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Εισαγωγική Ομιλία του Πρωθυπουργού 

κ. Κ. Σημίτη

Μας χωρίζουν λίγες μέρες από τις εκλογές της 13ης Ιουνίου.

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες.

Για τη χώρα μας, για το λαό μας, για κάθε πολίτη.

Για την Ελλάδα και την προοπτική της στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά να επιτύχει τους στόχους 

της.

Την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να ανακόψει σ’ αυτή την πορεία.

Την πορεία της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της επίτευξης των 

μεγάλων μας στόχων.

Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 13 Ιουνίου θα κρατήσει 

ανοιχτό αυτόν τον δρόμο.

Η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα διασφαλίσει την ομαλή πορεία της χώρας 

και θα εγγυηθεί την προοπτική της.

Σ’ αυτούς που ονειρεύονται για μικροκομματικούς λόγους και 

οφέλη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, που ονειρεύονται εδώ 

και τώρα εξουσία με αφορμή τις ευρωεκλογές, ο κυρίαρχος λαός 

θα δώσει την απάντησή του.
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Τα υποκριτικά λόγια, η διγλωσσία και η ανευθυνότητα της 

αντιπολίτευσης δεν μπορούν να παραπλανήσουν τους πολίτες. Οι 

πολίτες αφήνουν πίσω τους τις δυνάμεις της συντήρησης και της 

οπισθοδρόμησης. Ο λαός στηρίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και δυναμώνει τη 

φωνή του.

Σε μια ταραγμένη εποχή, η Ελλάδα κερδίζει σταθερά σε 

εμπιστοσύνη και αξιοπιστία στον διεθνή χώρο. Έχει κύρος, 

παρουσία και ρόλο.

Στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η κρίση της 

Γιουγκοσλαβίας η Κυβέρνησή μας απέδειξε ότι βλέπει καθαρά, 

ξέρει τί θέλει, ξέρει πού πάει.

Κινηθήκαμε και κινούμαστε με γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας 

και του λαού.

Πρώτα η Ελλάδα. Αυτός ήταν και είναι ο οδηγός της πολιτικής μας. 

Με σεβασμό στις διεθνείς μας υποχρεώσεις, κρατήσαμε τη χώρα 

έξω από τη κρίση. Είπαμε ένα καθαρό «όχι» όταν μας ζητήθηκε να 

μετάσχουμε στους βομβαρδισμούς. Υποστηρίξαμε από την πρώτη 

στιγμή την εξεύρεση πολιτικής λύσης. Εργαστήκαμε και 

εργαζόμαστε γι’ αυτό, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την 

ειρήνη στην περιοχή.



Η Ελλάδα είναι σήμερα αξιόπιστος εταίρος, με διακριτή θέση, μέσα 

στην συμμαχία. Είναι, ταυτόχρονα, αξιόπιστος συνομιλητής όλων 

των Βαλκανικών χωρών. Είναι μέρος της λύσης και όχι του 

προβλήματος των Βαλκανίων. Είναι δύναμη σταθερότητας, 

ασφάλειας και ειρήνης για όλη την περιοχή.

Είναι σημείο αναφοράς όλων των λαών της περιοχής.

Αυτόν το ρόλο της Ελλάδας που κατακτήσαμε με την πολιτική μας, 

θα ενισχύσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 

13 Ιουνίου.

Στις 13 Ιουνίου τίθεται ένα καίριο δίλημμα: θα διασφαλίσουμε την 

σταθερότητα ή θα ανοίξουμε ένα κύκλο περιπετειών.

Για την σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας είναι αναγκαία η 

ψήφος στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Μια μεγάλη πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία, στηρίζει το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την Κυβέρνηση, στηρίζει την πολιτική μας.

Και αυτό έχει την εξήγησή του. Εμείς δε λέμε μεγάλα λόγια, δεν 

περιφέρουμε ανέξοδες υποκριτικές υποσχέσεις, όπως κάνουν με 

ιδιαίτερη ευκολία οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Δεν ασκούμε πολιτική 

με κραυγές, με «ταξίματα», δεν προσανατολιζόμαστε ανάλογα με 

τις περιστάσεις όπως βολεύει.



Εμείς λέμε την αλήθεια.

Μιλάμε με το έργο μας.

Με την πολιτική, με τα αποτελέσματά της:

• Ενισχύσαμε την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Δυναμώσαμε τη 

φωνή της. Επηρεάσαμε κρίσιμες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Υπερασπιστήκαμε αταλάντευτα τα εθνικά μας θέματα, τα 

κυριαρχικά μας δικαιώματα, το Κυπριακό, την ενταξιακή 

προοπτική της Κύπρου.

• Εξασφαλίσαμε την ταυτόχρονη πρόοδο στα μέτωπα της 

σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο περιβάλλον για 

σημαντικές ελληνικές και ξένες επενδύσεις, που στήριξαν και 

στηρίζουν την ανάπτυξη. Έχουμε σήμερα τον χαμηλότερο 

πληθωρισμό των τελευταίων τριάντα χρόνων.

Το μέσο βιοτικό επίπεδο του Έλληνα αυξήθηκε από το 64% στο 

69% σε σχέση με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι 

πραγματική σύγκλιση, όπως πραγματική σύγκλιση είναι και η 

ταχύτερη πια αύξηση του ΑΕΠ (3,5 το 1999) σε σχέση με το 

μέσο ευρωπαϊκό.

Η είσοδος της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών 

ισοτιμιών το 1998 και η ένταξη το 2001 της Ελλάδας στη ζώνη 

νομισματικής σταθερότητας της ΟΝΕ και του Ευρώ σηματοδοτεί



ένα νέο δυναμικό κύκλο εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας και 

της Ελλάδας.

Θα επιτύχουμε την ισότιμη ένταξή μας στην Ένωση το 2001 

εφόσον συνεχίσουμε αταλάντευτα, την πολιτική που ήδη 

εφαρμόζουμε.

Στις 13 Ιουνίου υπάρχει ένα σαφές δίλημμα: θα πάμε μπροστά ή 

θα τινάξουμε στον αέρα, όσα, όλοι μαζί, έως σήμερα επιτύχαμε;

Στηρίξαμε και ενισχύσαμε την κοινωνική πολιτική και το 

κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Οι αυξημένες κοινωνικές 

δαπάνες, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δαπάνες για 

την υγεία, τη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, είναι όλα έργα 

των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1994. Η κοινωνική 

σύγκλιση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται 

πραγματικότητα, καθώς οι κοινωνικές δαπάνες έφτασαν στο 

81% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.

Δώσαμε μάχη για να θεσπιστεί ευρωπαϊκή πολιτική για την 

απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Για πρώτη 

φορά, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση 

αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία καταπολέμησης της 

ανεργίας. Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια με τις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, περισσότεροι από μισό εκατομμύρια 

άτομα ωφελούνται με την ένταξή τους σε ειδικά προγράμματα.



Αποδείξαμε ότι η κοινωνική προστασία συμβαδίζει με την 

σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.

• Επιτύχαμε ένα γιγάντιο έργο με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον 

Έλληνα πολίτη, τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Για 

μας, κεντρικός στόχος της πολιτικής μας είναι η διασφάλιση της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Και το πετυχαίνουμε.

• Στηρίξαμε τον Έλληνα αγρότη, διαμορφώσαμε πολιτικές για το 

ξαναζωντάνεμα και την ανάπτυξη της υπαίθρου με τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας, με την 

προώθηση υγιών παραγωγικών δραστηριοτήτων, με βασικό 

προσανατολισμό τους νέους αγρότες. Η μετατροπή του ΟΓΑ σε 

φορέα κύριας ασφάλισης απομάκρυνε το φάσμα της φτώχειας 

και της εξάρτησης στα δύσκολα χρόνια των γηρατειών. 

Πρόσφατα, με τη διαπραγμάτευσή μας για την Agenda 2000 

εξασφαλίσαμε 9,5 τρις για τον αγροτικό τομέα, ώστε να 

μπορέσουμε στην περίοδο 2000-2006 να μεταβάλλουμε ριζικά 

την θέση του Έλληνα αγρότη, με μια βιώσιμη ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου.

• Προχωρήσαμε και προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην 

εκτέλεση 20.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών έργων υποδομής 

για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Είναι έργα που 

αποτελούν την εγγύηση για τον εκσυγχρονισμό και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων, για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων



θέσεων απασχόλησης, για την προστασία του περιβάλλοντος 

και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

• Η κυβέρνηση διέθεσε το 90% περίπου των δημόσιων δαπανών 

από το πακέτο Ντελόρ για έργα, υποδομές και δράσεις που 

αφορούν τις περιφέρειες της χώρας, ώστε να δοθεί μια σοβαρή 

ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στον αγροτικό τομέα, στις 

κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας, στην ανταγωνιστικότητα 

και στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.

Με το Γ ΚΠΣ, διασφαλίσαμε για τη χώρα, ύστερα από σκληρή 

διαπραγμάτευση, τη διάθεση συνολικά 15τρις δρχ., για την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη της χώρας και τα επόμενα χρόνια (2000 - 

2006). Επεξεργαζόμαστε ολοκληρωμένο σχέδιο για την 

αξιοποίηση του γιγάντιου αυτού ποσού.

Η Ελλάδα αλλάζει όψη. Η καθημερινή μας ζωή αλλάζει, γίνεται 

καλύτερη. Με το Γ ΚΠΣ η πραγματική σύγκλιση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε όλους τους τομείς όλο και πιο 

φανερή.

• Προχωρήσαμε σε σημαντικές τομές και παρεμβάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Με επιμονή στην 

αξιοκρατία στο δημόσιο και τη διαφάνεια στη διαχείριση των 

δημόσιων επιχειρήσεων.



Με μεγάλη θετική μεταβολή του σχεδίου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», την 

ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, 

την προώθηση του επιτελικού ρόλου των Υπουργείων, την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, για τη συγκρότηση ενός 

σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Μιας Δημόσιας 

Διοίκησης που θα υπηρετεί τον πολίτη και τα δικαιώματά του.

Η πολιτική μας, οι κεντρικές μας επιλογές, το πολύπλευρο έργο 

της κυβέρνησής μας θεμελιώνει πάνω σε στέρεες βάσεις μια νέα 

Ελλάδα. Σε μια εποχή δύσκολη, με απειλές και υψηλή ανασφάλεια 

στον περίγυρό μας, η Ελλάδα πορεύεται με σταθερότητα και 

αισιοδοξία. Δίνει τη μάχη και κατακτά τη θέση της στο σύγχρονο 

κόσμο.

Δημιουργούμε μια κοινωνία δημοκρατική, δίκαιη, με κοινωνική 

συνοχή, ευαίσθητη στις αξίες του πολιτισμού, της αλληλεγγύης, 

της προόδου, της ανθρωπιάς. Πρέπει να πάμε μπροστά. Είναι 

όρος για την επιβίωση και την ανάπτυξη του ελληνισμού.

Εμείς προχωρούμε σήμερα με συγκεκριμένες 

προτεραιότητες:

1.Να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για την ένταξη στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση.



2. Να ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, 

Να συνεχίσουμε μια αναπτυξιακή και εισοδηματική πολιτική με 

κατανομή του παραγόμενου πλούτου, όλο σε περισσότερους, 

όλο πιο δίκαια. Να αυξήσουμε σταθερά την ευημερία όλων.

3. Να συνεχίσουμε την πολιτική προάσπισης των εθνικών μας 

δικαίων, στηριγμένη στην ισχυρή οικονομία, την ισχυρή 

Άμυνα, την ισχυρή κοινωνία, την ισχυρή Ελλάδα.

4 . Να αναπτύξουμε παρά πέρα το κοινωνικό κράτος 

διευρύνοντας τις δράσεις της πολιτικής μας, 

χρηματοδοτώντας τες με περισσότερους πόρους. Να 

στηρίξουμε ιδίως αυτούς που πράγματι έχουν ανάγκη. Να 

περιορίσουμε ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές διακρίσεις.

5. Να εκσυγχρονίσουμε το κράτος. Να αποκτήσουμε μία 

δημόσια διοίκηση πιο ικανή, πιο αποτελεσματική, πιο κοντά 

στον πολίτη.

6. Να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη με υποδομές, 

πρόσθετους πόρους και ειδικές πολιτικές για την ύπαιθρο. 

Να ζήσει κάθε γωνιά της ελληνικής γης τον παλμό της 

ανάπτυξης.

7. Να εξασφαλίσουμε περισσότερες ευκαιρίες δημιουργίας και 

ολοκλήρωσης στους Έλληνες πολίτες με την πολιτική 

απασχόλησης, την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής



μεταρρύθμισης και μια συνεχώς αυξανόμενη πολιτιστική 

προσφορά. Να διαμορφώσουμε όλο και περισσότερες 

δυνατότητες και ευκαιρίες για τη νέα γενιά.

8. Να συνεχίσουμε με επιμονή τη δύσκολη προσπάθεια για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινής ζωής και τη 

βελτίωση της ποιότητάς της.

9. Να εργασθούμε για να γίνουν τα Βαλκάνια χώρος ειρήνης, 

σταθερότητας, ανάπτυξης και συνεργασίας.

10.  Να προωθήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, 

πιο κοινωνική, πιο κοντά στον πολίτη, με ολοκληρωμένη κοινή 

εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας.

Μ’ αυτούς τους μεγάλους στόχους προχωρούμε. Στόχος μας είναι 

η Ελλάδα του έργου, η Ελλάδα της δημιουργίας.

Σ’ αυτό το δρόμο οδηγούμε την Ελλάδα.

Μακριά από την Ελλάδα, που εξαρτάται, φοβάται, 

αυτοαπομονώνεται και μόνο παρακολουθεί.

Οι Έλληνες πολίτες, που βλέπουν την καθημερινή τους ζωή να 

βελτιώνεται σταθερά, τις θυσίες τους να πιάνουν τόπο και την 

Ελλάδα να γίνεται πιο ισχυρή, θα δώσουν με την ψήφο τους στις



13 Ιουνίου νέα πνοή στην μεγάλη προσπάθεια που βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Θα δώσουν με τη ψήφο τους τη νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Είναι μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση.

Στις 13 Ιουνίου κρίνεται αν η Ελλάδα θα προχωρήσει ανεμπόδιστα 

στους στόχους της, ή θα οπισθοδρομήσει πιο πίσω από εκεί που 

ξεκινήσαμε το 1994.

Η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η εγγύηση για το μέλλον της χώρας.

Γι’ αυτό το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις 13 Ιουνίου θα είναι ο νικητής των 

εκλογών.


