 

των υποδομών στον τομέα της δικαιοσύνης και πολιτισμού.

10. Να συνεχίσουμε με αμείωτη προσπάθεια τη μάχη μας κατά της 

εγκληματικότητας. Την προσπάθειά μας για τον περιορισμό 

των τροχαίων ατυχημάτων. Την ενίσχυση του αισθήματος 

ασφάλειας στις πόλεις, στην ύπαιθρο, στις παραμεθόριες 

περιοχές. Να προχωρήσουμε σε θεσμικές και οργανωτικές 

τομές στην ΕΛ.ΑΣ., να την ενισχύσουμε με τα αναγκαία μέσα



και μέτρα, να την κάνουμε αποτελεσματικό σύντροφο του 

πολίτη.

11. Να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του προγράμματος 

αναβάθμισης των συγκοινωνιών μας.

12. Να προτάξουμε από το σύνολο των επί μέρους πολιτικών 

εκείνες που αγγίζουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του πολίτη, 

την καθημερινότητα του, τη σχέση του με το δημόσιο τομέα, 

την ποιότητα ζωής του.


