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3. Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕ0/ Η ΠΡΟΤΑΣΗ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ».

ΑΞΟΝΕΣ για την παρουσίαση της από το Πρωθυπουργό: *

(I) Αναφορά στο Κοινωνικό Συμβόλαιο του Ανδρέα Παπανδρέου και στο 
τι πρόσφερε στον ελληνικό λαό στις τότε συνθήκες.

(II) ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ : Απολογισμός των ως τώρα επιτυχιών στην 
οικονομία.

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ : Ανάγκη για συνέχιση και ένταση της
προσπάθειας

: Καινούργιο «Συμβόλαιο» για το σήμερα και το 
μέλλον της χώρας

(III) «ΤΙ ΘΕΛΩ» * Ισχυρή Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη
* ΟΝΕ, ενδιάμεσο βήμα - στόχος

(απαραίτητος ο ενικός) Για ποιους πολιτικούς λόγους: εθνικούς
οικονομικούς
κοινωνικούς
πολιτικούς

* το ζητούμενο: ένα ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ
ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ για το λαό μας

* Δέσμευση : - Να πάμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην ΟΝΕ
- Πολιτική με κέντρο τον άνθρωπο
- Εμμονή στην ισχυρή και ενωμένη 

κοινωνία

(IV) Ανάγκη για ένα νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» ή ένα «Προσωπικό 
Συμβόλαιο».

Πιθανή ονουασία : «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ»
ή «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ....»
ή «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ.....»

Δεσμεύσεις Πρωθυπουργού : - «Θα συμφωνήσουμε ΜΑΖΙ;με τον
κάθε πολίτη».
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- « Θα δουλέψουμε μαζί για να πετύχει».

- « Σας εγγυώμαι ότι θα δώσω
λογαριασμό σε σας για τα 
αποτελέσματα της κοινής μας 
προσπάθειας».

- «Ο λαός μας ΠΡΩΤΟΣ θα καρπωθεί τα
κέρδη».

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ) ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΛΛΑΔΑ».

Η πρόταση απευθύνεται προς όλα τα τμήματα - «στρώματα» της 
ελληνική κοινωνίας. Δεν εκψράζουμε μόνο κάποιο απ’ αυτά. 
Απευθυνόμαστε προς ΟΛΟΥΣ.

Επειδή δεν μπορεί να επεκταθεί στο σύνολο του κυβερνητικού 
προγράμματος, πρέπει να ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ σημεία - παρεμβάσεις που θα 
ολοκληρωθούν ως το τέλος του 1999 για το περιεχόμενο της Συμφωνίας.

(α) Περισσότερες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για την εξέλιξη του Έλληνα πολίτη
Τι προσφέρουμε - τι θα κάνω για:

- τον επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει ή να 
επεκτείνει τη δράση του, να αξιοποιήσει την Ενιαία 
αγορά, να γίνει ανταγωνιστικός

- τον μικρομεσαίο που θέλει να εκσυγχρονισθεί και να 
αντιμετωπίσει τις νέες συνθήκες

- τον νέο άνθρωπο που θέλει να αποκτήσει ΓΝΩΣΗ και 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ για την εξέλιξή του

- τον δημόσιο υπάλληλο που θέλει να εξελιχθεί 
αξιοκρατικά

- τον εργαζόμενο που θέλει κατάρτιση και νέες 
δυνατότητες για ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
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Εδώ χρειάζονται αναφορές και δεσμεύσεις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ για:
* Τις υποδομές και τα μεγάλα έργα/τη προοπτική στην Αν. Ευρώπη

I

* Τη χρήση του Β'και Γ'ΚΠΣ για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

* Τη μείωση επιτοκίων και ελλειμμάτων

* Τις αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση

* Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

* Το σχέδιο δράσης για την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

(β) Καλύτερη ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ για τον πολίτη και ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ / 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ στη σχέση του με το κράτος

Απευθυνόμαστε κύρια στον «μέσο» πολίτη και δεσμευόμαστε για:
- Πιο σωστές, αποτελεσματικές και ανθρώπινες ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
- ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
- τον ΑΓΩΝΑ κατά των Ναρκωτικών
- Παρεμβάσεις για τα οδικά ατυχήματα - την οδική ασφάλεια
- Πολιτικές για ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Διαχείριση - Προστασία - Σχεδιασμός
- Ποιότητα Υπηρεσιών στις ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
- Ευκαιρίες για πολιτισμό - αθλητισμό
- Προστασία του ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
- Καλύτερη και βιώσιμη κοινωνική ασφάλιση, 

ειδική αναφορά
- Στα θέματα των ατομικών ελευθεριών (αναθεώρηση συντάγματος)
- Των Δημοκρατικών Θεσμών
- Τις σχέσεις του πολίτη με τη Δημόσια Διοίκηση (συνήγορος πολίτη)

(ν) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ προς αυτούς που έχουν ανάγκη και υφίστανται τ κ  
συνέπειες των αλλαγών

* Νέα σχέση με: Τον ΑΝΕΡΓΟ
Τον ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟ 
Τον ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ 
Το άτομο με ειδικές ανάγκες 
Τα νέα ζευγάρια

Στόχος: 
Κοινωνία με 
Ενότητα και 
Δικαιοσύνη
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* Αναγγελία των Συντονισμένων Πρωτοβουλιών Προστασίας και 
Φροντίδας

* Αναγκαία η προβολή του στοιχείου της ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ τού 
εισοδήματος. Τα στρώματα αυτά πρώτα απολαμβάνουν τα κέρδη από 
την μείωση των ελλειμμάτων και την αύξηση της «πίττας».

* Ως πρώτο βήμα αναγκαία είναι και η εξαγγελία συγκεκριμένων 
ΜΕΤΡΩΝ για το 1999 κατά «ομάδα στόχο».
(ως συνημμένο σημείωμα)

(δ) ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 1) Τα θέματα των ίσων ευκαιριών για τα 2 φύλλα

διαπερνούν το Σύνολο των πολιτικών μας.
2) Μέτρα Συμφιλίωσης της οικογενειακής και 

εργασιακής ζωής
3) Τα μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού και της 

ξενοφοβίας - ενσωμάτωσης των μειονοτήτων στην 
Κοινωνία.

5. ΤΙ ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ

Αναλαμβάνουμε τις δεσμεύσεις ζητώντας:

α) Την ενερνή στήριξη του κάθε πολίτη για την επιτυχία 
τους.

β) Κλίμα ομαλότητας και συνερνασίας σ’όλους τους 
Κοινωνικούς χώρους. Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει 
στον διάλογο που θα υπάρξει και με τους Κοινωνικούς 
φορείς (και στην ανάπτυξη σχέσεων συμπόρευσης 
μαζί τους).

γ)Την στράτευση των ενεργών δυνάμεων της Κοινωνίας 
για την ολοκλήρωση του στόχου της εισόδου στην 
ΟΝΕ.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

α)Η πρόταση αφορά την ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ σχέση 
Πρωθυπουργού - λαού.
Επομένως στην Παρουσίαση θα χρησιμοποιηθεί 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΝΙΚΟΣ (βεβαίως ως «ενικός ρήματος» 
Μην ξεχνάτε πως ο πολίτης το 1996 εμπιστεύθηκε



προσωπικά τον Κώστα Σημίτη και θέλει και την 
«ατομική» σχέση του μ’αυτόν. 
β)Θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί μπαράζ 
παρεμβάσεων Υπουργών και στελεχών για την 
ανάδειξη της Πρότασης έστω και κατά τομέα. 

γ)Να μελετήσουμε την πιθανότητα επίδοσης και 
σχετικού φυλλαδίου.

Χρειάζεται σωστή προετοιμασία τόσο στο περιεχόμενο
της πρότασης όσο και στην προσδοκία της κοινής

Το κόμμα πρέπει να στηρίξει ενεργά την Πρόταση του Πρωθυπουργού 

Θα χρειασθεί:
α) Ειδική Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου για τις Γενικές μόνο 
κατευθύνσεις της

β) Συυπλήρωση με Πρωτοβουλία του Προέδρου νια την «ΝΕΑ 
ΕΝΟΤΗΤΑ» του μενάλου και ενιαίου ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερα εν όψει της 3ης Σεπτέμβρη.

Πρωτοβουλία που μπορούμε να σχεδιάσουμε να δένεται με το πολιτικό 
περιεχόμενο της Κυβερνητικής Πρότασης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ γνώμης.
Πρέπει να δουλέψει ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ σ’αυτή την 
κατεύθυνση.

7. ΤΟ ΠΑΣΟΚ
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