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Αλλαγές σε ιδέες 
και σε πρόσωπα 
μετά τις εκλογές

Σ την τελευταία πια εβδο
μάδα των εκλογών, νο
μίζω ότι έχει γίνει φα
νερός για κάθε Ελληνα 
πολίτη ο κρίσιμος χα

ρακτήρας αυτής της αναμέτρησης. 
Βέβαια, όπως συμβαίνει συχνά στην 
Ελλάδα, για όλες ίσως τις εκλογές 
λέγεται ότι είναι κρίσιμες. Ομως 
αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Για
τί στις εκλογές της 9ης Απριλίου 
διακυβεύεται η πορεία προς το μέλ
λον της Ελλάδας και των Ελλήνων.

Στις 9 Απριλίου κρίνεται η κοινωνία στην 
οποία θα ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. 
Γιατί; Μετά από τέσσερα χρόνια προσπά
θειας, ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε αν 
αυτά που επιτήχαμε με τις θυσίες, τους κό
πους και τις προσπάθειες όλου του ελλη
νικού λαού θα κατοχυρωθούν οριστικά και 
αμετάκλητα. Γιατί ήρθε η στιγμή να απο
φασίσουμε ποιος θα οδηγήσει τη χώρα 
στην τελική διαπραγμάτευση για την ΟΝΕ 
και ποιος θα πολλαπλασιάσει για την Ελλά
δα τα οφέλη από τη διαπραγ
μάτευση αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.
Καραμανλής υποστηρίζει επί
μονα την εξωφρενική, πράγ
ματι, θέση πως «δεν υπάρχει 
καμία διαπραγμάτευση για 
την ΟΝΕ», θ έλω  κάθε Ελλη
νας πολίτης να γνωρίζει ότι 
το επόμενο διάστημα και μέ
χρι την απόφαση του Συμ
βουλίου Κορυφής του Ιουνί
ου στη Λισαβόνα υπάρχει η 
μεγάλη διαπραγμάτευση για 
τη λεγάμενη «διατηρησιμό- 
τητα», την πορεία, δηλαδή, 
της ελληνικής οικονομίας μέσα στο νέο 
περιβάλλον της ΟΝΕ. Εκεί πρέπει να αντλη
θούν τα μέγιστα πλεονεκτήματα και οφέ
λη για τη χώρα. Οπως είναι γνωστό, για 
αρκετές χώρες που προηγήθηκαν από εμάς 
στην ένταξη οι σχετικές διαδικασίες ήταν 
ιδιαίτερα επίμονες και για ορισμένα ζη
τήματα ιδιαίτερα δύσκολες.

Τι σημαίνει αυτό για την περίπτωση της 
Ελλάδας; Σημαίνει ότι η κυβέρνηση που 
θα εκλεγεί πρέπει να είναι ισχυρή, αξιό
πιστη, με συγκεκριμένο και υπεύθυνο πρό
γραμμα και θέσεις για την πορεία της ελ
ληνικής οικονομίας, έτσι ώ στε να επιτύχει 
τους στόχους που εξυπηρετούν την Ελλά
δα.

Υποσχέσεις παντού

Α υτή την πραγματικότητα την αρ- 
νείται ο κ. Καραμανλής. Και τού
το για δύο λόγους: Πρώτον, έχει 

υπονομεύσει την αξιοπιστία του -και κατ’ 
επέκταση την αξιοπιστία της χώρας που 
φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει- με τις δια
τυπώσεις του για «οικονομία-τραβεστί», 
για «λογιστικές αλχημείες και μαϊμου- 
διές», για «οικονομία με γυάλινα πόδια». 

Δεύτερον, ο κ. Καραμανλής στη σύντο
μη προεκλογική περίοδο έχει δώσει υπο
σχέσεις προς κάθε κατεύθυνση, για τις 
οποίες έχει δηλώσει ότι θα πραγματο
ποιηθούν από τις 10 Απριλίου. Οι υπο

σχέσεις αυτές (και μάλιστα όχι όλες) έχουν 
κοστολογηθεί επισήμως από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους σε 1 τρισ. 614 
δισ. δραχμές.

Εάν υποθέσουμε ότι ο κ. Καραμανλής 
κερδίζει τις εκλογές και ανακοινώνει στους 
Ευρωπαίους εταίρους ότι προτίθεται να 
εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε, τότε, πολύ 
απλά, όχι διαπραγμάτευση δεν θα υπάρ
χει, αλλά η χώρα θα βρεθεί εκτός ΟΝΕ, 
δ ιότι ανατρέπετα ι το  κριτήριο του ελ
λείμματος. Οι εταίροι θα δείξουν στον κ. 
Καραμανλή την πόρτα και θα του πουν να 
επανέλθει όταν θα είναι έτοιμος.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην κα
λύτερη στιγμή από άποψη ευκαιριών και 
δυνατοτήτων. Μ ε βάση το σταθερό περι
βάλλον της ΟΝΕ, η ελληνική οικονομία 
μπορεί να κάνει ένα νέο αναπτυξιακό άλ
μα, να επεκτείνει και να ολοκληρώσει τις 
πολιτικές κοινωνικής συνοχής και αλλη
λεγγύης.

Η Νέα Δημοκρατία έδω σε τις εξετάσεις 
της ω ς αντιπολίτευση και απέτυχε. Γνω 

ρίσματα της Ν έας Δημο
κρατίας όλα αυτά τα χρόνια 
υπήρξαν η απουσία και η άρ
νηση. Η Νέα Δημοκρατία σε 
τίποτα δεν συμφώνησε και 
όλα τα κατήγγειλε. Δεν χρει
άζεται να υπενθυμίσω ότι σε 
όλες τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες οι βασικές επιλογές 
της σύγκλισης πραγματο
ποιήθηκαν με διακομματική 
συναίνεση τω ν μεγάλων του
λάχιστον κομμάτων. Η Νέα 
Δημοκρατία απούσιασε από 
τη μεγάλη εθνική προσπά
θεια. Σε καμία περίπτωση 

δεν παρουσίασε για κάποιο θέμα μια στα
θερή και υπεύθυνη θέση. Αλλάζει διαρ
κώς θέσεις και φοράει κάθε φορά δια
φορετικό προσωπείο.

Λαϊκισμός παροχών

Τ ώρα η Νέα Δημοκρατία προσέρχε
ται στις εκλογές χωρίς καμία υπεύ
θυνη θέση για τα μεγάλα ζητήμα

τα της χώρας. Μοιράζει παντού υποσχέ
σεις, επιταγές χωρίς αντίκρισμα. Το μόνο 
που προκύπτει με βεβαιότητα είναι ότι η 
αντίληψή της για το «λιγότερο κράτος» και 
η επιμονή της στις συνταγές του νεοφιλε
λευθερισμού εγγυώνται με πολύ πιο αδέ
ξιο τρόπο την επιστροφή στους πειραμα
τισμούς κατά το πρότυπο του 1990-1993. 
Ο λαϊκισμός των παροχών, η ανατροπή της 
σταθερότητας της οικονομίας, η ανατροπή 
της βάσης της κοινωνικής συναίνεσης, που 
είναι το κοινωνικό κράτος, είναι ό,τι χει
ρότερο μπορ'εί να συμβεί σε αυτή την ιστο
ρική στιγμή που βρίσκεται η Ελλάδα.

Γιατί, αν την επόμενη τετραετία δεν προ
χωρήσουμε με πρόγραμμα, σχέδιο και όρα
μα τους εθνικούς μας στόχους, δεν θα χά
σουμε απλώς μια στάση. Θα χάσουμε το 
τρένο και θα περιμένουμε το επόμενο, με 
ανυπολόγιστο κόστος. Γιατί πρέπει να έχου
με όλοι καθαρό στο μυαλό μας το εξής: Οι 
έντεκα χώρες της ΟΝΕ και οι άλλες δεκα
τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

τρέχουν με σταθερούς ρυθμούς προς τους 
στόχους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Οποιος μένει π ίσω, όποιος καθυστερεί, 
όποιος πειραματίζεται αυτοσχεδιάζοντας 
πληρώνει βαρύ τίμημα στην οικονομία, 
στην κοινωνία, στη διεθνή θέση της χώ
ρας του.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, η μεγά
λη προοδευτική παράταξη, 
έχουμε ένα συνεκτικό πρό
γραμμα για τη συνέχιση και 
την ολοκλήρωση τω ν μεγά
λω ν μεταρρυθμίσεων, ώ στε 
η χώρα να αναπτύσσεται στα
θερά στην «πρώτη ταχύτητα» 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στα επόμενα τέσσερα.χρό
νια η δέσμευσή μας είναι σα
φής: Ο ρυθμός ανάπτυξης στην 
Ελλάδα είναι σήμερα 3,5% 
και τα επόμενα χρόνια θα εί
ναι γύρω στο 4%. Η σταθερή 
ανάπτυξη σημαίνει ασφάλεια και ευημε
ρία για κάθε Ελληνα.

Θέλουμε την ανάπτυξη

Π ρώτος στόχος μας, η πλήρης απα
σχόληση. Θέλουμε να εξαλείψουμε 
την ανεργία. Ο στόχος αυτός δεν 

είναι ουτοπία. Είναι κάτι που μπορεί να κα
τακτηθεί, για το οποίο δουλεύουμε ήδη με

τις πολιτικές που ακολουθούμε. Η επόμε
νη τετραετία θα είναι τετραετία απασχό
λησης.

Η ανάπτυξη χτίζει την κοινωνία της απα
σχόλησης. Οι 300.000 νέες θέσεις εργα
σίας και οι 600.000 αμειβόμενες θέσεις 
κατάρτισης και επανακατάρτισης είναι δέ
σμευσή μας και θα γίνουν πραγματικότη
τα.

Στόχος μας είναι το κοινωνικό κράτος. 
Οπως το 1996-2000 ό,τι είπαμε το κάνα
με, έτσι το 2000-2004 ολοκληρώνουμε το 
κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Εμείς έχου
με το πρόγραμμα με 45 τρισ. εξασφαλι
σμένους πόρους για τον κοινωνικό προϋ
πολογισμό.

Αυτό σημαίνει ότι εμείς εγγυόμαστε πως 
οι κατώτερες συντάξεις του ΙΚΑ θα πάνε 
σημαντικά πιο πάνω από τις 150.000 δρχ. 
Εμείς εγγυόμαστε ότι αυξάνονται ουσια
στικά και σταθερά όλες οι κατώτερες συ
ντάξεις. Εμείς εγγυόμαστε ένα βιώσιμο 
και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό σύστη
μα, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς να θι- 
γούν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Οι στόχοι μας

Σ τόχος μας είναι η περισσότερη ευ
ημερία για όλους τους Ελληνες. Να 
ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο ακό

μα πιο κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης, 
ιδιαίτερα για τον εργαζόμενο, για τον αγρό
τη. Οπως το 1996-2000 ό,τι είπαμε το κά
ναμε, όπως αυξήσαμε το βιοτικό επίπεδο 
κατά 10 μονάδες σε σύγκριση με το μέσο 
Ευρωπαίο, έτσι θα το ανεβάσουμε και πά
λι κατά 10 περίπου μονάδες. Αυτό θα πει 
πραγματική σύγκλιση. Αυτό θα πει ότι δη
μιουργούμε μια Ελλάδα που μπορεί να συ- 
γκριθεί με επιτυχία με τις άλλες ευρω 
παϊκές χώρες.

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε για 
πολλές δεκαετίες την ανάπτυξη με τη διά
χυση τω ν  ω φ ελε ιώ ν της σε όσο γίνεται 
πιο πλατιά κοινωνικά στρώματα. Κοινω
νικό κράτος, κοινωνική δικαιοσύνη, κοι
νωνική συνοχή είναι για μας οι λέξεις- 
κλειδιά, οι δεσμεύσεις μας. Γιατί αυτή εί
ναι μια βασική επιλογή, μια βασική κα
τεύθυνση στη διακυβέρνηση της χώρας 
από το ΠΑΣΟΚ: Η ανάπτυξη να είναι ισόρ
ροπη, τα αγαθά της να πηγαίνουν σε όλους. 
Τους καρπούς να τους γεύονται όλοι. Ετσι 
έγ ινε τον  πέρασμένο Σεπτέμβριο, έτσ ι 
έγινε πριν από δύο μήνες, όταν δρέψα- 
με με φορολογικές ελαφρύνσεις και με 
αναδιανομή τω ν  πόρων προς τα χαμηλό
τερα εισοδήματα τους πρώτους καρπούς 
από την επιτυχία της σταθερότητας, συ
νολικά 720 δισ.

Στις 9 Απριλίου η χώρα χρειάζεται μια 
ισχυρή και αξιόπιστη κυβέρνηση. Χρειά

ζεται μια μεγάλη κοινωνική 
και πολιτική πλειοψηφία που 
θα στηρίζεται σε καινούριες 
ιδέες και νέα πρόσωπα. Γι’ 
αυτό ζητάω μια καθαρή λαϊ
κή εντολή στο ΠΑΣΟΚ. Για να 
συνεχίσουμε με σιγουριά την 
ανάπτυξη, για να δημιουργή
σουμε το νέο κοινωνικό κρά
τος, μια κοινωνία αλληλεγ
γύης και συνοχής.

Η παράταξή μας εκπροσω
πεί την Ελλάδα τής δημιουρ
γίας, την Ελλάδα της αυτο
πεποίθησης, την Ελλάδα της 
αισιοδοξίας, την Ελλάδα που 

ξέρει να θέτει στόχους, να τους πετυχαί
νει, να νικά. Στις 9 Απριλίου οι Ελληνες 
έχουν την απόφαση στα χέρια τους. Και 
έχω εμπιστοσύνη στους Ελληνες.

Στις 9 Απριλίου θα υπάρξει μια μεγάλη 
νίκη του ΠΑΣΟΚ, για να προχωρήσουμε 
με σιγουριά και ελπίδα στο μέλλον.

Ολοι μαζί πετύχαμε πολλά. Τώρα όλοι 
μαζί μπορούμε πολλά περισσότερα...

Ο κ. Καραμαν
λής έχει υπο
νομεύσει την 
αξιοπιστία 
του με τις δια
τυπώσεις του 
για «οικονο- 
μία-τραβεστί».

Στις 9 Απριλί
ου οι Ελληνες 
έχουν την από
φαση στα χέ
ρια τους.
Και έχω εμπι
στοσύνη στους 
Ελληνες.



ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

Στην τελευταία πια βδομάδα των εκλογών, νομίζω ότι έχει 

γίνει φανερός για κάθε Έλληνα πολίτη ο κρίσιμος 

χαρακτήρας αυτής της αναμέτρησης. Βέβαια, όπως είναι 

συχνό στην Ελλάδα, για όλες ίσως τις εκλογές λέγεται ότι 

είναι κρίσιμες. Όμως αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Γιατί 

στις εκλογές της 9ης Απριλίου διακυβεύεται η πορεία προς το 

μέλλον της Ελλάδας και των Ελλήνων.

Στης 9 Απριλίου κρίνεται η κοινωνία που θα ζήσουμε εμείς 

και τα παιδιά μας. Γιατί; Μετά από τέσσερα χρόνια 

προσπάθειας ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε αν αυτά που 

επιτύχαμε με τις θυσίες τους κόπους και τις προσπάθειες 

όλου του Ελληνικού λαού, θα κατοχυρωθούν οριστικά και 

αμετάκλητα. Γιατί ήρθε η στιγμή να αποφασίσουμε ποιος θα 

οδηγήσει τη χώρα στην τελική διαπραγμάτευση για την ΟΝΕ 

και ποιος θα πολλαπλασιάσει για την Ελλάδα τα οφέλη από 

την διαπραγμάτευση αυτή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Καραμανλής υποστηρίζει επίμονα 

την εξωφρενική, πράγματι, θέση, ότι “ δεν υπάρχει καμιά 

διαπραγμάτευση για την ΟΝΕ”.



Θέλω κάθε Έλληνας πολίτης να γνωρίζει ότι το επόμενο 

διάστημα και ως την απόφαση του Συμβουλίου Κορυφής του 

Ιουνίου στην Λισαβόνα υπάρχει η μεγάλη διαπραγμάτευση 

για την λεγάμενη “διατηρησιμότητα”, την πορεία δηλαδή της 

ελληνικής οικονομίας μέσα στο νέο περιβάλλον της ΟΝΕ. 

Εκεί πρέπει να αντληθούν τα μέγιστα πλεονεκτήματα και 

οφέλη για την χώρα. Όπως είναι γνωστό, για αρκετές χώρες 

που προηγήθηκαν από εμάς στην ένταξη, οι σχετικές 

διαδικασίες ήταν ιδιαίτερα επίμονες και για ορισμένα 

ζητήματα ιδιαίτερα δύσκολες.

Τι σημαίνει αυτό για την περίπτωση της Ελλάδας; Σημαίνει 

ότι η κυβέρνηση που θα εκλεγεί πρέπει να είναι ισχυρή, 

αξιόπιστη, με συγκεκριμένο και υπεύθυνο πρόγραμμα και 

θέσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να 

επιτύχει τους στόχους που εξυπηρετούν την Ελλάδα.

Αυτή την πραγματικότητα αρνείται ο κ. Καραμανλής. Και 

τούτο για δύο λόγους: Πρώτον: έχει υπονομεύσει την 

αξιοπιστία του - και κατ' επέκταση την αξιοπιστία της χώρας 

που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει- με τις διατυπώσεις του για 

“οικονομία -τραβεστί “ για “ λογιστικές αλχημείες και 

μαϊμουδιές ” για “οικονομία σε γυάλινα πόδια ”.

Δεύτερον: ο κ. Καραμανλής στη σύντομη προεκλογική 

περίοδο έχει εξαγγείλει υποσχέσεις προς κάθε κατεύθυνση



για τις οποίες έχει δηλώσει ότι πραγματοποιούνται από τις 10 

Απριλίου.

Οι υποσχέσεις αυτές (και μάλιστα όχι όλες) έχουν 

κοστολογηθεί επισήμως από το Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους σε 1 τρις 614 δις δραχμές.

Εάν υποθέσουμε ότι ο κ. Καραμανλής κερδίσει τις εκλογές 

και ανακοινώσει στους Ευρωπαίους εταίρους ότι προτίθεται 

να εφαρμόσει όσα υποσχέθηκε, τότε, πολύ απλά, όχι 

διαπραγμάτευση δεν θα υπάρχει αλλά η χώρα θα βρεθεί 

εκτός ΟΝΕ διότι ανατρέπεται το κριτήριο του ελλείμματος. Οι 

εταίροι θα δείξουν στον κ. Καραμανλή την πόρτα και θα του 

πουν να επανέλθει όταν είναι έτοιμος.

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη στιγμή 

ευκαιριών και δυνατοτήτων. Με βάση το σταθερό περιβάλλον 

της ΟΝΕ, η ελληνική οικονομία μπορεί να κάνει ένα νέο 

αναπτυξιακό άλμα, να επεκτείνει και να ολοκληρώσει τις 

πολιτικές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Η Νέα Δημοκρατία έδωσε τις εξετάσεις της ως αντιπολίτευση 

και απέτυχε. Γνώρισμα της Νέας Δημοκρατίας , όλα αυτά τα 

χρόνια υπήρξε η απουσία και η άρνηση. Η Νέα Δημοκρατία 

σε τίποτα δεν συμφώνησε και όλα τα κατήγγειλε. Δεν 

χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες οι βασικές επιλογές της σύγκλισης 

πραγματοποιήθηκαν με διακομματική συναίνεση των 

μεγάλων, τουλάχιστον κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία



απούσιασε από την μεγάλη εθνική προσπάθεια. Σε καμιά 

περίπτωση δεν παρουσίασε για κανένα θέμα μια σταθερή και 

υπεύθυνη θέση. Αλλάζει διαρκώς θέσεις και φορά κάθε φορά 

διαφορετικό προσωπείο.

Τώρα η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται στις εκλογές χωρίς 

καμία υπεύθυνη θέση για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. 

Μοιράζει παντού υποσχέσεις, επιταγές χωρίς αντίκρυσμα. Το 

μόνο που προκύπτει με βεβαιότητα είναι ότι η αντίληψη της 

για το “λιγότερο κράτος “ , η επιμονή της στις συνταγές του 

νεοφιλελευθερισμού εγγυώνται με πολύ πιο αδέξιο τρόπο την 

επιστροφή στους πειραματισμούς κατά το πρότυπο του 

1990- 1993. Ο συνδυασμός του λαϊκισμού των παροχών, η 

ανατροπή της σταθερότητας της οικονομίας, η ανατροπή της 

βάσης της κοινωνικής συναίνεσης που είναι το κοινωνικό 

κράτος, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, σ'αυτή την 

ιστορική στιγμή που βρίσκεται η Ελλάδα.

Γιατί, αν την επόμενη τετραετία δεν προχωρήσουμε, με 

πρόγραμμα, σχέδιο και όραμα τους εθνικούς μας στόχους, 

τότε δεν θα χάσουμε απλώς μια στάση. Θα χάσουμε το 

τραίνο και θα περιμένουμε το επόμενο με ανυπολόγιστο 

κόστος. Γιατί πρέπει να έχουμε όλοι καθαρό στο μυαλό μας: 

Οι έντεκα χώρες της ΟΝΕ και οι άλλες δεκατέσσερις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης τρέχουν με σταθερούς ρυθμούς 
προς τους στόχους της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Όποιος



μένει πίσω, όποιος καθυστερεί, όποιος πειραματίζεται 

αυτοσχεδιάζοντας, πληρώνει βαρύ τίμημα στην οικονομία, 

την κοινωνία, την διεθνή θέση της χώρας του.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ, η μεγάλη προοδευτική παράταξη, 

έχουμε ένα συνεκτικό πρόγραμμα για την συνέχιση και 

ολοκλήρωση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, ώστε η χώρα 

να αναπτύσεται σταθερά στην πρώτη ταχύτητα της 

Ευρωπαϊκής Ένωση.

Στα επόμενα τέσσερα χρόνια η δέσμευση μας είναι σαφής:

Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι σήμερα 3,5% και τα 

επόμενα χρόνια θα είναι γύρω στο 4% . Η σταθερή ανάπτυξη 

σημαίνει ασφάλεια και ευημερία για κάθε Έλληνα.

Γιατί θέλουμε την ανάπτυξη;

Πρώτος στόχος μας η πλήρης απασχόληση. Θέλουμε να 

εξαλείψουμε την ανεργία. Ο στόχος αυτός δεν είναι ουτοπία. 

Είναι κάτι που μπορεί να κατακτηθεί, για τον οποίο 

δουλεύουμε ήδη με τις πολιτικές που ακολουθούμε. Η 

επόμενη τετραετία, θα είναι τετραετία απασχόλησης. Η 

ανάπτυξη χτίζει την κοινωνία της απασχόλησης. Οι 300.000 

νέες θέσεις εργασίας και οι 600.000 αμοιβομένες θέσεις



κατάρτισης και επανακατάρτησης, είναι δέσμευσή μας και θα 

γίνουν πραγματικότητα.

Στόχος μας είναι το κοινωνικό κράτος. Όπως το 1996-2000 

ό,τι είπαμε το κάναμε, έτσι το 2000-2004 ολοκληρώνουμε το 

κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε το πρόγραμμα 

με 45 τρις εξασφαλισμένους πόρους για τον Κοινωνικό 

Προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμείς εγγυώμαστε ότι οι 

κατώτερες συντάξεις του ΙΚΑ θα πάνε σημαντικά πιο πάνω 

από τις 150.000 δρχ. Εμείς εγγυώμαστε ότι αυξάνονται 

ουσιαστικά και σταθερά όλες οι κατώτερες συντάξεις. Εμείς 

εγγυώμαστε ένα βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο ασφαλιστικό 

σύστημα, χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς να θιγούν ώριμα 

ασφαλιστικά δικαιώματα.

Στόχος μας είναι περισσότερη ευημερία για όλους τους 

Έλληνες. Να ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο ακόμα πιο 

κοντά στο μέσο όρο της Ευρώπης. Ιδιαίτερα για τον 

εργαζόμενο, τον αγρότη. Όπως το 1996-2000 ό,τι είπαμε το 

κάναμε, όπως αυξήσαμε το βιοτικό επίπεδο κατά 10 μονάδες 

σε σύγκριση με τον μέσο Ευρωπαίο έτσι θα το ανεβάσουμε 

και πάλι κατά 10 περίπου μονάδες. Αυτό θα πει πραγματική 

σύγκλιση. Αυτό θα πει ότι δημιουργούμε μια Ελλάδα που



μπορεί να συγκριθεί με επιτυχία με τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες.

Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε για πολλές δεκαετίες την 

ανάπτυξη με την διάχυση των ωφελειών της σε όσο γίνεται 

πιο πλατειά κοινωνικά στρώματα. Κοινωνικό κράτος, 

Κοινωνική δικαιοσύνη, Κοινωνική συνοχή είναι για μας οι 

λέξεις κλειδιά, οι δεσμεύσεις μας. Γιατί, αυτή είναι μια βασική 

επιλογή, μια βασική κατεύθυνση στη διακυβέρνηση της 

χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ.: η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη, τα 

αγαθά της να πηγαίνουν σε όλους. Τους καρπούς να τους 

γεύονται όλοι. Έτσι έγινε τον περασμένο Σεπτέμβρη, έτσι 

έγινε πριν δύο μήνες όταν στρέψαμε με φορολογικές 

ελαφρύνσεις και με αναδιανομή των πόρων προς τα 

χαμηλότερα εισοδήματα τους πρώτους καρπούς από την 

επιτυχία της σταθερότητας, συνολικά 720 δις.

Στης 9 Απριλίου η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή και αξιόπιστη 

κυβέρνηση . ΓΓ αυτό ζητάω μια καθαρή λαϊκή εντολή στο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Για να συνεχίσουμε με σιγουριά την ανάπτυξη, για 

να δημιουργήσουμε το νέο κοινωνικό κράτος, μια κοινωνία 

αλληλεγγύης και συνοχής.

Η παράταξή μας εκπροσωπεί την Ελλάδα της δημιουργίας, 

την Ελλάδα της αυτοπεποίθησης, την Ελλάδα της



αισιοδοξίας, την Ελλάδα που ξέρει να θέτει στόχους, να τους 

πετυχαίνει, να νικά.

Στης 9 Απριλίου οι Έλληνες έχουν την απόφαση στα χέρια 

τους. Και έχω εμπιστοσύνη στους Έλληνες.

Στις 9 Απριλίου θα υπάρξει μια μεγάλη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ για 

να προχωρήσουμε με σιγουριά και ελπίδα στο μέλλον.

Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά. Τώρα όλοι μαζί μπορούμε πολλά 

περισσότερα.


