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Α ' Εισαγωγή: Σταθερότητα  ολγ Προϋπόθεση Α váπτυ£nc

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Φίλες και φίλοι,

Πραγματοποιούμε σήμερα την τρίτη συνάντησή μας με 

αντικείμενο ένα συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής μας. 

Εξετάσαμε στις δύο προηγούμενες τα θέματα

απασχόλησης, υγείας, πρόνοιας και γενικότερα κοινωνικής 

πολιτικής. Σήμερα θα επικεντρωθούμε σε θέματα 

ανάπτυξης και ιδιαίτερα του Γ ΚΠΣ. Γι’ αυτό και στην 

ομιλία μου δε θα σταθώ σε θέματα που είχα αναλύσει σε 

προηγούμενες συνδιασκέψεις ιδίως τη σχέση οικονομίας 

ή/ και κοινωνικής πολιτικής και την προτεραιότητα που 

δίνουμε στην απασχόληση και στη καταπολέμηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων.

Πραγματοποιούμε αυτές τις συναντήσεις όχι μόνο για τη 

διαμόρφωσή της πολιτικής, αλλά για να δώσουμε μάχη για 

αυτή τη πολιτική. Για να κινητοποιήσουμε, να 

συνεγείρουμε, να δημιουργήσουμε μια πλατειά παράταξη 

για την προώθηση των στόχων μας. Υποτιμάμε πολλές 

φορές τις δυνάμεις της αδράνειας, όσους εμμένουν σε

ι



καταστάσεις που τους βολεύουν. Υποτιμάμε την 

ανασχετική επιρροή αντιλήψεων, νοοτροπιών και 

πρακτικών, που διαμορφώθηκαν στο παρελθόν. Είμαστε 

εδώ για να δουλέψουμε με σχέδιο, με ιεραρχήσεις, με 

επιλογές με αγνόηση του πολιτικού κόστους, με τη 

πεποίθηση ότι το έργο είναι εκείνο που κερδίζει τη 

συμπαράσταση του κόσμου. Για το έργο αυτό πρέπει να 

δίνουμε μάχη συνειδητή και αδιάκοπη.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Μετά το ξέσπασμα της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, η 

ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια οικονομική 

κρίση, που εξαιτίας της άρχισε να χάνει το τρένο της 

ανάπτυξης. Για πολλά χρόνια, οι ρυθμοί ανάπτυξης της 

χώρας μας υπολείπονταν των αντίστοιχων ρυθμών των 

κοινοτικών μας εταίρων. Την ίδια περίοδο, η Ελλάδα 

αντιμετώπισε έντονες δημοσιονομικές και νομισματικές 

διαταραχές που κόστισαν και σε ρυθμούς ανάπτυξης, 

αλλά και σε θέσεις εργασίας.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, μας 

επιτρέπει να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για τις 

προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας, αλλά και για τα



ποιοτικά χαρακτηριστικά που επιθυμούμε εμείς, ως 

σοσιαλιστές, να έχει η ανάπτυξη. Αυτό, άλλωστε, είναι και 

το ζητούμενο της σημερινής εκδήλωσης.

Μια βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

αποτελεί η σταθεροποίηση της οικονομίας. Με τη 

συμμετοχή μας στη ζώνη του ευρώ, οι Έλληνες 

εργαζόμενοι και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον 

λόγο να ανησυχούν από πιθανές δυσάρεστες 

νομισματικές ή συναλλαγματικές εκπλήξεις.

Και στο δημοσιονομικό επίπεδο πετύχαμε προσαρμογές, 

που αναγνωρίζονται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς 

ως μοναδικές. Και συνεχίζουμε την πολιτική μας για την 

επίτευξη πλεονασματικών προϋπολογισμών και μείωση 

του χρέους. Γιατί η εμπειρία μας δίδαξε ότι οι 

δημοσιονομικές ανισορροπίες αποτελούν την κυριότερη 

αιτία εκτροχιασμού του τρένου της ανάπτυξης. Τη 

κυριότερη αδυναμία για να σχεδιάσουμε και εφαρμόσουμε 

διευρυνόμενη κοινωνική πολιτική.

Για να αξιολογήσουμε τα όσα πετύχαμε ας δούμε τι 

συμβαίνει τριγύρω μας. Τι τίμημα καταβάλλουν οι χώρες, 

για παράδειγμα οι γειτονικές μας χώρες, που δεν



μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες τους. Πόσο 

ευάλωτες είναι οι οικονομίες τους στην παραμικρή 

αρνητική εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας ή στο διεθνή 

περίγυρο.

Σήμερα, όλοι αναγνωρίζουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα 

της σταθερότητας. Τα τελευταία έξι χρόνια, οι ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδος είναι ταχύτεροι από 

τους ρυθμούς ανάπτυξης των εταίρων. Και η τάση αυτή θα 

συνεχιστεί και στα χρόνια που έρχονται.

Β' Το Δ  ι εθνέο Περιβάλλον και οι Αποφάσειο τη ο Λισσαβώναο 

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Τα όσα, όμως, πετύχαμε μέχρι τώρα δεν αρκούν. Η 

παγίωση της σταθερότητας δεν αρκεί για να μπορεί η 

Ελλάδα να συμμετέχει δυναμικά σε ένα διεθνοποιημένο 

και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δεν αρκεί για να 

επιτύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης, που απαιτούνται, ώστε 

να μικραίνει και τελικώς να γεφυρώσει το χάσμα από τις 

υπόλοιπες χώρες.



Στο νέο διεθνές περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την 

απελευθέρωση των αγορών, την ελευθερία στη ροή των 

κεφαλαίων, τις επιδράσεις που ασκεί η οικονομία της 

πληροφορίας και η οικονομία της γνώσης, η Ελλάδα 

πρέπει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις. Δράσεις που θα 

εγγυηθούν την πετυχημένη συμμετοχή της στη 

διεθνοποιημένη οικονομία.

Οι δράσεις αυτές καθορίζονται από τις εξελίξεις στο 

διεθνές περιβάλλον και, σε μεγάλο βαθμό, από τις 

εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πέρυσι στη 

Λισσαβώνα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσμευτήκαμε για την 

οικοδόμηση μιας οικονομίας βασισμένης στην οικονομία 

της γνώσης. Μιας οικονομίας που θα χαρακτηρίζεται από 

ένα μεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης και θα τείνει στην 

πλήρη απασχόληση. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την 

ταχεία εφαρμογή μέτρων που θα περιορίσουν το 

τεχνολογικό χάσμα, που θα εξαλείψουν το φαινόμενο του 

ψηφιακού αναλφαβητισμού και τη διάκριση ανάμεσα σε 

όσους κατέχουν «γνώση» και στους μη.

Οι στόχοι αυτοί της Λισσαβώνας θα παρακολουθούνται 

κάθε χρόνο σε ειδική εαρινή Σύνοδο Κορυφής. Σε λίγες 

μέρες, στη Στοκχόλμη, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα



εξετάσουμε τη χρονιά που πέρασε, αν επιτύχομε ή 

αποκλίναμε από τους στόχους μας και γιατί. Αν θα πρέπει 

να ενδυναμώσουμε τους στόχους της Λισσαβώνας 

περαιτέρω. Θα ανταλλάξουμε απόψεις για το ποιες 

πολιτικές αποδεικνύονται περισσότερο ή λιγότερο 

χρήσιμες. Η Ελλάδα έχει άποψη. Γιατί έχει συγκεκριμένο 

πρόγραμμα ανάπτυξης με συγκεκριμένους στόχους.

Γ  Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι 

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Στην τετραετία 2001-2004 η κυβέρνηση έχει θέσει ως 

στόχο την πιο ανεπτυγμένη Ελλάδα, την πραγματική 

σύγκλιση. Να φέρουμε, δηλαδή, το βιοτικό επίπεδο των 

Ελλήνων κοντύτερα στο μέσο κοινοτικό. Στόχος μας είναι 

η ανάληψη των πρωτοβουλιών, που θα διασφαλίσουν

• την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελλάδα

• την καταπολέμηση της ανεργίας, γιατί παρά τους 

ταχείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, δεν 

πετύχαμε ταχεία αύξηση των θέσεων εργασίας, με 

αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία.



Αυτή η εξέλιξη στο μέτωπο της εργασίας δεν μας 

ικανοποιεί. Γι’ αυτό σήμερα θέτουμε τις βάσεις για μια 

ανάπτυξη με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εμείς ως 

σοσιαλιστές επιθυμούμε.

Το αναπτυξιακό άλμα που επιθυμούμε δεν θα προκύψει 

ως αποτέλεσμα μιας αυτόματης διαδικασίας. Γιατί τότε δεν 

θα περιλαμβάνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλουμε 

να έχει. Το άλμα θα είναι το αποτέλεσμα των συνειδητών 

επιλογών μας.

Ενισχύουμε τον ανταγωνισμό γιατί έτσι μόνο ωφελείται ο 

καταναλωτής σε επίπεδο ποιότητας και κόστους 

παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών. Τα μονοπώλια, 

ιδιωτικά ή κρατικά, αποτυγχάνουν είτε στον ένα τομέα είτε 

στον άλλο και σε ορισμένες περιπτώσεις και στους δύο.

Απελευθερώνουμε τις αγορές, όχι γιατί η απελευθέρωση 

αποτελεί πανάκεια, αλλά γιατί γνωρίζουμε πλέον ότι μόνο 

έτσι μπορούμε να πετύχουμε τον μετασχηματισμό της 

ελληνικής οικονομίας. Με τη σταδιακή απελευθέρωση των 

αγορών τηλεπικοινωνιών, ενέργειας και μεταφορών, 

ευνοούμε τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, ενισχύουμε



το δυναμισμό και το επιχειρείν, αυξάνουμε την ποιότητα 

ζωής του πολίτη.

Τώρα, έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την κατάργηση των 

περιορισμών στην ανάληψη της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον 

περιορισμό των αδειών για τη δημιουργία μιας νέας 

επιχείρησης, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. 

Ακολουθεί η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος 

της χώρας ώστε η φορολόγηση να μην λειτουργεί ως 

αντικίνητρο στην ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική έχει ως προτεραιότητα την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της 

πληροφορίας προς όφελος του πολίτη. Σε όλους τους 

τομείς, ιδιαίτερα όμως στη Δημόσια Διοίκηση και την 

Εκπαίδευση. Πρόκειται για τη δέσμευση, που αναλάβαμε 

στη Λισσαβώνα, για μια ηλεκτρονική Ευρώπη (θΕυτορθ), 

η οποία θα επιτρέψει τη διατήρηση υψηλών ρυθμών 

ανάπτυξης και τη συνεχή αύξηση της απασχόλησης μέσω 

της δημιουργίας νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Γι’ αυτόν το λόγο δίνουμε προτεραιότητα στην κατάρτιση 

και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Εστιάζουμε



τις προσπάθειες μας στον τομέα της εκπαίδευσης, και της 

δια βίου κατάρτισης. Με στόχο την ανάπτυξη και 

καλλιέργεια δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες στην 

οικονομία της γνώσης και την πρόληψη νέων κοινωνικών 

αποκλεισμών, όπως είναι το ψηφιακό χάσμα.

Η επένδυση στον άνθρωπο, στην οικονομία της γνώσης 

και της πληροφορίας, είναι η πιο σημαντική επένδυση για 

την επιχείρηση και την κοινωνία. Είναι επένδυση που 

διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, τη συμμετοχή όλων 

των πολιτών στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

και η καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβατισμού είναι 

μια σημαντική πλευρά ενός ευρύτερου στόχου, της 

δικαιότερης κατανομής ευκαιριών και δυνατοτήτων, της 

διάχυτης σε όλους τους πολίτες των ωφελειών από την 

ανάπτυξη. Τόσο η αναδιανομή των εισοδημάτων όσο και 

οι περισσότερες ευκαιρίες προάγουν τις πρωτοβουλίες 

των πολιτών και άρα την οικονομική αποτελεσματικότητα 

και την κοινωνική συνοχή.



Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Εργαζόμαστε για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

βιομηχανίας και του τομέα των υπηρεσιών, και ιδιαίτερα 

του ιστού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες 

αποτελούν τη βάση των παραγωγικών δραστηριοτήτων 

στην Ελλάδα. Οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις είναι αυτές 

που δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα της οικονομίας 

και συμβάλλουν στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Δημιουργούμε θεσμούς και προσφέρουμε κίνητρα 

προκειμένου να αυξηθεί ο ρυθμός υιοθέτησης και 

ενσωμάτωσης τεχνολογικών καινοτομιών από 

υφιστάμενες επιχειρήσεις. Στον τομέα αυτό, ο 

παραγωγικός ιστός της χώρας εμφανίζει μία αδυναμία, με 

αποτέλεσμα η παραγωγική διαδικασία να μην είναι πάντα 

η πιο τεχνολογικά αποτελεσματική.

Προωθούμε τη δικτύωση των μικρών και μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, τόσο με το διαδίκτυο, όσο και μεταξύ 

τους. Έτσι, τους δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν 

την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους, να



μειώσουν το κόστος παραγωγής τους, να βελτιώσουν 

την ποιότητα και να διευρύνουν το φάσμα των αγαθών 

και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Παράλληλα, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη σύνδεση 

της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγική 

διαδικασία. Δημιουργούμε νέες επιχειρήσεις 

εκμετάλλευσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι οποίες 

προέρχονται από τα ερευνητικά κέντρα, τα 

Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα.

Ε' yπoδouέc. Περιβάλλον, Ύπαιθρο ο 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,

Ολοκληρώνουμε τις κυριότερες υποδομές στο επίπεδο 

των συγκοινωνιακών αξόνων (εθνικό οδικό δίκτυο, αστικό 

δίκτυο, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια). Οι 

επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών δημιουργούν τις 

άμεσες προϋποθέσεις για καλύτερη πρόσβαση στις 

αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Για 

περισσότερες ευκαιρίες στον εγχώριο ανταγωνισμό και το 

εμπόριο. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

εσωτερικών διασυνδέσεων με τη μείωση των φαινομένων



συμφόρησης, ειδικά στις κεντρικές διόδους διέλευσης και 

στις αστικές περιοχές.

Συνεχίζουμε και την αναβάθμιση των υποδομών στην 

ενέργεια (αγωγοί φυσικού αερίου και πετρελαίου) και τις 

τηλεπικοινωνίες (δορυφόρος ΗθΙΙθεΒθί, κινητή 

τηλεφωνία). Οι επενδύσεις αυτές γεφυρώνουν την 

απόσταση από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, 

διευκολύνουν την πρόσβαση του πολίτη στις νέες 

τεχνολογίες και το διαδίκτυο.

Στόχος μας είναι και η διατηρήσιμη ανάπτυξη, γι’ αυτό και 

δίνουμε έμφαση και στις επενδύσεις σε άλλες μορφές 

υποδομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση 

της ορθολογικής διαχείρισης των περιβαλλοντικών 

πόρων, όπως για παράδειγμα στους τομείς διαχείρισης 

των υδάτων και των αποβλήτων. Δεν θέλουμε η 

ανάπτυξη της χώρας μας σήμερα να υποθηκεύσει το 

μέλλον των παιδιών μας, να αποβεί σε βάρος του χώρου 

στον οποίο θα κληθούν να ζήσουν.

Η ανάπτυξη που οραματιζόμαστε πρέπει να οδηγεί και σε 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας. Γι’



αυτό αναλαμβάνουμε δράσεις στον τομέα της υγείας και 

του πολιτισμού.

Η ανάπτυξη που οραματιζόμαστε οδηγεί σε αναβάθμιση 

της υπαίθρου. Μέσω της βελτίωσης της

ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας της γεωργίας, 

στοχεύει:

• στην τόνωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

ελληνικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

• στη γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη σύνδεση του 

παραγωγού με τον καταναλωτή

• στην εκμετάλλευση των ορεινών όγκων

• στην προαγωγή της ισόρροπης ανάπτυξης των 

περιφερειών και στην εθνική συνοχή μέσω της 

εφαρμογής περιφερειακών προγραμμάτων και για τις 

δεκατρείς περιφέρειες της χώρας

• στις παρεμβάσεις προστασίας και αξιοποίησης της 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς κάθε περιοχής.

Οι παρεμβάσεις μας, με άλλα λόγια, έχουν ως στόχο την 

άρση της απομόνωσης της περιφέρειας, την τόνωση της 

δημογραφικής ανάπτυξης και της παραγωγικής ανάπτυξης 

των ορεινών, παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών, τη 

χάραξη περιφερειακής πολιτικής διάχυσης των



καινοτομιών, την πρόσβαση στην Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη.

Σ Τ  Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξηο 

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Εργαλείο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης είναι το 

Γ ΚΠΣ. Σε συνδυασμό με τις σημαντικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, που έχει ήδη θέσει η Ελλάδα σε 

εφαρμογή, το Γ’ ΚΠΣ βοηθά στην εδραίωση και τόνωση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Το Γ’ ΚΠΣ αποτελεί μία πρόκληση στο θέμα της 

διαχείρισης, μια μικρή επανάσταση για τη Δημόσια 

Διοίκηση της χώρας, τις τοπικές κοινωνίες, την Ελλάδα. Η 

Ελλάδα σήμερα καλείται να διαχειριστεί αποτελεσματικά 

και να απορροφήσει 10 περίπου τρις κοινοτικών πόρων 

σε μία επταετία και με σταθερό ετήσιο ρυθμό 

απορρόφησης ίσο με το 1/7 του συνολικού ποσού 

(δηλαδή περίπου 1,5 τρις). Αδυναμίες στους ετήσιους 

ρυθμούς απορρόφησης των πόρων θα οδηγούν στην 

τελεσίδικη απώλειά τους.



Επιπρόσθετα, το σύστημα ροών των κοινοτικών πόρων 

είναι διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Τα κοινοτικά 

κονδύλια πλέον εκταμιεύονται για τη χώρα μας με βάση τις 

πληρωμές που έχουμε ήδη πραγματοποιήσει και 

βεβαιώσει.

Ακρογωνιαίο λίθο για τη λειτουργία του Γ ΚΠΣ αποτελεί η 

εγκαθίδρυση ενός αξιόπιστου συστήματος διαχείρισης, 

παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και το τρίπτυχο 

«αποτελεσματικότητα - ποιότητα - διαφάνεια». Η έμφαση 

τώρα δίδεται στην αποκέντρωση του συστήματος αυτού, 

στην περιφερειακή διάσταση που χαρακτηρίζει τη 

φιλοσοφία του νέου ΚΠΣ. Η πλειονότητα των δράσεων 

αναμένεται να ενταχθεί απευθείας στη γεωγραφική 

περιφέρεια την οποία αφορά.

Επομένως το Γ ΚΠΣ αποτελεί πρόκληση και για τις 

τοπικές κοινωνίες, οι οποίες καλούνται άμεσα να 

συνδράμουν στη στελέχωση των αναγκαίων 

διαχειριστικών αρχών με αξιοκρατικά κριτήρια. Και στη 

συνέχεια, να ιεραρχήσουν και να αξιολογήσουν τις 

ανάγκες τους ώστε να αναδείξουν τα οικονομικά σκόπιμα, 

ώριμα και επιλέξιμα έργα. Εδώ θα πρέπει να παίξετε 

εσείς ένα σημαντικό ρόλο.



Όταν ολοκληρωθεί το Γ ΚΠΣ, το βιοτικό επίπεδο των 

Ελλήνων θα είναι άμεσα συγκρίσιμο με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο. Η ευημερία όλων των Ελλήνων θα έχει 

σημαντικά βελτιωθεί. Θα έχει δημιουργηθεί ικανός 

αριθμός νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας ώστε, παρόλη 

την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του πληθυσμού 

στο εργατικό δυναμικό, κάτι το οποίο έχουμε θέσει ως 

στόχο όλοι οι Ευρωπαίοι στη Διάσκεψη της Λισσαβώνας, 

η ανεργία να μειωθεί ουσιαστικά.

Ζ ' Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή Στόχοι Αλληλένδετοι 

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ στη νέα τετραετία 2001-2004 έχει αναλάβει 

μια σημαντική ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Έχουμε 

θέσει ως στόχο τη μείωση της απόστασης που μας χωρίζει 

από την υπόλοιπη Ευρώπη.

Θέλουμε όμως στην αναπτυξιακή μας προσπάθεια να 

συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες. Χωρίς αποκλεισμούς, με 

κίνητρα για όσους θέλουν να πάρουν το ρίσκο να 

αναλάβουν επιχειρηματική πρωτοβουλία. Με μέτρα 

προστασίας για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν



στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται. Ώστε οι 

ανήμποροι συμπολίτες μας να έχουν τη συμπαράστασή 

μας και την ενίσχυση μας. Να τους δώσουμε την ευκαιρία 

για να μπορέσουν να συμμετάσχουν και πάλι στις 

οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.

Γιατί για εμάς, σύντροφοι, δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ 

ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Το όραμά μας για 
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Προστασία δεν έχει μόνο το στοιχείο της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, είναι και οικονομικά αποτελεσματικό.

Γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη αυξάνει τις θετικές συνέργιες 

στην οικονομία και οδηγεί σε υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης. Αντίθετα, η διατήρηση και επέκταση των 

ανισοτήτων στην οικονομία και την κοινωνία, την 

κατανομή των πόρων και των ευκαιριών, δεν κάνει τίποτε 

άλλο από το να υποσκάπτει τα θεμέλια της αναπτυξιακής 

διαδικασίας, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε αποτυχία 

τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία.

Αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από του Συντηρητικούς και 

τους Νεοφιλελεύθερους. Ότι βλέπουμε την ανάπτυξη και



την κοινωνική συνοχή ως δύο αλληλένδετους στόχους και 

όχι ως αντικρουόμενους.

Σύντροφοι, συντρόφισσες,

Φίλες και φίλοι,

Σας παρουσίασα συνοπτικά τις κατευθύνσεις της δουλειάς 

μας. Είναι διαδεδομένη στην ελληνική κοινωνία η άποψη, 

ότι οι αλλαγές, η βελτίωση, είναι μόνο και μόνο 

αποτέλεσμα κυβερνητικών αποφάσεων. Οι πολίτες 

ελάχιστα συμβάλλουν. Η άποψη αυτή έχει τη ρίζα της 

στην εποχή που το κεντρικό κράτος ήταν γιατί δεν υπήρχε 

αναπτυγμένη κοινωνία, ο σχεδόν μοναδικός φορέας της 

οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης. Η εποχή αυτή έχει 

παρέλθει προ πολλού. Η πρόοδος της χώρας εξαρτάται 

από πολλούς άλλους πέρα από τη κυβέρνηση. Την 

ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών καθορίζουν χιλιάδες 

επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές, η τοπική 

αυτοδιοίκηση αλλά και ο κάθε πολίτης, με την τάση του 

απέναντι στο ξένο ή το περιβάλλον. Το σχέδιο ανάπτυξης 

μας εξαρτάται επίσης και προπαντός από το πόσο όλοι 

μας θα συμβάλουμε στην εξειδίκευσή του, στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του, στην αξιοποίηση των 

πόρων πειθαρχώντας στους κανόνες και τις διαδικασίες.



Σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που θα καθορίσει τους 

ρυθμούς και την ποιότητα της ανάπτυξης σας καλώ όλους. 

Να προχωρήσουμε για την πιο αναπτυγμένη Ελλάδα, για 

πιο ισχυρή κοινωνία.


