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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Εύσημα από 
τη "Moody's" 
στον Σημίτη

■ ΣΕΛ. 33

Για την ανεργία, το εισόδημα, την Υγεία, 
την Παιδεία, τους αγρότες, την ανάπτυξη και 
την αναβάθμιση της θέσης της χώρας
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ΣΕΛ. 61-63

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΗ Μ ΙΤΗ Σ ΣΕ Μ ΙΑ  
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΤΑΘ Μ Ο

Σταθερός, σίγουρος και ανθρώπινος 
έδωσε προσωπικό στίγμα στη μάχη

Δεν θα είμαι ευχαριστημένος 
μέχρις ότου και ο τελευταίος 

άνεργος να βρει δουλειά
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Τι είπε για αγρότες, ΠαιΙ 
ΕΣΥ, Δημόσιο και Ολυμι

5 Η διαρκής αναβάθμιση της διεθνούς θέσης 
ρας: «Πού θα ήμασταν σήμερα αν ακοή 
κραυγές της αντιπολίτευσης;» -αναρωχήΜ

6 Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε όλους! 
μείς της καθημερινότητας του πολίτη: Δμ 
-είπε- για την αναβάθμιση του ΕΣΥ. Οι με* 

λαγές στη δημόσια διοίκηση θα συνεχιστούν ρβ 
ντρωση της εξουσίας και με εκσυγχρονισμό τηί 
σης. Απόφαση της κυβέρνησης είναι να τελεί« 
το έγκλημα. Το 2001 κάθε σχολείο θα είναι σιτν5| 
με το Ιηίβτηθί. Ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμα 
γών στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: «Τώραιί 
παιδευτική μεταρρύθμτση εφαρμόζεται με ηρ] 
κριθεί στην πράξη -είπε. Οπου χρειαστούν αλί! 
βελτιώσεις, θα τις κάνουμε».

7Η Ελλάδα να είνατ η χώρα της ΠαιδείαςΜ] 
λιτισμού, ενώ υπογράμμισε πως η ΕλλάΜ 
χεται τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 20Μ.] 

κυβέρνηση τους κέρδισε. Τους υποδέχεται^ 
τους με την περηφάνια της επιτυχίας».

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Λ α μ π ρ α κ η  Ε ΙΡΗΝΗ

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ:

Οραμα για ισχυρή ΕλΩάδα
Εγινε μεγάλο έργο, αλλά δεν θα είμαι ευχαριστημένος μέχρις ότου και ο τελευταίος άνεργος βρει δο 
μέχρι τα παιδιά μας να πηγαίνουν σε καλύτερα σχολεία. Στη Ν Δ  δεν υπάρχει πρόγραμμα, μόνο ρεβανο

Υποψήφια 

βουλευτής 
στη Β ’ Περιφέρεια 

Αθήνας,

τ. υφ. Πολιτισμού,
βουλευτής,
ευρωβουλευτής

Και πάεΙι μαζί 
με όραμα 

και ευαισθησία

Επτά δεσμεύσεις για την 
Ελλάδα και τον Ελληνι

σμό στον 21ο αιώνα ανέλα
βε χθες ο πρωθυπουργός Κ. 
Σημίτης, καταθέτοντας το 
προσωπικό του όραμα για 
τη νέα τετραετία, στη διάρ
κεια της ομιλίας του σε μια 
πραγματικά μεγάλη συγ
κέντρωση του κόμματός 
του στο Πεδίον του Αρεως. 

«Εχω ένα όραμα για την

300.000 νέες θέσεις εργασίας 
και 600.000 κατάρτισης

■4 Η μάχη κατά της ανεργίας: Στόχος η πλήρης απα- 
I  σχόληση. Την τετραετία 2000-2004 θα δημιουργη- 

θούν 300.000 νέες θέσεις εργασίας και άλλες
600.000 θέσεις αμειβόμενης κατάρτισης ανέργων και ερ
γαζομένων.

2 Η ανάπτυξη: Δεσμεύεται για ακόμα μεγαλύτερους 
ρυθμούς ανάπτυξης, γεγονός που σημαίνει μεγα
λύτερο εισόδημα για κάθε Ελληνα και περισσότερη 

κοινωνική δικαιοσύνη.

«  Η ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας: Το 80% των πόρων 
■< του Τ' ΚΠΣ στρέφεται στην περιφέρεια. Η κυθέρνη- 

'- Δ  οη πέτυχε και εξασφάλισε 15 τρίο. δρχ. για το Τ' Κοι
νοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

4 Οι αγρότες και το ζωντάνεμα της υπαίθρου: Δ έ 
σμευση για προστασία του εισοδήματος και της σύ
νταξης του Ελληνα αγρότη, καθώς έχουν εξασφαλι

στεί 9,5 τρίο. δρχ. από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
«Γιατί -είπε- εμείς είμαστε το κόμμα της αγροτιάς και το 
αίμα νερό δεν γίνεται».

«Δεν ζητάω ! 
για ένα κόμμα-! 
σε. Είμαστεμια| 
ράταξη, μια μει 
νική και πολιη 
φία. Καλώ σε ΐ 
συστράτευσηι 
ρισμούς.

Είμαστε στο] 
πολιτικής ζώ 
αλλαγής και ] 
σης. Είμαστε ! 
που ανανεώνει 
σε ιδέες, σε 6 
σωπα».

0  κ. Σημίτης^ 
τους Ελληνες] 
λαϊκή εντολ 
ότι η Ελλάδα ο 
ου δεν πρέπει 
περιπέτειες, I 
Δημοκρατία ί 
γραμμα, δεν I 
δεν έχει θέσει<$ 
χει μόνο ο ρεβ 
κομματικού ι 
χαρακτηρισ

Οι Ελληνες,̂  
θυπουργός, 
σουμε τη φίλε] 
λαπα να τίναξα 
την οικονομία 
ντας τηΝέαά 
τι δεν θέλει! 
κράτος, αλλά] 
κτους νόμουςι 
με ιδιωτικήν 
τικές τιςμεται 
κή την εκπαίδ 
ασφάλιση.

Του Β. Σκουρή

Ελλάδα», είπε χαρακτηρι
στικά ο Κ. Σημίτης.

«Εχω ένα όραμα που πη
γάζει βαθιά μέσα από τις ρί
ζες του ΠΑΣΟΚ. Εχω ένα 
όραμα που έχει χαράξει βα
θιά την πολιτική μου δια
δρομή. Εχω ένα όραμα ότι 
μια μέρα το έθνος μας θα εί
ναι ψηλά στην κοινωνία

πρωτοβουλίες τους. Δεν θα 
είμαι ευχαριστημένος μέ
χρι τα παιδιά μας να πηγαί
νουν όλα σε καλύτερα σχο
λεία, σε καλύτερα γυμνά
σια, σε καλύτερα Πανεπι
στήμια».

Ενώ, απαντώντας εμμέ
σως στον κ. Καραμανλή, τό
νισε ότι «στην κοινωνία 
αυτός που μετράει δεν εί
ναι εκείνος που ισχυρίζε
ται αλλά αυτός που πράττει 
καλύτερα».

Α ξίζει να σημειωθεί πως 
ο Κ. Σημίτης, σε μια προ
σπάθεια να προσελκύσει 
κεντροδεξιούς και αριστε
ρούς ψηφοφόρους, στο χώ
ρο των οποίων έχει προσω
πική διείσδυση, απέφυγε 
να χρησιμοποιήσει τη λέξη 
ΠΑΣΟΚ -την οποία πρόφε- 
ρε στην ομιλία του μόνο δύο 
φορές- υιοθετώντας την έκ
φραση «δημοκρατική προο
δευτική παράταξη», στην ο
ποία, όπως άφησε να εν
νοηθεί, περιλαμθάνοναι 
«το ΠΑΣΟΚ και όσοι 
συστρατευόμαστε»!

Ενώ απάντησε ευθέως 
και στις κατηγορίες της Ν Δ  
περί «καθεστώτος»: «Δ εν  
είναι η εξουσία αυτοσκο
πός», είπε, τονίζοντας ότι 
θέλει την εντολή για να Κά
νει πράξη το όραμα της ι
σχυρής και κοινωνικά δί
καιης Ελλάδας.

των ευρωπαϊκών κρατών». 
Εχω το όραμα ότι μια μέρα η 
Ελλάδα θα είναι μια δημι
ουργική κοινωνία, μια νέα 
κοινωνία, μια κοινωνία 
Αλληλεγγύης. Εχω αυτό το 
Οραμα, Σήμερα»!

Δίνοντας τον τόνο για όλα 
τα μεγάλα προβλήματα, δή
λωσε ότι τα τέσσερα αυτά 
χρόνια έγινε ένα μεγάλο 
και θετικό έργο, ωστόσο ο ί

διος, όπως παραδέχτηκε, 
δεν είναι ευχαριστημένος.

«Δ εν  θα είμαι ευχαριστη
μένος -είπε- μέχρι και ο τε 
λευταίος άνεργος να βρει 
δουλειά. Δ εν  θα είμαι 
ευχαριστημένος μέχρι ο 
κάθε Ελληνας και η κάθε 
Ελληνίδα επαγγελματίας 
να έχουν όλες τις ευκαιρίες 
να αναπτύξουν τις ιδέες 
τους, τα σχέδιά τους, τις

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
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Η Μεσσηνία 
ψηφίζει ΠΑΣΟΚ 

Ψηφίζει ανανέωση, 
γνώση, συνέπεια 

προοπτική

ΑΛΕΚΟΣ ΑΠ. 
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ 
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΥΣ

ΑΓΑΠΗΤΟΣ-ΚΥΡΙΤΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η ελπίδα 
είναι εδώ

Η ΝΕΑ ΣΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ


