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Φίλες και φίλοι,
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε όλοι, για την παρουσία 

σας σήμερα εδω.

Ο ελληνικός λαός πριν από τέσσερα περίπου χρόνια μας 
εμπιστεύθηκε με την απόφασή του τη διακυβέρνηση της χωράς. Μας 
έδωσε την εντολή να οδηγήσουμε την Ελλάδα με ασφάλεια και 
σιγουριά. Φέραμε σε πέρας το δύσκολο έργο.

Σήμερα παρουσιάζουμε τις προγραμματικές δεσμεύσεις 
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τη νέα τετραετία 2000- 
2004. Ζητάμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού σε 
μία κοινή πορεία και συστρατευση για την Ελλάδα και τον 
Ελληνισμό.

Θα ήθελα να τοποθετήσω τις προγραμματικές μας 
δεσμεύσεις για τις κρίσιμες εκλογές της 9ης Απριλίου σε μια ευρύτερη 
προοπτική.

Πριν από τέσσερα χρόνια είχαμε δεσμευθεί ενώπιον του 
ελληνικού λαού να πραγματοποιήσουμε τρεις μεγάλους εθνικούς 
στόχους.

Την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ για να οικοδομήσουμε ισότιμα με 
τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς ένα μέλλον ευημερίας και ένα 
ισχυρό κοινωνικό κράτος. Ένα κράτος αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. 

-» Την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ελλάδας, για να μπορέσει να 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις και να 
προωθήσει έτσι καλύτερα τα συμφέροντα του έθνους και του 
ελληνισμού. Δημιουργήσαμε μια Ελλάδα δυνατή που τη σέβονται και 
τη λογαριάζουν.
Τον εκσυγχρονισμό της χώρας με τη δημιουργία σύγχρονων 
υποδομών και τη διαμόρφωση νέων θεσμών στη λειτουργία του 
κράτους, τις δημόσιες επιχειρήσεις, την αποκέντρωση και την 
αυτοδιοίκηση.

Στη δύσκολη αυτή πορεία εμείς οι Έλληνες δείξαμε μια 
εντυπωσιακή ωριμότητα.

Πήραμε την τύχη στα χέρια μας.
Πετύχαμε πραγματα που μέχρι χθες πολλοί θεωρούσαν 

δύσκολα. Ακατόρθωτα.
Διαφυλάσσοντας την κοινωνική συνοχή, που ήταν και 

παραμένει πάντοτε οδηγός της πολιτικής μας, προτάσσοντας τον 
πολίτη και τα δικαιώματά του, την Ελλάδα και την προοπτική της, 
δώσαμε τη μάχη και στα τρία μέτωπα.

Σήμερα μπορούμε να βγούμε με καθαρότητα και ειλικρίνεια 
στον ελληνικό λαό και να πούμε ότι πετύχαμε και τους τρεις μεγάλους 
στόχους που είχαμε θέσει το 1996.

Σήμερα η Ελλάδα είναι μια καλύτερη χώρα.

Δημιουργήσαμε το νέο. Ζούμε ήδη μια νέα πραγματικότητα.

Στην οικονομία αρχίζοντας από το 1994 και με επιτάχυνση 
από το 1996, ανατρέψαμε την βαρύτατη κληρονομιά της περιόδου 89-
93.



Τα γιγάντια ελλείμματα, το εκρηκτικό δημόσιο χρέος και ο 
υψηλός πληθωρισμός είχαν καθηλώσει την οικονομία σε μια διαρκή 
ύφεση. Οι παραγωγικές δυνάμεις ήταν δέσμιες και η χώρα βρισκόταν σε 
μεγάλη υστέρηση απέναντι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με την οικονομική μας πολιτική ξεπεράσαμε το δίλημμα 
σταθεροποίηση ή ανάπτυξη. Επιτύχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης 
μέσα από την σταθεροποίηση, οιαφυλάσσοντας ταυτοχρόνως την 
κοινωνική συνοχή.

Σήμερα η οικονομική πραγματικότητα είναι ριζικά
διαφορετική:

• Η Ελλάδα έχει πλέον έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς 
ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το βιοτικό επίπεδο της χώρας αυξήθηκε 
από το 60% του μέσου ευρωπαϊκού επιπέδου στην αρχή της 
δεκαετίας του 90, στο 70% σήμερα και συνεχίζουμε.

• Η οικονομία εξυγιάνθηκε και έγινε πιο ανταγωνιστική. Με την μείωση 
των ελλειμμάτων και του χρέους, την πτώση του πληθωρισμού και 
των επιτοκίων, ενισχύεται η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας, 
δημιουργούνται νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες στους 
εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

• Το 1996 είχαμε δεσμευτεί οτι σε 4 χρόνια θα δημιουργήσουμε
180.000 νέες θέσεις εργασίας. Από τότε ως και το 2000 έχουν 
δημιουργηθει πάνω από 210.000 νέες θέσεις εργασίας.

• Στο παρελθόν το εισόδημα της χωράς ήταν μικρό. Αλλά και το
μερίδιο του εθνικού εισοδήματος που αφιερωνόταν στην κοινωνική 
πολιτική ήταν το μικρότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο αυτό το 
διάστημα αυξήσαμε σταθερά τις κοινωνικές δαπάνες. Έτσι σήμερα, 
είμαστε σε καλύτερη θέση από πολλές χώρες και πιο κοντά στο μέσο 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα σας τονίσω ότι αυτός είναι για μένα ο 
μεγαλύτερος τίτλος τιμής και η πηγή της μεγαλύτερης ικανοποίησης 
από την πρώτη τετραετία της διακυβέρνησης:

Ότι αποδείξαμε στην πράξη πως με την μεγαλύτερη 
ανάπτυξη έχουμε περισσότερες δυνατότητες να κτίσουμε μια 
δικαιότερη κοινωνία με συνοχή και αλληλεγγύη. Ότι η ανάπτυξη 
είναι η εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον για τους ασθενέστερους. 
Για τους ανθρώπους που αποτελούν πάντα το επίκεντρο των 
πολίτικων μας.

Η επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής επισφραγίζεται με 
την αίτηση ένταξης στην ΟΝΕ, την οποία θα υποβάλλουμε στις 9 
Μαρτίου. Από την.σκοπιά, μας, καταθέτουμε ένα-φάκελο-άρτιο. Έχουμε 
επιτύχει όλα τα κριτήρια, Και είμαστε σε συγκριτικά καλύτερη θέση από 
άλλες χώρες που προηγήθηκαν από μας στην ένταξη. Η ένταξη είναι 
“κλειδωμένη .

Φίλες και φίλοι,
Η οικονομική ανάπτυξη είναι και προϋπόθεση για την 

ισχυρή διεθνή θέση της χώρας. Δώσαμε με συνέπεια την μάχη για την 
ισχυρή Ελλάδα. Δεν εκφωνήσαμε συνθήματα. Δεν παγιδευτήκαμε σε 
προκαταλήψεις.

Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε πρωτοβουλίες ειρήνης και 
συνεργασίας στα Βαλκάνια. Μαζί με τις διπλωματικές μας
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πρωτοβουλίες ενισχύσαμε την παρουσία και την δραστηριότητα των 
ελληνικών επιχειρήσεων στον βαλκανικό χώρο. Όπως επίσης 
ενθαρρύναμε την ανάπτυξη των πολιτιστικών δεσμών με όλα τα κράτη 
και τους λαούς της περιοχής.

Σήμερα η Ελλάδα είναι μια όαση σταθερότητας, μια γέφυρα 
συνεργασίας στην Ν.Α. Ευρώπη.

Η Ελληνική πολιτική δικαιώθηκε στην πρόσφατη Σύνοδο 
Κορυφής στο Ελσίνκι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχθηκε όλες τις προϋποθέσεις που 
θέσαμε για να μπορέσει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή υποψηφιότητα 
της Τουρκίας.

Σήμερα, με τις δικές μας προσπάθειες, ξεκινά η τελική 
φάση για την ένταξη της Κύπρου στήν Ευρωπαϊκή Ένωση, προοπτική η 
οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και στην επίλυση του 
Κυπριακού.

Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την θέση της χώρας με το πιο 
εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του εξοπλισμού 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα καθιστά την 
Ελλάδα αμφίπλευρα ισχυρή: και στις πρωτοβουλίες ειρήνης και 
συνεργασίας αλλά και ως δύναμη αποτροπής.

Φίλες και φίλοι,

Ένα μεγάλο σχέδιο για την ανάπτυξη της υποδομής της 
χώρας, για την ανάδειξη της περιφέρειας και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής υλοποιήθηκε και συνεχίζεται παντού στην Ελλάδα. Τα 
μεγάλα έργα υποδομών στις μεταφορές, την ενέργεια, την παιδεία, το 
περιβάλλον αλλάζουν το πρόσωπο της χώρας. Δίνουν νέες 
δυνατότητες. Εξασφαλίζουμε την διασύνδεση όλων των περιοχών της 
χώρας σ’ ενα ενιαίο σύνολο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Δημιουργούμε σύγχρονα δίκτυα μεταφορών και επικοινωνίας προς τα 
Βαλκάνια, την Μεσόγειό και την Κεντρική Ευρώπη. Με το Μετρό της 
Αθήνας, με τα χιλιάδες μικρά και ριεγαλα έργα σε όλη τη χώρα 
πετυχαίνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερη ασφάλεια, πιο 
καθαρό περιβάλλον.

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν σε πολλούς τομείς: 
Ίδρυση Ανεξάρτητων Αρχών για την προστασία του πολίτη, 
αποκέντρωση της διοίκησης, Σχέδιο “Καποδίστριας”, λειτουργία νέων 
νοσοκομείων, μεταρρύθμιση στην παιδεία, κοινωνική ασφάλιση των 
αγροτών, νέα προγράμματα οικονομικής.στήριξης και φροντίδας των 
ηλικιωμένων. Με όλα αυτά βελτιώσαμε τη λειτουργία του κράτους και τη 
ζωή του πολίτη.

Σ’ αυτή την πορεία ήρθαμε πολλές φορές σε ρήξεις με 
κατεστημένες νοοτροπίες και συμφέροντα. Δεν υποκύψαμε στο 
λεγόμενο “πολιτικό κόστος”. Απευθυνθήκαμε πάντοτε στον λαο με την 
γλώσσα της αλήθειας και της ευθύνης.

Δημαγωγία δεν είναι μόνον να παραπλανάς τον λαό με 
υποσχέσεις. Δημαγωγία είναι επίσης όταν καλλωπίζεις τις καταστάσεις 
και κολακεύεις τον πολίτη, αφήνοντας όμως τα προβλήματα άλυτα.
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Εμείς διαλέξαμε τον δρόμο της αλήθειας. Διαλέξαμε το 
συμφέρον των πολλών έναντι των προνομίων των ολίγων.

Βγάλαμε την χώρα από άλυτα προβλήματα δεκαετιών.
Όλοι γνωρίζουν ότι τα επιτεύγματα είναι μεγάλα. Η 

προσπάθεια όμως δεν έχει ολοκληρωθεί. Πολλά πρέπει να γίνουν 
ακόμα. Με θεμέλιο την ισχυρή οικονομία, την ενισχυμένη θέση της 
χώρας και τις σύγχρονες υποδομές μπορούμε πλέον να αντικρίζουμε με 
αισιοδοξία την πορεία της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Μια Ελλαδα ισχυρή 
και δίκαιη που βάζει πάνω απ’ όλα τον πολίτη, τα δικαιώματα του και τις 
ελευθερίες του.

Συνεχίζουμε την πορεία εκσυγχρονισμού της /ώρας, την 
“άλλη σύγκλιση”, την μεταρρύθμιση σε κρίσιμους τομείς όπως η 
δημόσια διοίκηση, η παιδεία, η υγεία, το κοινωνικό κράτος. Η ισχυρή και 
δίκαιη Ελλάδα πρέπει να προσφέρει στον πολίτη περισσότερες 
δυνατότητες απασχόλησης, νέες ευκαιρίες δημιουργίας, μια καλύτερη 
ζωή, προοπτική για τη νέα γενιά. Ορίζοντες για όλους.

Αγαπητοί φίλοι,

Οι εκλογές της 9ης Απριλίου είναι κρίσιμες.
Για να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις πρέπει πριν απ’ όλα 

να ξεκαθαρίσουμε ποιές είναι οι προκλήσεις, οι δυνατότητες, οι 
ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που περιβάλλουν την χώρα μας.
• Την τετραετία 2000 - 2004, αλλά πιθανόν για ακόμα μεγαλύτερη 

περίοδο, η Ευρώπη και η Ελλάδα θα αντιμετωπίζουν ολο και πιο 
έντονα τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Είναι φανερό, ότι ο παγκόσμιος ανταγωνισμός οικονομικής 
και πολιτικής κυριαρχίας δημιουργεί μια μεγάλη αστάθεια στο διεθνες 
σύστημα ασφαλείας. Ταυτοχρόνως, οι συγχωνεύσεις μεγάλων 
επιχειρήσεων και η διαρκής απελευθέρωση των αγορών, δημιουργούν 
νέες δυνατότητες αλλά και μεγάλες απειλές για όσους δεν κάνουν τις 
σωστές επιλογές. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη.

Σήμερα όσο ποτέ γίνεται φανερό ότι τα άμεσα αλλά και τα 
μακρά συμφέροντα της χώρας διασφαλίζονται με σταθερές επιλογές 
διεθνούς ένταξης και συμμαχιών. Η συμμετοχή μας στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση δικαιώνεται διπλά:

Είναι ασπίδα προστασίας της /ώρας από τους 
κραδασμούς της διεθνοποίησης. Είναι μοχλός ανάπτυξης, ταυτόχρονα 
στο εσωτερικό της χώρας.

Η επιλογή στις 9 Απριλίου είναι καθαρή: η Ελλάδα πρέπει 
να διασφαλίσει .τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα από την 
συμμετοχή της στην ΟΝΕ. ¿τις 9 Απριλίου πρέπει να υπάρχει μια 
ισχυρή Κυβέρνηση, με νωπή την λαϊκή εντολή ώστε στις 
διαπραγματεύσεις του Μαΐου να αντληθεί το μέγιστο δυνατό των 
πλεονεκτημάτων της ένταξης.

• Στην τετραετία 2000-2004 και ιδιαίτερα τώρα, την πρώτη χρονιά, η 
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει μεγάλες εσωτερικές 
μεταρρυθρίσεις. Η Διακυβερνητική Διάσκεψη έχει ως στόχο να 
εγκαθιδρυσει νέους θεσμούς ενόψει της διεύρυνσης. Υπάρχει στην 
Ένωση πάντα ο πρακτικός κίνδυνος να διαμορφωθεί η δυναμικιή της 
Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων: κάποιοι να πάνε πιο μπροστά και 
άλλοι να μένουν πιο πίσω. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι εμείς
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δώσαμε την απάντηση: η Ελλάδα στην ΟΝΕ σημαίνει ότι η 
Ελλάδα είναι ήδη στην πρώτη ταχύτητα της Ένωσης. Και 
πρέπει να διατηρηθεί σταθερά εκεί.

• Η Ελλάδα έχει το στρατηγικό πλεονέκτημα να είναι η μόνη χώρα στη 
Ν.Α. Ευρώπη που μετέχει ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και όλους τους διεθνείς οργανισμούς.

Η Ν.Α. Ευρώπη θα είναι για αρκετό διάστημα περιοχή 
ταραγμένη. Παραμονεύουν πάντοτε κίνδυνοι εμπλοκών, σε όλες τις 
χώρες που προσπαθούν να βρουν το δρόμο τους, μέσα από την 
αναβίωση των εθνικισμών, μέσα από τοπικές διενέξεις και τριβές.

Η Ελλάδα χρειάζεται το 2000-2004 μια ισχυρή, υπεύθυνη 
και σταθερή κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να πρωτοστατεί σε 
πρωτοβουλίες ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή. Χρειάζεται μία 
κυβέρνηση εγγυητη ειρήνης.

Αυτά είναι τα μεγάλα θέματα της χώρας.

Ζητώ από όλα τα κόμματα να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί 
κανείς να συρρικνώνει τα ζητήματα στα οποία θα κληθεί ο λαός να 
αποφασίσει. Θέλω να πιστεύω ότι όλα τα κόμματα θα σταθούν στο 
ύψος των περιστάσεων. Ότι θα υπάρξει ένα υψήλό επίπεδο εκλογικού 
αγώνα αντάξιο με τα ζητήματα που διακυβεύονται.

Η Ελλάδα στις 9 Απριλίου θα χρειαστεί μια υπεύθυνη 
κυβέρνηση. Θα χρειαστεί μια συγκεκριμένη πρόταση διακυβέρνησης. 
Κάθε έλληνας πρέπει να ξέρει τι αποφασίζει για το μέλλον το δικό του - 
για το μέλλον των παιδιών του.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Φίλες και φίλοι,

Παρουσιάζουμε σήμερα στον ελληνικό λαό τις δεσμεύσεις 
μας για τη νεα τετραετία, όπως καταγράφονται συγκεκριμένα και 
αναλυτικά στις 260 σελίδες του.
Το πρόγραμμα συμπυκνώνεται σε δέκα μεγάλους στόχους, που 
αποτελούν πρόταση κοινής πορείας και συστράτευσης για τη νέα 
τετραετία 2000 - 2004.

Φίλες και Φίλοι,

Οι προγραμματικές μας θέσεις είναι μια ανοιχτή 
πρόσκληση για μια κοινή, συνάντηση,, για-μια. συστράτευση σε μια 
προοδευτική εξέλιξη της χωράς.

Όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων που θέλουν και 
διεκδικούν μια καλύτερη ζωή.

Ζητάμε στις 9 Απριλίου μια καθαρή λαϊκή εντολή, για μια 
ισχυρή Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Για μια διακυβέρνηση που θα εκφράσει όλες τις κοινωνικές 
δυνάμεις που συστρατεύονται στην προοδευτική εξέλιξη της χώρας.
Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις και οι μεγάλες τομές είναι υπόθεση της ίδιας 
της κοινωνίας.
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Υπάρχει σήμερα μια νέα κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία 
γύρω από τον στοχο του εκσυγχρονισμού και τον στόχο της προόδου 
της χώρας.

Αυτή η νέα πλειοψηφία είναι και ο μοχλός των μεγάλων 
αλλαγών και των μεγάλων συναινέσεων που πάνε την χώρα μπροστά. 
Αυτή η πλειοψηφία ζητά να εκφρασθεί στο όραμά μας και στον τρόπο 
δράσης μας για την επόμενη τετραετία.

Ζητάμε την συστράτευση όλων των δυνάμεων της 
προόδου στην πόλη και την ύπαιθρο στην Ελλάδα και τον Ελληνισμό 
γύρω από τους δέκα μεγάλους στόχους της διακυβέρνησης για το 2000 
-2004.

Φίλες και φίλοι,

Καταθέτουμε σήμερα στον ελληνικό λαό τις δεσμεύσεις
μας.

Οι δέκα μεγάλοι στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-
2004

1. Το νέο όραμα της ανάπτυξης

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε την ανάπτυξη της 
οικονομίας με ακόμη ισχυρότερους ρυθμούς και το 2004 να 
προσεγγίσουμε το 80% του βιοτικού επίπεδου της Ευρώπης των 15.

Τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε την μάχη για την 
σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας και την ένταξη στην ΟΝΕ. Τα 
επόμενα χρονιά δίνουμε την μάχη για την σύγκλιση τής ελληνικής 
περιφέρειας προς τις ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ευρώπης. Στόχος 
μας είναι να κάνουμε όλες τις περιφέρειες της χώρας ισχυρούς πόλους 
ανάπτυξης και ευημερίας.

Διαμορφώνουμε και υποστηρίζουμε μια στρατηγική 
Εθνικής Ανταγωνιστικότητας, με την ανάδειξη των συγκριτικών μας 
πλεονεκτημάτων σε τομείς όπως η γεωργία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, 
ο χρηματοπιστωτικός τομέας, οι νέες τεχνολογίες. Κοινός 
παρονομαστής όλης της προσπάθειας είναι η ποιότητα και η καινοτομία 
της ελληνικής παραγωγής.

Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους έχουμε 
συγκεκριμένες πολιτικές:

/ Αξιοποίηση του Π Κοινοτικού -Πλαισίου Στήριξης για μια 
ισόρροπη κατανομή της ευημερίας στην Ελλάδα. Στα επόμενα 7 
χρονιά διατίθενται 15,7 τρις. δρχ. για να επεκτείνουν τις υποδομές, 
να στηρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη 
βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

/ Δημιουργούνται ολοκληρωμένα δίκτυα μεταφορών σε όλο το 
γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας. Προτεραιοτητά μας είναι η 
ολοκλήρωση της Εγνατιας, της ΠΑΘΕ, της Αττικής και της Ιονίας 
Οδού, η γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, το Διεθνές Αεροδρόμιο και το 
Μετρό της Θεσσαλονίκης. Αναβαθμίζεται η εμπορική ναυτιλία με τον 
εκσυγχρονισμό της ακτοπλοΐας και την αναβάθμισή των λιμενικών 
υποδομών.
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/ Προωθούμε τον ανταγωνισμό, το άνοιγμα των κλειστών αγορών, και 
την συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών. Ενισχύουμε τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος και τον 
εκσυγχρονισμό των αγορών κεφαλαίου. Η Ελλάδα αναδεικνύεται 
έτσι σε σύγχρονο, διεθνες εμπορικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο 
για όλη την περιοχή.

/ Για τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας 
προωθούμε την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών και 
των δικτύων επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δίδονται 
κίνητρα για την δημιουργία εταιρειών εντάσεως τεχνολογίας και την 
παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

2. Απασχόληση και αναδιανομή εισοδήματος

Διαρκής επιδίωξη μας είναι η αύξηση της απασχόλησης, 
έτσι ώστε η ανεργία να μειωθεί δραστικά, να αυξηθούν τα οικογενειακά 
εισοδήματα και να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των εργαζομένων.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση κινητοποιούμε 
το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και τις συντονίζουμε 
μαζί με την κυβερνητική πολιτική για την αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και την σύνδεση της ανάπτυξης με την απασχόληση, για 
περισσότερες θέσεις εργασίας.

Ο συγκεκριμένος και μετρήσιμος στόχος μας για την
επόμενη τετραετία είναι να δημιουργήσουμε 300.000 νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους νέους, τις γυναίκες και 
τους μακροχρόνια άνεργους. Σ’ αυτές τις θέσεις πρέπει να προστεθούν 
και άλλες 300.000 θέσεις αμειβόμενης κατάρτισης για ανέργους.
/ Κλειδί στην αύξηση της απασχόλησης είναι η κατάρτιση στις νέες 

τεχνολογίες, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η άμβλυνση 
των παραγόντων που επηρεάζουν δυσμενώςτην αγορά εργασίας.

/ Ενισχύουμε την γυναικεία και την νεανική Επιχειρηματικότητα, με 
την άρση των εμποδίων ως προς την εξασφάλιση αρχικών 
κεφαλαίων και πιστωτικών διευκολύνσεων.

/ Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τα Ατομα με 
Ειδικές Ανάγκες.

/ Για να ενισχύσουμε τη δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος 
συνεχίζουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση με σταδιακή μείωση της 
φορολογίας και εξάλειψη της φοροδιαφυγής.

/ Στηρίζουμε την διεύρυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων με 
στόχο την συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη και το μετοχικό 
κεφαλαίο των δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

/ Το 35ωρο εξακολουθεί να είναι στόχος μας. Συνεχίζουμε και 
διευρύνουμε τις πιλοτικές εφαρμογές.

Εφαρμόζουμε μία μεταναστευτική πολιτική που βασίζεται 
στην δημιουργία προϋποθέσεων νόμιμης παραμονής, εργασίας και 
κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών, με πάταξη της παράνομης 
παραμονής και απασχόλησης στη χώρα. Ταυτόχρονα εντείνεται ο 
έλεγχος των συνόρων.

3. Γεωργία - Ανάπτυξη της υπαίθρου

Στρατηγικός μας στόχος είναι η ολοκληρωμένη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της υπαίθρου: Με 9 τρις δραχμές στα οποία πρέπει να 
προστεθούν και άλλα περίπου 3 τρις δραχμές από τους πόρους του Γ'
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Κ.Π.Σ., ενισχύεται η αγροτική παραγωγή, η ανταγωνιστικότητα και η 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, 7 τρις δραχμές διατίθενται 
για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και 2 τρις. δρχ. για 
αναπτυξιακές υποδομές. Ανακοινώσαμε ήδη τη δέσμη των πρόσθετων 
μέτρων άμεσης εφαρμογής για τους αγρότες. Ακόμη όμως 
σημαντικότερο είναι το έργο που γίνεται ως προς τους θεσμούς της 
αγροτικής ανάπτυξης και ως προς τη νέα σχέση που διαμορφώνεται 
ανάμεσα στον αγρότη και το Τραπεζικό σύστημα, ιδίως την Αγροτική 
Τράπεζα για τη χρηματοδότηση της ελληνικής γεωργίας.
X Ενισχύουμε την ανάπτυξη μιας νέας τάξης επαγγελματιών αγροτών 

με ειδικά συνεχώς αυξανόμενα μέτρα για τους νέους αγρότες, νέους 
αγρότες με πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ικανότητα για τη λήψη 
σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων και την προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα.

/ Προωθούμε νέα βιώσιμα συστήματα παραγωγής, φιλικά προς το 
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και προσαρμοσμένα στις 
σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλωτών. Στόχος είναι πάντοτε τα 
επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας.

/ Υλοποιούμε προγράμματα αγροτουρισμού, για την προβολή και 
διάδοση τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς.

/ Ενισχύουμε τις μειονεκτικές, ορεινές και νησιώτικες περιοχές με 
ειδικές αναπτυξιακές δράσεις.

/ Κεντρικός μας στόχος είναι η ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας.

4. Επένδυση στη γνώση και τη νέα γενιά: 
“Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση”___________

Η προτεραιότητα της παιδείας αποτελεί την καλύτερη 
απόδειξη ότι μία κοινωνία φροντίζει το μέλλον της. Η αναβάθμιση της 
παιδείας, η κατάρτιση σε σύγχρονες ειδικότητες, η δια βίου μάθηση είναι 
οι άξονες της πολίτικης μας.

Η ανύψωση της δημόσιας εκπαίδευσης, είναι βασική 
στρατηγική επιλογή καθώς μόνον αυτή διασφαλίζει την ισότητα στο πιο 
κρίσιμο πεδίο που είναι η πρόσβαση στη γνώση. Το ελληνικό δημόσιο 
σχολείο πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του μαθητή, του γονέα, 
του εκπαιδευτικού και να ξαναγινει κέντρο μόρφωσης και πολιτισμού.

/ Στην σημερινή εποχή τα παιδιά μας δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο 
καλά ελληνικά, αλλά και τουλάχιστον μία ξένή γλώσσα. 
Επεκτείνουμε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσων σε όλο το 
εκπαιδευτικό σύστημα. Για την-διάδοση της—πληροφορικής 
εξασφαλίζουμε την διδασκαλία και τον εξοπλισμό σε όλα τα δημόσια 
σχολεία και επιδοτούμε την αγορά υπολογιστών για τις οικογένειες 
χαμηλού εισοδήματος.

/ Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη της τεχνολογικής
εκπαίδευσης.

X Συνεχίζουμε την επέκταση των ευκαιριών σπουδών στην
μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση για να περιορίσουμε
δραστικά την ανάγκη μετανάστευσης των παιδιών μας για να 
σπουδάσουν.

/ Η ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση πρέπει να γίνει πρότυπο για 
την Μεσόγειο και την ΝΑ Ευρώπη. Να μπορεί να εξοπλίζει τους 
φοιτητές αλλά και τους νέους επιστήμονες με γνώσεις που
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αντιστοιχούν στα επαγγέλματα υψηλής ζήτησης. Να προσελκύει 
φοιτητές από άλλες χώρες και να ενισχύει έτσι το νέο ρόλο της 
Ελλάδας στην περιοχή.

/ Ενισχύουμε τον ερευνητικό ιστό της χώρας με έμφαση στην 
ανάδειξη εθνικών πλεονεκτημάτων σε συγχρόνους τομείς έρευνας 
και τεχνολογίας.

5. Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη: Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική 
Ασφάλεια______________________

Στόχος μας είναι ένας ολοκληρωμένος Κοινωνικός Ιστός 
Ασφάλειας, ο οποίος παρέχει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες και 
ενισχύσεις σε όσους πολίτες έχουν αναγκη.

Με την πολιτική μας, ο συνταξιούχος θα είναι βέβαιος ότι το 
εισόδημα του δεν απειλείται από τον πληθωρισμό ή την οικονομική 
δυσπραγία των Ταμείων. Ο ηλικιωμένος θα διευκολυνθεί να ζει με 
αξιοπρέπεια, χωρίς να αποκλείεται από την σύγχρονη ζωή. Η νέα 
μητέρα να μην έχει το δίλημμα επιλογής μεταξύ οικογενειακής ζωής και 
εργασίας. Τα ατομα με ειδικές ανάγκες να αισθάνονται οτι η 
ιδιαιτερότητά τους είναι λόγος ενσωμάτωσης στην κοινωνία και όχι 
τείχος αποκλεισμού. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που 
οραματιζόμαστε.

Το Εθνικό Σύστημα Πρόνοιας και οι πολιτικές μας για την 
τρίτη ηλικία, για τα νέα ζευγάρια, για τα άτομα με ειδικές αναγκες, τώρα 
συμπληρώνονται με το Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον
Αποκλεισμό”. Στόχος μας είναι να καταπολεμήσουμε την 
περιθωριοποίηση και τα προβλήματα που έχουν όσοι συνάνθρωποι 
μας παγιδεύονται στην φτώχεια, την εξάρτηση και την κοινωνική 
απομόνωση, να τους εξασφαλίσουμε μία αξιοπρεπή διαβίωση και να 
τους βοηθήσουμε να ενταχθούν ξανά στον κοινωνικό ιστό. Το “Δίκτιο 
Ενάντια στη Φτώχεια και τον Αποκλεισμό” καλύπτει το κενό που τυχόν 
αφήνουν όλοι οι άλλοι προνοιακοί και κοινωνικοί μηχανισμοί και αφορά 
κάθε ελληνική οικογένεια και κάθε πολίτη που βρίσκεται σε δύσκολη 
κατάσταση.

Η υγειονομική περίθαλψη είναι κοινωνικό αγαθό και 
πρέπει να προσφέρεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε όσους έχουν 
ανάγκη. Η Ελλάδα έχει σήμερα πολλές σύγχρονες νοσοκομειακές 
εγκαταστάσεις, ειδικευμένο προσωπικό και επαρκή πρόσβαση του 
πολίτη στις υπηρεσίες υγείας. Συχνά όμως το αποτέλεσμα είναι 
κατώτερο από τις δυνατότητες. Θα προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση 
του ΕΣΎ για να αποκτήσουμε ένα αξιόπιστο και αξιοπρεπές σύστημα 
περίθαλψης των πολιτών, με επάρκεια -υπηρεσιών- και ορθολογική 
διαχείριση των πόρων. Στόχοι της πολιτικής μας είναι:
/ Σύγχρονα και αξιόπιστα νοσοκομεία, με πλήρη στελέχωση και 

εξοπλισμό. Καθιέρωση σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και 
οργάνωσης των νοσοκομείων με αξιοκρατική επιλογή διοίκησης και 
προσωπικού.

/ Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του 
Δημοσίου για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος 
σύγχρονες υπηρεσίες υγείας.

/ Οργάνωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

Στόχος μας είναι να περάσουμε από την περίθαλψη
στην υγεία.
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Ο εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος
προϋποθέτει μια μακρόπνοη μεταρρύθμισή και αναδιάρθρωση, με 
όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να διορθωθούν οι 
σημερινές αδικίες, να οικοόομηθεί ένα ισχυρό σύστημα 
μακροπρόθεσμης προοπτικής και να διευκολυνθεί η απασχόληση και η 
ανάπτυξη χωρίς να θίγουν ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η 
αναμόρφωσή του ασφαλιστικού συστήματος θα γίνει με στόχο την 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση χωρίς αιφνιδιασμούς, σύμφωνα με τα 
δείγματα γραφής που ήδη εχουμε δώσει στον τομέα αυτό. Με 
κοινωνικό διάλογο ώστε να βρεθεί η λύση εκείνη που θα διασφαλίζει 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις προοπτικές των εργαζομένων.

/ Διευκόλυνση της κινητικότητας και ευελιξίας μεταξύ διαφορετικών 
φορέων, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να επιλεγει διαφορετική 
εργασία χωρίς να χάνει εισφορές. Διαρκής ενημέρωση των 
ασφαλιστικών δεδομένων και των συνταξιοδοτικών προσδοκιών για 
κάθε ασφαλισμένο.

/ Αξιοποίηση των ασφαλιστικών αποταμιεύσεων και συμμετοχή των 
Ταμείων στην παροχή νέων κοινωνικών υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους.

Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την εφαρμογή μίας 
δημογραφικής πολιτικής με στοχο την ενίσχυση της γεννήτικότήτας 
και την επάνοδο στο επίπεδο φυσικής αναπληρωσης του πληθυσμού. 
Τα κίνητρα περιλαμβάνουν ενίσχυση της εργαζόμενης μητέρας, 
οικονομική στήριξη της οικογένειας και φορολογικές διευκολύνσεις για 
την απόκτηση μεγαλύτερης στέγης.

6. Ποιότητα ζωής - ασφάλεια για τον πολίτη

Η δημόσια ασφάλεια είναι απαραίτητο κοινωνικό αγαθό 
πρώτα απ’ όλα για τα λαϊκά στρώματα και τις ασθενέστερες ομάδες του 
πληθυσμού, γιατί αυτές πλήττονται περισσότερο από την 
εγκληματικότητα, χωρίς να μπορούν να “αγοράσουν” προστασία. 
Ευημερία του απλού πολίτη σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να 
νοιώθει ασφάλεια στο σπίτι και στην εργασία του, στο δρόμο της 
γειτονιάς του και στα μαζικά μέσα μεταφοράς, στις οικονομικές του 
συναλλαγές και την περιουσία του. Η καταπολέμηση του εγκλήματος, 
της παραβατικής συμπεριφοράς και του χουλιγκανισμού, είναι όρος 
ύπαρξης και άνθησής της κοινωνίας. Στοχος μας είναι η πλήρης 
αποκατασταση συνθηκών ασφάλειας και αξιοπρέπειας στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών.

Η ποιότητα ζωής στις πόλεις είναι συχνά 
υποβαθμισμένη, εξαιτίας της πυκνής και άναρχης δόμησής, της 
έλλειψης δημόσιων χώρων, της μεγάλης κυκλοφοριακης κίνησης. 
Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τα προγράμματα ανάπλασής και 
ανοικοδόμησης αστικών περιοχών, αξιοποιώντας σύγχρονα συστήματα 
χρηματοδότησης με την συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος, του 
κράτους και των κατοίκων.

Παράλληλα, οφείλουμε να προστατεύσουμε το φυσικό 
μας περιβάλλον, την αειφορο ανάπτυξη, τα δάση, τους 
υγροβιότοπους, την απειλούμενη πανίδα, τα μνημεία της γης και της 
φύσης. Το χρωστάμε στους σημερινούς πολίτες και στα παιδια μας, για
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να ξαναβρούμε μία πιο ανθρώπινη ισορροπία ανάμεσα στην πόλη και 
την φύση, την εργασία και την αναψυχή.

7. Αναθεώρηση του Συντάγματος και δικαιώματα του πολίτη

Η επόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική. Επωμίζεται μια 
ιστορική ευθύνη για τον εκσυγχρονισμό του Κράτους στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο, το επίπεδο του Συντάγματος. Στόχος μας είναι να 
διαμορφωθεί γύρω από την αναθεώρηση η ευρυτερη δυνατή συναίνεση 
με μία συνταγματική συμφωνία μεταξύ των κομμάτων. Το ποια θα είναι 
όμως η πλειοψηφία της επόμενης Βουλής είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την 
πορεία της αναθεώρησης που δεσμεύει τον τόπο για πολλά χρόνια.

/

/
/

/

/

/

/

/

Οι βασικοί μας στόχοι ως προς την αναθεώρηση είναι:
Η ενίσχυση της ελευθερίας των πολιτών και ο εκσυγχρονισμός του 
κράτους δικαίου
Η ολοκλήρωση της αρχής της ισότητας και του κοινωνικού κράτους 
Η εναρμόνιση του Συντάγματος μας με την προοπτική της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης
Ο εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση της διαφάνειας του 
κοινοβουλευτικού συστήματος
Η ανάδειξη της αρχής της συναίνεσης ως στοιχείο της δημοκρατικής 
αρχής μέσα από την κατοχύρωση ανεξαρτήτων διοικητικών αρχών 
και άλλων εγγυήσεων
Η ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερικής ανεξαρτησίας της 
Δικαιοσύνης
Η επέκταση των συνταγματικών προβλέψεων για τη διαφάνεια και 
τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
Η ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας χωρίς τον κίνδυνο 
διάλυσης της Βουλής.

8. Μια Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη

Η δημόσια διοίκηση αναβαθμίζεται και γίνεται ο επιτελικός 
μηχανισμός για τον σχεδίασμά και την υποστήριξη των στρατηγικών 
επιλογών της χώρας. Η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχει αξιοπιστία, 
ποιότητα και σαφείς υποχρεώσεις απέναντι στον πολίτη. Στοχος μας 
είναι μία δημόσια διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη. Προς αυτή την 
κατεύθυνση καθιερώνουμε τα εξής :
/ Καταστατικό Χάρτη Υποχρεώσεων κάθε δημόσιας υπηρεσίας που 

σχετίζεται με υποθέσεις του πολίτη. Θέσπιση νομικών δεσμεύσεων 
για την αξιόπιστη λειτουργία της.

/ Απλοποίηση των σχέσεων κράτους-πολίτη με συντόμευση των 
διαδικασιών και θέσπιση ανωτάτου χρονικού ορίου αντιμετώπισης 
των υποθέσεων.
/ Απογευματινή λειτουργία κρίσιμων τομέων της δημόσιας διοίκησης. 

V Τακτική δημοσία αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων κάθε 
δημόσιας υπηρεσίας για τήν καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

/ Εκτεταμένη χρήση των νέων συστημάτων πληροφορικής και 
επικοινωνίας στο κράτος για την καλύτερη εξυπηρέτήση του πολίτη, 
σε τομείς όπως η υγεία, οι μεταφορές, οι δημόσιες υπηρεσίες και το 
ηλεκτρονικό εμπόριό.

/ Άξονας βέβαια της πολιτικής μας είναι η διαρκής ενίσχυση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης με την συνολική 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην περιφέρεια.
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9. Η Ολυμπιακή προετοιμασία - Η Ελλάδα Επικράτεια Πολιτισμού ” - Η 
άνοιξη του ελληνικού αθλητισμού_______________________________________

Η Ελλάδα είναι μία “ Επικράτεια Πολιτισμού”, η δε 
προετοιμασία για το 2004 θέτει σε μία τροχιά ανάπτυξης και άνθησης 
τους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. Οφείλουμε να 
επενδύσουμε στον πολιτισμό γιατί συνδέεται άρρηκτά με το είδος της 
ανάπτυξης που οραματιζόμαστε και με την ποιότητα ζωής που 
διεκδικούμε για μας και τις επόμενες γενιές. Να αναδείξουμε την 
πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, που συνεχίζει να 
εμπνέει τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε ολόκλήρο τον 
κόσμο. Ο πολιτισμός είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της 
χώρας μας. Οι στόχοι μας για την επόμενη τετραετία είναι οι εξής:

/ Διάσωση, προστασία και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς με 
νέα έργα και υποδομές, μεταξύ των οποίων το νέο μουσείο της 
Ακρόπολης, η επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, η 
ενοποίησή των αρχαιολογικών χώρων αλλα και αντίστοιχα έργα στη 
Θεσσαλονίκη και όλες τις άλλες περιοχές της χώρας.

/ Ανάδειξη των νέων μορφών τέχνης και στήριξη της ελληνικής 
παρουσίας στις διεθνείς πολιτιστικές δραστηριότητες. Ενίσχυση των 
καλλιτεχνών και των εργαστηρίων.

/ Διάδοσή της καλλιτεχνικής παιδείας και της επαφής με τον 
πολιτισμό στα σχολεία. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την 
προστασία και την ανάδειξή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 
την διάδοση της ελληνικής γλώσσας.

/ Η προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας (η οποία φιλοδοξούμε να γίνει ένας 
παγκόσμιος θεσμός, με την Ελλάδα να έχει σημαντικό ρόλο στην 
εκάστοτε διοργάνωσή της) είναι ο μεγάλος στόχος της νέας 
τετραετίας. Αυτό από μόνο του συγκροτεί μια εθνική στρατηγική που 
στήρίζεται σε δύο ισότιμα προγράμματα. Το πρόγραμμα “Αθήνα 
2004 και το πρόγραμμα “ Ελλάδα 2004”.

/ Η επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην πατρίδα τους 
μέχρι το 2004 είναι για μας βασικός ηθικός, πολιτισμικός και 
πολιτικός στόχος.

10. Ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο

Για τη διεθνή πραγματικότητα, που κάθε μέρα αλλάζει, 
εμείς έχουμε άποψη. Έχουμε άποψη για το αύριο, για το πού θέλουμε 
να πάμε. Εμείς μπορούμε να υλοποιήσουμε μια εξωτερική πολιτική που 
διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τα συμφέροντα του 
απανταχού ελληνισμού, προωθεί την ειρήνη και δημιουργεί δυνατότητες 
ευημερίας για.όλους τους λαούς της περιοχής-. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει 
να έχουμε αποτρεπτική ικανότητα και έμψυχο δυναμικό με υψηλό 
φρόνήμα και σύγχρονες επιχειρησιακές δυνατότητες. Σημαίνει μια χώρα 
που δίνει μάχες με ισχύ και επιχειρήματα και κερδίζει μια καλύτερη θέση 
στη διεθνή σκηνή.

Θα αγωνιστούμε για μια Ευρώπη περισσότερο 
δημοκρατική, με κοινωνικό πρόσωπο, με ισχυρούς θεσμούς, με 
αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και πολίτικη άμυνας. Για μια 
Ευρώπη πιο κοντά στα συμφέροντα του πολίτη. Την επόμενη τετραετία 
έχουμε να δώσουμε συγκεκριμένες πολιτικές μάχες μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Για να
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πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους και να φράξουμε το δρόμο στα 
συντηρητικά σχέδια και την αναβίωση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη.
Θα βοηθήσουμε τις γείτονες χώρες στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
τους και σε κάθε προσπάθεια για ειρήνη, σταθερότητα και συνεργασία 
στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Οι αποφάσεις του Ελσίνκι 
δίνουν μια σημαντική ευκαιρία για το ξεκίνημα μιας νέας εποχής στις 
σχέσεις της Τουρκίας με τήν Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
αποφάσεις του Ελσίνκι διασφαλίζουν την ακώλυτη ενταξιακή πορεία της 
Κύπρου.

Η επίλυση της μόνης διαφοράς με τη γείτονα χώρα σχετικά 
με την υφαλοκρηπίδα θα είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών μας τη 
νέα τετραετία.

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι πάντοτε η ένταξη της 
Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για μια 
δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων 
του ΟΗΕ.

Φίλες και φίλοι,
Στον 21ο αιώνα η Ελλάδα και οι Έλληνες χρειάζεται να 

αλλάξουμε. Η χώρα μας έχει όλες τις δυνατότητες και όλες τις 
προοπτικές να χαρίσει στους πολίτες της ασφάλεια, σιγουριά, ευημερία, 
αλληλεγγύη και ποιότητα ζωής.

Μπορούμε να σπάσουμε συνήθειες και παραδόσεις 
αιώνων. Δεν είμαστε πια μια υικρή χώρα σε χρονιά υστέρήση, στο 
περιθώριο του κόσμου, προσκολλημενοι στους εκαστοτε ισχυρούς.

Η Ελλάδα τώρα ανήκει στους Έλληνες. Σήμερα είμαστε 
καλύτεροι. Η Ελλάδα τώρα μπορεί. Βαδίζει ισότιμα στην Ενωμένη 
Ευρώπη και είναι σήμερα αναμεσα στις 20 πιο αναπτυγμένες χώρες 
του κόσμου.

Το πετύχαμε αυτό όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούρε να πάμε 
ακόμα πιο ψηλά, ακόμα πιο μακρια την πρόοδο, την ανάπτυξη, την 
ευημερία και την αλληλεγγύη.

Η παράταξή μας, μέσα από την ιστορική διαδρομή και τη 
διαρκή της ανανέωση απευθύνεται με ώριμο τροπο, στη νέα μεγάλη 
κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία της προόδου.

Ζητά τη συστράτευση στο στόχο μιας Ελλάδας της 
ευημερίας, σε μια επικράτεια του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής.

Σ' αυτή τη συστράτευση των πολιτών _δεν υπάρχουν τα 
στεγανά και οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Καλούμε σε 
έναν γόνιμο διάλογο για τις θεσεις αυτές όλη την ελληνική κοινωνία.

Φίλες και φίλοι,
Εμείς οι Έλληνες, η Ελλάδα, έχουμε μπροστά μας ένα 

συναρπαστικό μέλλον. Αρκεί να κάνουμε τις σωστές επιλογές για τη νέα 
πραγματικότητα που ανοίγεται μπροστά μας.

Και εγώ δεν έχω αμφιβολία γι’ αυτές τις επιλογές.

Σας ευχαριστώ.
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συνέντευξη Τύπου του 

Πρωθυπουργού

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Κατά την παρουσίαση του 
Κυβερνητικού Προγράμματος 2000-2004 

στο Ζάππειο Μέγαρο
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Πέμπτη 2 Μαρτίου 2000



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
2000-2004

ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2000

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σημίτης 
παρουσίασε σήμερα το μεσημέρι (13.20) στο Ζάππειο Μέγαρο, προς τους 
εκπροσώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, τις προγραμματικές 
δεσμεύσεις του κυβερνητικού προγράμματος του Πανελλήνιου 
Σοσιαλιστικού Κινήματος για τη νέα τετραετία 2000-2004.

Μετά την εισαγωγική ομιλία του (που διανέμεται σε ξεχωριστό 
δελτίο Τύπου), ο Πρωθυπουργός απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις 
δημοσιογράφων:

Γ.ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μας εξηγήσετε τη 
σκοπιμότητα των μέτρων που εξαγγείλατε τώρα, αυτών που θα είναι ύψους 390 
δισεκατομμυρίων; Αν θυμάμαι καλά, στη Θεσσαλονίκη είχατε απορρίψει τον 
προεκλογικό χαρακτήρα εκείνων των μέτρων. Όσοι σας άκουσαν σήμερα, θα 
έχουν άδικο να σκεψτούν ότι οι εξαγγελίες σας είναι σε συνάρτηση με το 
αμφίρροπο της εκλογικής αναμέτρησης;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σας παρουσίασα το πρόγραμμά μας από το 2000 μέχρι το 
2004. Στη Θεσσαλονίκη μίλησα για την πολιτική μας το 2000. Πιστεύω ότι ο 
ελληνικός λαός σήμερα, με τις εκλογές στις 9 Απριλίου μπροστά μας, θέλει να 
ξέρει ποια πολιτική θα ακολουθήσουν τα κόμματα τα επόμενα χρόνια.

Εμείς μπορούμε να καθορίσουμε την πολιτική μας σε γενικές 
κατευθύνσεις, σε πιο εξειδικευμένους στόχους, αλλά και σε συγκεκριμένα μέτρα. 
Σε συγκεκριμένα μέτρα τα δύο επόμενα χρόνια, 2001-2002. Δεν σας ανέφερα 
μόνο μέτρα. Σας ανέφερα και ποσά. Γιατί τα μέτρα αυτά προκύπτουν από το 
σχεδίασμά μας, από το πρόγραμμά μας, από τις προοπτικές τις οποίες έχουμε 
δουλέψει.

Στις αρχές του Φλεβάρη, εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 
πρόγραμμα σύγκλισης. Το πρόγραμμα σύγκλισης δεν είναι ένα πρόγραμμα 
ορισμένων μηνών. Το πρόγραμμα σύγκλισης αφορά χρόνια. Αφορά δύο χρόνια 
και διαγράφει τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Είναι ένας σχεδιασμός για το μέλλον. Και γι' αυτό εδώ, μέσα στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, αναφέρουμε αυτό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια. 
Θέλουμε να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός. Θέλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΎΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΙΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 2/3/2000

εμείς προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια να είμαστε συγκεκριμένοι. Και θέλουμε 
να αναλάβουμε δεσμεύσεις, γιατί αναλάβαμε δεσμεύσεις και στο παρελθόν και 
θέλουμε να έχουμε δεσμεύσεις και για το μέλλον.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό θα κάνουμε. Το κάναμε και θα 
το ίανακάνουυε.

Γ.ΚΑΡΕΛΙΑΣ (''ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ"): Κύριε Πρόεδρε, επειδή, όπως είπατε, θέλετε 
να είστε συγκεκριμένοι, θέλω να σας ρωτήσω για το πλέον επίμαχο -κατά την δική 
μου άποψη- θέμα της προεκλογικής περιόδου, που είναι το λεγόμενο ασφαλιστικό 
πρόβλημα. Νομίζω ότι χιλιάδες Έλληνες θα ήθελαν να ακούσουν από εσάς 
συγκεκριμένα, ποιά είναι τα ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία δεν 
πρόκειται να θιγούν και ποιά ενδεχομένως τα ανώριμα, τα οποία η επόμενη 
κυβέρνησή σας θα θίξει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα κάνω πρώτα μία πολιτική παρατήρηση. Εδώ και τέσσερα 
χρόνια, αυτή η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα όπου 
χρειάζεται μελέτη, έρευνα, χρειάζεται μεταρρύθμιση και ξεκινήσαμε αυτή την 
μεταρρύθμιση εδώ και αρκετό καιρό.

Θέλω να θυμίσω μονάχα τρία σημεία:
• Τη δημιουργία ενός νέου ασφαλιστικού οργανισμού για τους αγρότες, ώστε να 

μην δίνονται μόνο παροχές για τις συντάξεις σε κάθε εκλογική περίοδο. Έγινε ο 
νέος ΟΓΑ.

• Τη συγχώνευση των ταμείων, και
• τους νέους κανόνες για την αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων.

Το ασφαλιστικό θέμα έχει παρουσιαστεί από τη δική μας κυβέρνηση 
και έχουμε επίσης δηλώσει ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της 
προσοχής μας. Τις τελευταίες μέρες, από πλευράς της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης και άλλων, έχει ενταθεί η απορία για το τί θα γίνει. Πιστεύω πως 
είναι μία απορία σκόπιμη, μία απορία που έχει σκοπό να δημιουργήσει ανησυχία, 
φόβο, ότι χάνονται δικαιώματα, ότι θα βρεθούμε σε μία πολύ άσχημη κατάσταση, 
ότι τεκταίνονται κάποιες λύσεις, οι οποίες θα είναι σε βάρος του ελληνικού λαού.

Εμείς, τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν, αυτές τις αποφάσεις που 
πήραμε, τις συζητήσαμε σε κοινωνικό διάλογο. Αυτές τις αποφάσεις που πήραμε, 
αφού τις συζητήσαμε σε κοινωνικό διάλογο, τις παρουσιάσαμε και δεν 
αιφνιδιάσαμε κανέναν. Δεν θίξαμε δικαιώματα των ασφαλισμένων. Αυτές είναι οι 
αρχές, τις οποίες θέλουμε να ακολουθήσουμε και θα ακολουθήσουμε στο επόμενο 
διάστημα.

Έχουμε όμως, επίσης, αποσαφηνίσει ότι γύρω απ’ όλα αυτά τα 
θέματα χρειάζεται και έρευνα και διάλογος. Χρειάζεται έρευνα, διότι έχουν αλλάξει 
τα δεδομένα. Δεν είναι πια τα δεδομένα αυτά που ήταν το '95-'96. Έχουμε 
ρυθμούς ανάπτυξης 3%- 3,5%. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης εξασφαλίζουν 
περισσότερη απασχόληση -σας μίλησα για 200 χιλιάδες θέσεις εργασίας- άρα και 
περισσότερες εισφορές.

2



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 2/3/2000

Τα ταμεία έχουν περισσότερα χρήματα. Τα ταμεία, επίσης, έχουν 
περισσότερη περιουσία. Γιατί πολλά ασφαλιστικά ταμεία έχουν επενδύσει σε 
μετοχές και οι μετοχές έχουν μεγαλύτερη αξία πια. Είναι γνωστό ότι η Εθνική, η 
Εμπορική Τράπεζα ανήκουν κατά μεγάλο ποσοστό σε ταμεία.

Υπάρχουν μετανάστες, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές και δεν 
παίρνουν ακόμη -και δεν θα πάρουν για πολύ καιρό- την ανταπόδοση γι' αυτές τις 
εισφορές. Και αυτά τα χρήματα ενισχύουν τα ταμεία. Έχουμε αποφασίσει και έχει 
μπει η διαδικασία μπροστά, το ΚΕΠΕ να διοργανώσει ένα διεθνή διαγωνισμό για 
τη μελέτη του όλου θέματος.

Τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν και θα πάρουμε αποφάσεις. Μην 
βιαζόμαστε να διαγράψουμε τώρα αποφάσεις, για τις οποίες δεν είμαστε ώριμοι. 
Για τις οποίες δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Γιατί, ούτε τα στοιχεία όλα υπάρχουν, 
ούτε η επεξεργασία τους έχει ολοκληρωθεί, ούτε κοινωνικός διάλογος έχει γίνει και 
αυτό είναι μία απαραίτητη προϋπόθεση και άρα, ούτε μία συμφωνία για το πού θα 
πορευτούμε υπάρχει.

Και για να κλείσω, θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχε μία ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση επί Νέας Δημοκρατίας '90-'93 και τα μέτρα που πάρθηκαν τότε, 
πάρθηκαν, κατά κάποιο τρόπο, αιφνιδιαστικά, χωρίς τον αναγκαίο κοινωνικό 
διάλογο και γι' αυτό εμείς, αυτή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ορισμένα απ’ αυτά τα 
μέτρα τα ανήρεσε. Δεν εφαρμόστηκαν.

Γιατί ακριβώς έχουμε μία άλλη αντίληψη. Και με βάση αυτή την άλλη 
αντίληψη, θα προχωρήσουμε.

ΚΟΥΡΗΣ ("ΕΘΝΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, το ΠΑΣΟΚ, θυμόμαστε τις καταχωρήσεις 
και τις διαφημίσεις προεκλογικά, πριν τις Ευρωεκλογές, είχε επενδύσει πολλά στο 
Χρηματιστήριο. Το τελευταίο διάστημα όμως κάτι δεν πάει καλά, άρχισαν οι 
γκρίνιες, δεν σας άκουσα και εσάς να αναφερθήκατε και ταυτόχρονα έχουμε και τη 
Νέα Δημοκρατία να σας κατηγορεί να σταματήσετε τις επεμβάσεις, για να 
μπορέσουν να απεγκλωβιστούν οι επενδυτές.

Και θα ήθελα ένα σχόλιο. Δεν κατάλαβα καλά αυτό το θέμα της 
απασχόλησης. Η ανεργία είναι μετρήσιμος στόχος; Γιατί σ' αυτή την τετραετία 
είχαμε νέες θέσεις εργασίας, αλλά ταυτόχρονα ανέβηκε και η ανεργία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο πρώτο θέμα: Η γενική πορεία του Χρηματιστηρίου, ενός 
Χρηματιστηρίου σε κάθε χώρα εξαρτάται από την πορεία της οικονομίας. Η πορεία 
της οικονομίας στην Ελλάδα είναι καλή, είναι θετική. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια 
είχαμε μία διαρκή βελτίωση.

Και η προοπτική, όπως προκύπτει, από τις διεθνείς εκθέσεις, το 
πρόγραμμα σύγκλισης, τις συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να 
είναι θετική. Αυτό σημαίνει ότι και η πορεία του Χρηματιστηρίου θα είναι 
μακροπρόθεσμα θετική.

Το Χρηματιστήριο είναι ένας θεσμός, ο οποίος στόχο έχει να 
Εξυπηρετήσει τους επενδυτές να βρουν κεφάλαια για να πραγματοποιήσουν
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επενδύσεις, να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Είναι, 
επίσης, ένας θεσμός που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει τους αποταμιευτές.

Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση έχει μια υποχρέωση: Να 
δημιουργήσει το πλέγμα εκείνο των ρυθμίσεων, ώστε αυτή η αγορά να 
λειτουργήσει με διαφάνεια και να δημιουργεί εμπιστοσύνη. Αυτή είναι η αποστολή 
της. Να υπάρχει στη χρηματιστηριακή αγορά η αναγκαία πληροφόρηση για να 
παίρνουν όλοι, όσοι συμμετέχουν, τις αναγκαίες αποφάσεις.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα ρόλο να παίξει, όσον αφορά τη 
λειτουργία της ίδιας της αγοράς. Το Χρηματιστήριο έχει αυτονομία. Η κυβέρνηση 
και τα κόμματα πρέπει να περιφρουρήσουν αυτή την αυτονομία. Είναι μία αγορά 
και μία αγορά πρέπει να λειτουργήσει με τους κανόνες της αγοράς.

Από εκεί και πέρα, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η προοπτική, 
μακροπρόθεσμα, είναι θετική, γιατί, σε όλες τις χώρες που έχουν το δικό μας 
οικονομικό σύστημα, είναι αλληλένδετη η πορεία του Χρηματιστηρίου με την 
πορεία της οικονομίας. Και η πορεία της οικονομίας είναι μία πορεία η οποία θα 
είναι όλο και καλύτερη τα επόμενα χρόνια.

Όσον αφορά τώρα το θέμα της ανεργίας: Εμείς θέτουμε ένα 
μετρήσιμο και συγκεκριμένο στόχο, όσον αφορά την αύξηση της απασχόλησης. 
Εμείς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα στο θέμα αυτό. Εάν δείτε τα συγκριτικά 
στατιστικά στοιχεία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα 
διαπιστώσετε, πολύ εύκολα, ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες, όσον αφορά τη 
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και θα συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια, 
να είμαστε από τις πρώτες χώρες για νέες θέσεις απασχόλησης.

Η ανεργία στην Ελλάδα έχει διάφορους λόγους. Δύο βασικοί λόγοι 
είναι, ότι ορισμένοι κοινωνικοί τομείς, κοινωνικές ομάδες δεν είναι ενταγμένες 
ακόμη στην αγορά εργασίας, όπως είναι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι γυναίκες, πολύ λιγότερες γυναίκες απασχολούνται εδώ στην Ελλάδα 
στην αγορά εργασίας, σε εργασία έξω από το σπίτι απ' ό,τι σε άλλες χώρες.

Και έχουμε ακόμη ένα υψηλό ποσοστό αγροτικού πληθυσμού, 
πολλοί αγρότες επιζητούν να βρουν εργασία σε υπηρεσίες, βιομηχανία και αυτό 
οδηγεί σε μία μεγάλη αύξηση της ζήτησης και έτσι σε άνοδο του επιπέδου 
ανεργίας. Πιστεύω όμως ότι μ' αυτό το στόχο που έχουμε θέσει -300.000 νέες 
θέσεις εργασίας και 300.000 ευκαιρίες κατάρτισης- θα περιορίσουμε την ανεργία.

Θέλω να θυμίσω, για να έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία και να 
μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πει το '90-'93 ότι θα 
δημιουργήσει 200.000 θέσεις εργασίας. Αν θυμάμαι, δημιούργησε 1.000-1.100 και 
η ανεργία τότε εκτινάχθηκε, δεν θυμάμαι από 4%-5% που ήταν, τέσσερις ή πέντε 
μονάδες προς τα πάνω.

Μπορεί, με βάση αυτούς τους αριθμούς, να διαπιστώσει κανείς ποιά 
είναι η διαφορά της πολιτικής. Και μην ξεχνάμε ότι εμείς εφαρμόσαμε σε τέτοια 
έκταση για πρώτη φορά ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης, δηλαδή συνδυασμό της κατάρτισης, συνδυασμό επαφών
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με επιχειρήσεις με την καταπολέμηση της ανεργίας. Παλιά τι γινόταν; Υπήρχε μόνο 
το επίδομα ανεργίας, τίποτε άλλο.

Τώρα, το επίδομα ανεργίας είναι ένα τμήμα των πολιτικών 
απασχόλησης. Υπάρχουν και πολλά άλλα τμήματα πολύ σημαντικά. Δεν έχει 
παρά να πάει κανείς σε ένα ΚΕΚ και να δει εκεί τα νέα παιδιά τα οποία μαθαίνουν, 
μαθαίνουν νέες δραστηριότητες που έχουν σχέση με τις ανάγκες της αγοράς και 
να ρωτήσει αν βρίσκουν δουλειά. Και θα διαπιστώσει ότι πολλά από τα παιδιά 
αυτά βρίσκουν δουλειά και λόγω της κατάρτισης και λόγω της πρακτικής άσκησης.

Η πολιτική μας έχει ως επίκεντρο την καταπολέμηση της ανεργίας. Η 
νέα τετραετία θα είναι τετραετία απασχόλησης και ξέρουμε και έχουμε συνείδηση, 
επειδή είμαστε ένα Σοσιαλιστικό Κόμμα, ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να είναι για 
την Κυβέρνηση το πρώτο πρόβλημα το οποίο καταπολεμά και πρέπει να 
καταπολεμά.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ («ΒΗΜΑ»): Έχω ένα πολιτικό ερώτημα, κ.Πρόεδρε. Από 
στελέχη του Κόμματός σας και καμιά φορά και μέλη της Κυβερνήσεώς σας 
αφήνεται να εννοηθεί, μερικές φορές δηλώνεται και με σαφή τρόπο, ότι η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή εν πάση περιπτώσει παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
δεν επιθυμούν αυτή την περίοδο μια κυβερνητική μεταβολή στην Ελλάδα και 
μερικές φορές διατυπώνεται αυτό και με τον τρόπο, ότι δεν επιθυμούν μια 
διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόσφατα, για παράδειγμα, ο Τύπος κατέγραψε δηλώσεις 
κορυφαίου υπουργού σας, ο οποίος ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Με συγχωρείτε, εγώ πρέπει να σας πω, ότι το τι θέλουν οι 
Ευρωπαίοι είναι αδιάφορο για την Ελλάδα. Οι Έλληνες πολίτες μπορεί να 
αποφασίζουν ελεύθερα ποιά κυβέρνηση θα είναι στον τόπο και έχουν υποχρέωση 
να αποφασίζουν ελεύθερα με το κριτήριο, τι συμφέρει τη χώρα.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Τότε, επιτρέψτε μου να διατυπώσω ένα ερώτημα, 
επιστρέφοντας στο ασφαλιστικό.
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Κύριε Λακόπουλε, παρακαλώ πρέπει να δώσετε τη δυνατότητα και σε 
άλλους συναδέλφους να διατυπώσουν ερωτήσεις. Διατυπώνοντας δύο ερωτήσεις 
καθένας εξ υμών, στερείτε τη δυνατότητα για κάποιον άλλον συνάδελφό σας.

Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, έχω την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος απάντησε, πριν 
διατυπώσω το ερώτημα.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πήρατε σύντομη απάντηση.
Δ.ΡΕΠΠΑΣ: Σας αιφνιδίασε η απάντηση.
ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τον αιφνιδίασε; Θα έπρεπε να περιμένει αυτή την απάντηση, 
Διότι είναι αδιανόητο εμείς, εδώ στην Ελλάδα, να αποφασίζουμε με το τι θέλουν οι 
άλλοι, προς Θεού! Εμείς αποφασίζουμε με το τι συμφέρει εμάς.

Και εμείς, το ΠΑΣΟΚ, λέμε ότι την Ελλάδα συμφέρει να ακολουθηθεί 
αυτή η πολιτική, την οποία είχαμε και σήμερα παρουσιάζουμε και πάλι 
συμπληρωμένη, βελτιωμένη, προσαρμοσμένη για τη νέα τετραετία.
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Γ.ΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σχολιάσω την απάντηση εγώ. Να σας 
υποβάλω ένα ερώτημα τότε. Δυστυχώς, δεν έχουμε το κείμενο του νέου 
κυβερνητικού προγράμματος, ώστε να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνεται εκεί.

Ωστόσο και στην απάντηση που δώσατε χθες στον κ.Έβερτ στη 
Βουλή και σε αυτά που αναφέρατε σήμερα, δεν υπάρχει πουθενά με ποιές 
συγκεκριμένες θέσεις θα προσέλθει το ΓΙΑΣΟΚ σ' αυτό το διάλογο που 
αναγγείλατε για τα συγκεκριμένα ζητήματα αυτής της συζήτησης για το 
ασφαλιστικό. Δηλαδή, τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και το ύψος των συντάξεων.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Λακόπουλε, με συγχωρείτε, πιστεύω ότι ήμουν σαφής 
στο εξής και συνάγεται αυτό εύκολα από όσα είπα, ότι αυτή τη στιγμή μία τέτοια 
συζήτηση δεν έχει ωριμάσει. Ότι όποιος θελήσει να πει π.χ. για τα όρια ηλικίας 65- 
60-70-80-100-20, λέει πράγματα τα οποία στέκονται στον αέρα.

ΓΓ αυτό γίνεται αυτή η προσπάθεια συγκέντρωσης των στοιχείων, γι’ 
αυτό γίνεται διεθνής διαγωνισμός, γι' αυτό έχει αναλάβει το ΚΕΠΕ. Πώς θα πάμε 
σε μία συζήτηση; Επειδή θέλει η Νέα Δημοκρατία να θέτει έτσι τα ερωτήματα; 
Κάθε συζήτηση χρειάζεται μια προεργασία και η προεργασία αυτή δεν έχει 
ολοκληρωθεί. Σας ανέφερα ότι η κατάσταση των Ταμείων είναι διαφορετική. Έχει 
γίνει μια σωστή εκτίμηση συνολικά για τα Ταμεία; Έχουμε καιρό. Μέσα στα 
επόμενα τέσσερα χρόνια μπορούμε να τα λύσουμε αυτά. Αλλά έχουμε καιρό.

Δεν είναι έτσι ότι καταρρέουν τα Ταμεία και πρέπει να τρέξουμε και γι' 
αυτό, πώς ακόμη δεν έχουν γίνει αυτά. Δεν έχουν γίνει αυτά, διότι είχαμε ήδη -σας 
είπα- από το '96 περιγράψει τι θα κάνουμε: Και τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα. 
Και είπαμε ότι μετά από τα τέσσερα χρόνια, θα προχωρήσουμε σε αυτή την 
επεξεργασία. Γιατί θέλουμε πρώτα να νοικοκυρέψουμε τα πράγματα. Και τα 
νοικοκυρέψαμε.

Οι ερωτήσεις σας δεν έχουν απαντήσεις. Διότι οι ερωτήσεις σας 
πηγάζουν από ένα άγχος και μια βεβαιότητα ότι τώρα πρέπει ταμειακά να 
τακτοποιήσουμε τα πράγματα, το οποίο δεν δικαιολογείται. Δεν υπάρχει τώρα να 
τακτοποιήσουμε ταμειακά τα πράγματα.

ΓΓ αυτό θα υπάρξει κοινωνικός διάλογος και γι' αυτό η ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση θα είναι ένα από τα θέματα, όπου θα φανεί τι σημαίνει κοινωνικός 
διάλογος και πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες κατευθύνσεις.

Επίσης, θέλω να σας πω τώρα τελείως θεωρητικά -επειδή μου το 
θέτετε αυτό- ότι κι αυτή η προσέγγιση 60 - 65 - 62 - 58 είναι μια λάθος 
προσέγγιση. Γιατί υπάρχουν πολλοί δρόμοι να τακτοποιήσεις σε αυτό το θέμα.

Για παράδειγμα: Κάποιος θέλει να μείνει όσο θέλει να μείνει και να 
μην φύγει και κάποιος άλλος να φύγει νωρίτερα. Υπάρχουν και τέτοιες λύσεις. Πώς 
θα τα βάλουμε όλα σε μια «προκρούστια κλίνη» για να εξυπηρετήσουμε αυτούς 
που θέλουν να δημιουργήσουν δράματα, πριν από τις εκλογές, τον κ.Έβερτ, τον 
κ.Σιούφα, ή τον Τύπο ο οποίος ασπάζεται τις απόψεις της Νέας Δημοκρατίας; 
Τέτοια δράματα, δεν πρόκειται να στήσουμε, διότι είναι δράματα τα οποία αν 
στηθούν, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
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Γ.ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ ("ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε στην εισηγητική σας 
τοποθέτηση, ότι κάνατε πολλά τα τέσσερα χρόνια που πέρασαν και ότι υπάρχουν 
πάρα πολλά να γίνουν ακόμη. Ήθελα να σας ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη 
ότι θα μπορούσαν στα χρόνια που πέρασαν να γίνουν πολλά περισσότερα ή 
κάποια πράγματα από αυτά πολύ καλύτερα, απ’ όσο έγιναν.

Και αν είναι θετική η απάντηση, θα ήθελα να ήξερα αν έχετε 
εντοπίσει τις αιτίες ή τους "υπεύθυνους" γι' αυτές τις καθυστερήσεις ή τις λάθος 
επιλογές, ενδεχομένως.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το 1996 ξεκινήσαμε με ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε 
ορισμένους τομείς. Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία σε δυο τομείς: Την οικονομική 
πολιτική και την εξωτερική πολιτική. Και δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στην 
οικονομική πολιτική, διότι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και η 
ανάπτυξή της, είναι προϋπόθεση να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικές 
παρεμβάσεις και σε άλλα πεδία.

Ενσυνείδητα αποφασίσαμε ότι η προσοχή μας θα στραφεί στην 
οικονομία και δεν θα στραφεί σε κάποια άλλα θέματα, τα οποία αφορούν τους 
πολίτες, π.χ τις συγκοινωνίες, γιατί αν δεν τακτοποιήσουμε την οικονομία, δεν 
μπορούμε να κάνουμε αποφασιστικά βήματα στις συγκοινωνίες.

Σίγουρα υπάρχουν πολλά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν 
καλύτερα σε αυτούς τους διάφορους τομείς, που αφορούν την καθημερινότητα του 
πολίτη. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σίγουρα γίνονται λάθη. 
Υπάρχουν πολιτικές ή δράσεις οι οποίες δεν έχουν και λάθη; Κανένας δεν είναι 
αλάνθαστος.

Αλλά εγώ κάνω στο τέλος τη διαπίστωση, όσον αφορά τους δυο 
τομείς. Κάναμε το αποφαστικό βήμα; Κάναμε το αποφασιστικό βήμα. Όσον αφορά 
τους άλλους τομείς, δώσαμε τον αέρα του εκσυγχρονισμού; Δώσαμε το μήνυμα 
του εκσυγχρονισμού και κάναμε βήματα του εκσυγχρονισμού;

Ο πολίτης δεν είναι ικανοποιημένος από τη σχέση του με τη δημόσια 
διοίκηση. Δεν έγινε τίποτε στη δημόσια διοίκηση; Δεν έγινε το Σχέδιο 
"Καποδίστριας"; Όποιος ταξιδέψει σε όλη την ελληνική ύπαιθρο και ρωτήσει τους 
Δημάρχους και ρωτήσει τους πολίτες, πολύ λίγους θα βρει, μα πολύ λίγους, οι 
οποίοι θα πουν ότι δεν ήταν μια σημαντική βελτίωση.

Και θέλω να θυμίσω ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση που έλεγε 
κάποτε σε υψηλούς τόνους ότι πρόκειται να καταργήσει τον "Καποδίστρα", σήμερα 
σιωπά ή δεν ακούω κάτι τέτοιο.

Δεν έγιναν και διάφορες, σημαντικές πιστεύω για τη χώρα, 
καινοτομίες; Ο Συνήγορος του Πολίτη. Όταν ψηφίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, 
μετά από λίγο θυμάμαι ότι άρχισε η κριτική ότι είναι ακόμη στα χαρτιά, ότι δεν 
προχώρησε. Υπάρχει, λειτουργεί. Έκανε την πρώτη έκθεσή του. Οδήγησε σε 
αλλαγές πρακτικών, όχι στο μέτρο που θα έπρεπε.
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Και για να θυμίσω την Αρχή της Προστασίας των Προσωπικών 
Δεδομένων, που αποφασίσαμε κάτι, που η Ελλάδα ήταν πίσω από άλλες χώρες. 
Και σήμερα που γίνονται διάφορες συζητήσεις, πιστεύω ότι πολλοί λίγοι δεν 
συναισθάνονται την ανάγκη να προστατευτεί το άτομο και ο πολίτης.

Τί ζήσαμε όμως; Ζήσαμε τις διαδηλώσεις, το 666 και διάφορους να 
λένε ότι απειλείται η εθνική ακεραιότητα, ότι καταργείται η εθνική ανεξαρτησία και 
διάφορα τέτοια παραμύθια, θα πω. Και δείξαμε ένα πρόσωπο στον άλλο κόσμο, 
το οποίο δεν άρμοζε στην Ελλάδα. Και λειτουργεί η Αρχή Προστασίας των 
Δεδομένων σήμερα.

Είχαμε επιτυχίες. Γι' αυτό είπα ότι στην οικονομία, στα εθνικά θέματα 
και τον εκσυγχρονισμό έγιναν βήματα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα οποία 
υποσχεθήκαμε, τα κάναμε. Αλλά βεβαίως μια κοινωνία έχει πολλά προβλήματα 
ακόμη. Και επειδή έχει πολλά προβλήματα, αυτά τα προβλήματα βέβαια μας 
δημιούργησαν και εμπόδια, καθυστερήσεις, μας οδήγησαν σε λάθη, τα περασμένα 
τέσσερα χρόνια.

Αλλά νομίζουμε ότι αλλάζει η χώρα. Είναι μια νέα πραγματικότητα.

Β.ΠΕΤΟΥΡΗ ("NET”): Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με όλες σχεδόν τις 
δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κατά το τελευταίο 
διάστημα, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει ένα μικρό μεν, σταθερό δε, προβάδισμα. Οι 
δημοσκοπήσεις όμως εμφανίζουν κι ένα άλλο στοιχείο ότι διαφοροποιείται η 
σύνθεση των στρωμάτων, στα οποία απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ. Παραδείγματος 
χάριν κερδίζει καινούρια στρώματα, αλλά εμφανίζει και απώλειες σε στρώματα 
παραδοσιακά για το κυβερνάν Κόμμα, όπως είναι οι αγρότες.

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας προβληματίζει το γεγονός και πώς 
σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε ως τις εκλογές;
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις. Εάν κοιτάξετε τους 
αριθμούς όλων των εκλογών που έγιναν, θα διαπιστώσετε ότι -είτε Ευρωεκλογές 
είτε Εθνικές Εκλογές- η απήχηση του ΠΑΣΟΚ ήταν η ίδια σε όλη τη χώρα.

Μπορεί να υπήρχαν κάποιες διακυμάνσεις, οι οποίες όμως 
διακυμάνσεις οφείλονται σε παραδοσιακούς λόγους. Διαφορετική είναι η ψήφος σε 
μια περιοχή π.χ. τα Δωδεκάνησα, από μια άλλη περιοχή τις Σέρρες ή κάποια 
άλλη. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ίδια περίπου δύναμη σε όλη τη χώρα.

Η ελληνική αγροτιά, ο Έλληνας αγρότης ήταν πάντα στο επίκεντρο 
της προσοχής μας. Θέλω να θυμίσω ότι το 1981 βγάλαμε τον αγρότη από την 
κοινωνική απομόνωση. Από το 1981 και μετά, χάρη στη σκληρή διαπραγμάτευση 
που κάναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώθηκε κατακόρυφα και δραστικά το 
εισόδημα των Ελλήνων αγροτών, ότι για πρώτη φορά άνοιξαν νέες προοπτικές για 
τα ελληνικά προϊόντα στις ευρωπαϊκές αγορές. Ήρθε η αναμόρφωση της κοινής 
αγροτικής πολιτικής. Η αναμόρφωση της κοινής αγροτικής πολιτικής, εσήμαινε για 
πολλούς αγρότες στην Ευρώπη, μία θεαματική απώλεια εισοδήματος.

Υπήρχαν περιοχές της Ευρώπης, όπου οι αγρότες έχασαν 20-25% 
και παραπάνω. Εμείς, χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε, καταφέραμε να
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συγκρατήσουμε την πτώση αυτή του αγροτικού εισοδήματος, στα χαμηλότερα 
επίπεδα. Πιστεύω ότι αν δούμε τα στοιχεία, θα διαπιστώσουμε ότι η Ελλάδα είναι 
μία από τις χώρες, τις λίγες χώρες, όπου η αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής, 
δεν είχε τις δραματικά αρνητικές επιπτώσεις που είχε αλλού. Χάρη στην πολιτική 
της Κυβέρνησης.

Λένε κάποιοι, "να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση", "να μην 
εφαρμόζεται η κοινή αγροτική πολιτική", "επανεθνικοποίηση της αγροτικής 
πολιτικής". Και θέλω να τονίσω, τίποτα δεν είναι πιο λανθασμένο απ' αυτή την 
άποψη. Το 40% με 45% του εισοδήματος του Έλληνα αγρότη, εξαρτάται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και η μεν Γερμανία, η οποία δεν εισπράττει αναλογικά τα αντίστοιχα 
χρήματα, μπορεί με εθνικούς πόρους να πετύχει πολλά. Εμείς, όμως, δεν έχουμε 
τις δυνατότητες της Γερμανίας και αυτή η άποψη είναι η άποψη των ισχυρών 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι μια άποψη αντίθετη με τα συμφέροντα 
της χώρας. Και απορώ πώς υποστηρίζεται εδώ στην Ελλάδα.

Και τα δύσκολα χρόνια η Κυβέρνηση αυτή στήριξε τον αγρότη και το 
εισόδημά του. Και τα χρόνια που έρχονται, όπως έχω πει επανειλημμένα, έχουμε 
εξασφαλίσει πόρους. Είμαστε η χώρα εκείνη, η οποία πήρε τους περισσότερους 
πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το εισόδημα του αγρότη. Εφτά 
τρισεκατομμύρια τα επόμενα χρόνια.

Και είμαστε επίσης η χώρα εκείνη, η οποία διασφάλισε και για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου πόρους. 2,5 τρισεκατομμύρια περίπου, πέρα από τους 
πόρους για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είμαστε ένα Κόμμα της αγροτιάς. Αλλά 
εμείς θέλουμε μια αγροτιά, η οποία να μη ζει από επιδοτήσεις, παροχές, 
υποσχέσεις, αλλά να είναι μια αγροτιά η οποία να έχει δική της δυναμική. Να 
αναπτύσσει τον τομέα της, να αισθάνεται ότι μπορεί να επιζήσει στον καινούργιο 
κόσμο.

Γι' αυτό θέλουμε προσαρμογή. Γι' αυτό θέλουμε εκσυγχρονισμό. Γι' 
αυτό στηρίζουμε όλες εκείνες τις δυνάμεις, που μπορούν να δώσουν στη γεωργία 
μας μία νέα μορφή. Αυτό είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό και σήμερα και άλλοτε 
όταν μίλησα για τα αγροτικά θέματα, έδωσα ιδιαίτερη σημασία στις θεσμικές
αλλαγές.

Και το τρίτο μου σημείο. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση ότι 
υπάρχουν δύο Ελλάδες. Αυτό είναι ένα εφεύρημα. Ένα εφεύρημα εκείνων, οι 
οποίοι κάθονται και ακούν κάποια σχόλια ή δεν κοιτάζουν ποιά είναι η 
πραγματικότητα, ποιά είναι τα στοιχεία.

Σας καλώ να κοιτάξετε τα στοιχεία όλων των ευρωπαϊκών χωρών, 
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαπιστώσετε σε ποιές χώρες ή σε 
ποιά χώρα, οι περιφερειακές ανισότητες είναι μικρότερες. Πού υπάρχει πιο 
ισορροπημένη ανάπτυξη. Και θα δείτε, η πιο ισορροπημένη ανάπτυξη είναι στη 
χώρα μας.
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Έχει σύγκριση η Ελλάδα με την Ιταλία, τη διαφορά μεταξύ Βόρειας 
και Νότιας Ιταλίας; Έχει σύγκριση η Ελλάδα με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 
της Γερμανίας, τη διαφορά μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας;

Και αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα 
παραδόσεων, αλλά είναι και αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής. Η κατά κεφαλή 
δαπάνη από τα σχέδια ανάπτυξης, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, είναι η 
μικρότερη στην Αττική και είναι η μεγαλύτερη στις περιοχές όπως Ήπειρος, 
Βόρειες Κυκλάδες, Μακεδονία και Θράκη, που έχουν προβλήματα.

Γίνεται, επίσης, λόγος και για τα έργα: Τα έργα εξυπηρετούν στο 80% 
με 85% ή και παραπάνω το σύνολο της χώρας. Ο αυτοκινητόδρομος από την 
Πάτρα που θα γίνει μέχρι την Αθήνα και απ' την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη που έχει 
προχωρήσει και ολοκληρώνεται, δεν εξυπηρετεί μονάχα το κέντρο. Εξυπηρετεί 
όλο τον άξονα της περιφέρειας.

Και στο νέο σχέδιο ανάπτυξης, υπάρχει ο δυτικός άξονας, η Ιόνια 
Οδός από την Πάτρα στην Ηγουμενίτσα. Και η γέφυρα Ρίου-Αντιρίου είναι και αυτή 
ένα μεγάλο έργο για την περιφέρεια, όπως και η Εγνατία Οδός είναι ένα έργο για 
την περιφέρεια, που κόστισε και κοστίζει πολύ περισσότερο απ' το Μετρό της 
Αθήνας.

Δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες. Μία Ελλάδα υπάρχει με ισόρροπη 
ανάπτυξη. Και θα κλείσω λέγοντας ότι ίσως μερικοί από εσάς θυμούνται, ότι στο 
Υπουργείο Γεωργίας είχα εγκαινιάσει μία τηλεοπτική εκπομπή για τους αγρότες. 
Και το σύνθημα της εκπομπής ήταν "Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα".

Μ.ΖΑΧΑΡΕΑ ("MEGA CHANNEL"): Θέλω να σας ρωτήσω για τα νοσοκομεία, 
επειδή έτυχε, πριν από πέντε μέρες, να πάω στο ΛΑΪΚΟ. Και δεν θα σας ρωτήσω, 
γιατί δεν έχουν γίνει μεγάλα πράγματα που αφορούν τη δημόσια υγεία που μπορώ 
να αντιληφθώ τις δυσκολίες.

Θέλω να σας ρωτήσω γιατί, κατά τη γνώμη σας και ποιος φταίει, που 
μέσα σε μία τετραετία δεν μπορούν να γίνουν μικρά πράγματα καθημερινής 
αισθητικής, όπως για παράδειγμα να βαφτούν πέντε τοίχοι, να φτιαχτούν πέντε 
καρέκλες που πας να καθίσεις και πέφτεις κάτω και μια πετούγια που την ανοίγεις 
και σου μένει στο χέρι. Τί θα κάνετε γι' αυτά τα μικρά πράγματα, που μπορεί να 
φαίνονται αστεία, αλλά για κάποιον που μπαίνει μέσα σε ένα νοσοκομείο έχουν 
σημασία.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν είναι καθόλου αστεία, κυρία Ζαχαρέα. Πρώτα, θέλω να 
αναφέρω και να επαναλάβω, ότι στον τομέα της υγείας έχει γίνει μια πολύ μεγάλη 
προσπάθεια με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πάρτε π.χ. τον αριθμό των Ελλήνων 
που πήγαιναν πριν από το '96 στο εξωτερικό για θεραπεία και δέστε την εξέλιξη.

Θα διαπιστώσετε μία ραγδαία πτώση αυτού του αριθμού. Όλο και 
λιγότεροι Ελληνες και πολύ λίγοι πια πηγαίνουν στο εξωτερικό και βρίσκουν εδώ 
την ιατρική περίθαλψη, την οποία επιζητούν. Επεμβάσεις, οι οποίες άλλοτε δεν 
γίνονταν στην Ελλάδα, γίνονται σήμερα, όχι μονάχα στο κέντρο ή σ’ ένα 
νοσοκομείο, αλλά σε περισσότερα νοσοκομεία.
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Οπως και οι δείκτες για πολλά πράγματα, π.χ. η παιδική θνησιμότητα 
ή η θνησιμότητα στη διάρκεια του τοκετού, έχουν βελτιωθεί αισθητά. Και ότι οι 
Ελληνες ζουν περισσότερο, οφείλεται βέβαια στη μεσογειακή δίαιτα όπως λέγεται, 
στον τρόπο ζωής, στο κλίμα, αλλά δεν θα γινόταν αυτό, αν δεν υπήρχε και μία 
περίθαλψη, η οποία συμπαραστέκεται και φροντίζει.

Η κατάσταση, όμως, δεν είναι ικανοποιητική. Και δεν είναι 
ικανοποιητική, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να αξιοποιηθούν τα νέα νοσοκομεία τα 
οποία χτίσαμε. Δημιουργήσαμε μία νέα υποδομή. Στην Αλεξανδρούπολη, μπορεί ο 
καθένας να δει το νέο πανεπιστημιακό νοσοκομείο, πολύ μεγάλο. Στην Καλαμάτα, 
στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη το «Παπαγεωργίου».

Αλλά υπάρχουν δυσκολίες στα θέματα λειτουργίας. Να φέρω το 
παράδειγμα της Λάρισας. Επί μήνες, δεν ξέρω αν ήταν χρόνος και, διαφωνίες εάν 
θα μεταφερθούν από το παλιό στο καινούργιο, εάν θα είναι πανεπιστημιακό σε 
όλη την έκταση ή όχι, αν θα είναι στο ΕΣΥ ή όχι. Οι ίδιες διαφωνίες και στο 
«Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.

Αντιθέσεις συμφερόντων, απεργίες, δηλώσεις. Θα πω μία αρκετά 
μεγάλη ανευθυνότητα από μέρους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες 
βλέπουν το έργο αυτό το οποίο γίνεται σαν ένα έργο δικής τους εξυπηρέτησης και 
όχι εξυπηρέτησης του ελληνικού λαού.

Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ -και έρχομαι σε αυτό που 
ρωτήθηκα πριν για καθυστερήσεις και λάθη- ότι θα υπήρχαν τόσο έντονες 
αντιπαραθέσεις μεταξύ ομάδων του πληθυσμού σε μία περιοχή, για το αν θα 
δουλέψει το νοσοκομείο με την σ' ή β' προϋπόθεση, αντί να καθίσουν σε 24 ώρες 
αν βρουν τη λύση και να σκεφτούν τον κόσμο.

Αυτά είναι, όμως, τα προβλήματα της κοινωνίας μας και καθόμαστε 
πολλές φορές απ' έξω και λέμε "δεν έγινε". Ποιοι δεν το έκαναν; Εμείς οι ίδιοι δεν 
το κάναμε, γιατί οι πανεπιστημιακοί, για παράδειγμα, ήθελαν να είναι 
πανεπιστημιακό (το νοσοκομείο) και αρνούνται να βοηθήσουν, οι άλλοι δεν θέλουν 
να είναι πανεπιστημιακό και αρνούνται επίσης να βοηθήσουν.

Υπάρχει ένα θέμα, για να είμαι πιο συγκεκριμένος τώρα, πρώτα 
διοίκησης των νοσοκομείων και πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα διοίκησης των 
νοσοκομείων - αποτελεσματικής διοίκησης των νοσοκομείων. Υπάρχει και ένα 
θέμα λειτουργίας του ΕΣΥ. Πώς το σύστημα αυτό, το οποίο είναι μία κατάκτηση 
του ελληνικού λαού, μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό και να βοηθάει τον 
άρρωστο περισσότερο. Γι’ αυτό και λέω ότι χρειάζεται μία μεταρρύθμιση, 
χρειάζεται μια μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, στη διοίκηση των νοσοκομείων.

Αλλά, κ.Ζαχαρέα, θέλω να σας πω ότι σε ορισμένα νοσοκομεία, θα 
το έχετε δει και εσείς, έχει γίνει ένα πρόγραμμα και εκτεταμένο πρόγραμμα 
βελτίωσης και υπάρχουν πτέρυγες οι οποίες είναι σε παλιά νοσοκομεία τελείως 
καινούριες, όπως υπάρχουν και πτέρυγες που είναι σε παλιά νοσοκομεία σε μια 
κατάσταση, η οποία δεν είναι ανεκτή.
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Δ.ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ (ANTENNA): Κύριε Πρόεδρε, η προεκλογική μάχη έχει 
καταλήξει σε μια προσωπική μονομαχία ανάμεσα σε εσάς και στον κ.Καραμανλή. 
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αν θεωρείτε ότι ο κ.Καραμανλής, σε περίπτωση 
που θα γίνει Πρωθυπουργός της χώρας, θα είναι επικίνδυνος για την Ελλάδα. Το 
λέω, επίσης, διότι υπάρχει μια έντονη επιχειρηματολογία, που λέει ότι είναι 
άπειροι, έχουν 20 χρόνια να κυβερνήσουν, οπότε και να έρθουν δεν θα 
καταφέρουν τίποτα. Το λένε άνθρωποι που έχουν ξεχάσει ότι το '81, που 
πρωτοέγιναν Υπουργοί, κανένας από αυτούς δεν είχε γίνει ούτε Γενικός 
Γραμματέας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Διαφωνώ με την άποψή σας, ότι ο εκλογικός αγώνας είναι 
προσωπική μάχη ανάμεσα στους επικεφαλείς των δύο κομμάτων. Ο εκλογικός 
αγώνας είναι μία αντιπαράθεση ιδεών, προγραμμάτων, στελεχών, συστημάτων τα 
οποία έχουν οργανωθεί μέσα στα κόμματα και αλίμονο αν ήταν μονάχα μία 
προσωπική αντιπαράθεση. Εχουν μεγάλη σημασία τα προγράμματα, οι ιδέες, 
ποιοι τα εφαρμόζουν, πώς τα εφαρμόσανε πριν, πώς υπάρχει μια συνεργασία για 
να υπάρχει αποτέλεσμα σε κάθε παράταξη.

Εγώ θέλω, με την ευκαιρία της ερώτησής σας να επισημάνω και πάλι 
και να καλέσω ο εκλογικός αγώνας να είναι μία αντιπαράθεση προγραμμάτων και 
ιδεών. Να συζητήσουμε γύρω από πολιτικές και το μέλλον.

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στο κοινοβουλευτικό 
μας σύστημα, είναι ένας πολιτικός Αρχηγός, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί 
κάλλιστα τα προβλήματα της χώρας. Εμείς λέμε το εξής, ότι "το πρόγραμμα", "οι 
προτάσεις", οι οποίες παρουσιάζονται από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, 
μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες εξελίξεις. Θέλουμε να επισημάνουμε στον 
ελληνικό λαό αυτό το γεγονός.

Και για να είμαι συγκεκριμένος. Διάβασα ότι η Νέα Δημοκρατία είπε, 
ότι η κατώτερη σύνταξη θα είναι 150.000. Δεν άκουσα πόσο κοστολογεί η Νέα 
Δημοκρατία αυτή την πρόταση. Το ελάχιστο που κοστίζει αυτό είναι 580 
δισεκατομμύρια. Ακόυσα ότι θα δοθεί στους αγρότες το ΕΚΑΣ, δηλαδή αύξηση
21.000 δραχμές. Δεν άκουσα πόσο κοστολογεί η Νέα Δημοκρατία την πρόταση 
αυτή. Το ελάχιστο πιστεύω που κοστίζει η πρόταση αυτή είναι 220 δισεκατομμύρια 
δραχμές. Δεν θα σας απαριθμήσω και διάφορα άλλα μέτρα, τα οποία ανεβάζουν 
το λογαριασμό στο 1 τρις.

Εκφράζω την απορία μου: Πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά; 
Πιστεύω ο ελληνικός λαός πρέπει να έχει μία απάντηση σε αυτό. Εκφράζω, 
επίσης, την απορία μου σχετικά με αυτό το γεγονός: Εάν έρθει κάποιος από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, σε μία χώρα που έχει φτάσει το έλλειμμα στο 1,4% του ΑΕΠ 
(και εμείς έχουμε φτάσει το έλλειμμα στο 1,4% του ΑΕΠ το κριτήριο του Μάαστριχτ 
ήταν 3% και το κριτήριο αυτό δεν ξεχνιέται όταν μπεις στην ΟΝΕ, προβλέπεται στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας που υπάρχει, 3%, λοιπόν), αν είμαστε στο 1,4% και το 
κριτήριο είναι 3%, τότε μία πρόταση που οδηγεί το έλλειμμα στο 3,5% και στο 4% 
δημιουργεί προβλήματα. Γι’ αυτό λέμε ότι οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας 
δημιουργούν προβλήματα, απορίες και κινδύνους.
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Τ.ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ALPHA): (εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, ένα από τα 
βασικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πολλά 
χρόνια στην εξουσία και λέει μάλιστα ότι κουράσατε. Ηθελα να ρωτήσω αν η νέα 
τετραετία σημαίνει και ένα νέο τρόπο διακυβέρνησης αν αυτό σημαίνει νέα 
πρότυπα και ποιο θα είναι το πολιτικό στοίχημα... Και κάτι ακόμη. Αν μετά τις 
εκλογές σχεδιάζετε να απευθύνετε μια πρόταση συνεργασίας σε πρόσωπα ή 
πολιτικούς σχηματισμούς.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση μέχρι το 1989 και επανήλθε 
στην κυβέρνηση το 1993. Ο ελληνικός λαός δοκίμασε τη Νέα Δημοκρατία την 
τετραετία '89 - '93. Η τετραετία της -όπως θυμόμαστε- έληξε άδοξα και 
δημιούργησε πολλά προβλήματα στη χώρα.

Δεν έχω, παρά να θυμίσω την εξέλιξη της οικονομίας. Δεν είναι, 
λοιπόν, έτσι, όπως θέλει να το παρουσιάζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ότι ένα 
και μόνο κόμμα εδώ από το '81 και μετά ήταν στην κυβέρνηση. Ήταν και η 
Αξιωματική Αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση και απέτυχε 
παταγωδώς. Δοκιμάστηκε και δεν πέρασε τις εξετάσεις. Πιστεύω ότι δεν έχει δώσει 
έκτοτε νέα δείγματα γραφής.

Είμαστε σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και στην 
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία ο λαός αποφασίζει ποιος είναι στην κυβέρνηση και 
ποιος είναι στην αντιπολίτευση. Δεν χαρίστηκε η θέση της κυβέρνησης στο 
ΠΑΣΟΚ από κάποιον τρίτον, εκτός Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός το αποφάσισε.

Γι' αυτό δεν έχω κατανοήσει, δεν καταλαβαίνω αυτό το επιχείρημα. 
Υπάρχει Σύνταγμα, λειτουργεί το Σύνταγμα, λειτουργεί η δημοκρατία, αποφασίζει ο 
ελληνικός λαός και έχει αποφασίσει αυτά τα χρόνια, ότι είμαστε εμείς εκείνοι που 
πρέπει να κατευθύνουμε την πορεία του τόπου.

Όσον αφορά τα πρόσωπα, εάν κοιτάξει κανείς τα στελέχη του 
ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στην πρώτη κυβέρνηση το '81 και στις μετέπειτα 
κυβερνήσεις και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στη σημερινή 
κυβέρνηση, θα διαπιστώσει ότι έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα και πρόσωπα τα 
οποία ήταν τότε, παίζουν άλλο ρόλο. Είναι ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι ανανεωμένο. 
Ένα ΠΑΣΟΚ επίσης το οποίο εφαρμόζει νέες πολιτικές. Ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έχει 
ορίσει νέες κατευθύνσεις.

Η οικονομική πολιτική είναι, πιστεύω, ένα πολύ χτυπητό παράδειγμα. 
Αυτό είναι μία σημαντική αλλαγή, όπως και η προσέγγιση σε πολλά άλλα θέματα. 
Εμείς, πιστεύω, έχουμε την αποδοχή του ελληνικού λαού, επειδή καταφέραμε 
μέσα στη συνέχεια να πραγματοποιούμε και την ανανέωση. Και είναι θέλησή μας 
και είναι και θέλησή μου να υπάρχει και στο μέλλον και συνέχεια και ανανέωση.

Γιατί αυτό είναι η δύναμη, η συνέχεια και η ανανέωση, η οποία μας 
εξασφαλίζει να λύνουμε προβλήματα, να είμαστε κοντά στο λαό, να 
συσπειρώνουμε, να κινητοποιούμε. Με συνέχεια και ανανέωση θα συνεχίσουμε.

Θέλω να σας πω ότι, όπως ανέφερα στην εισήγησή μου, εμείς 
θέλουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους στην προσπάθειά μας.
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Είμαι όμως αρνητικός στην αντίληψη, η οποία βλέπει αυτή την προσπάθεια των 
πολλών πάντα μέσα από στενούς κομματικούς φακούς. Δεν είναι όλοι οι Έλληνες 
με κομματική ταμπέλα. Και υπάρχουν πολλοί Έλληνες, που θέλουν να 
προσφέρουν, χωρίς να πρέπει να χρειάζεται να φορέσουν κομματική ταμπέλα.

Και θέλω πάλι να εκφράσω τη διαφορετική μου αντίληψη σε κάποια 
σχόλια, που είχαν γίνει εδώ και δύο χρόνια, όπου ειπώθηκε, «μα, εσείς 
χρησιμοποιείτε ανθρώπους, που ανήκουν σε άλλο κόμμα». Τι σημαίνει αυτό; Θα 
εισαγάγουμε πάλι στην Ελλάδα διακρίσεις, με βάση κομματικές εντάξεις και 
φρονήματα;

Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους Έλληνες που 
εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο μ’ εμάς και μπορούν να βοηθήσουν. Τόσο το 
καλύτερο να είναι πολλοί και από πολλές μεριές.
Β.ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ («STAR»): Κύριε Πρόεδρε, πριν από λίγο, σας ακούσαμε να 
κάνετε έκκληση, στην ουσία να μιλάτε για έναν ευπρεπή εκλογικό αγώνα και μία 
αντιπαράθεση σε προγραμματικές βάσεις και ιδέες. Θέλω, όμως, να σας ρωτήσω: 
Το τελευταίο διάστημα, η πολιτική αντιπαράθεση υποχωρεί και τη θέση της 
παίρνουν φαινόμενα -αν μου επιτρέπεται η έκφραση- ροζ περιεχομένων. Θα 
ήθελα την απάντησή σας παρακαλώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς σήμερα παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας. Είχα και σε 
περασμένες ευκαιρίες που μίλησα τη δυνατότητα να αναφερθώ π.χ. στα αγροτικά 
θέματα, στην εξωτερική πολιτική και σε τόσα άλλα. Πάνω στο πρόγραμμά μας θα 
εστιαστούμε. Και επαναλαμβάνω: Αυτός είναι ο σωστός εκλογικός αγώνας.

Εγώ θυμάμαι ότι στις ευρωεκλογές υπήρχε κάποια διαφήμιση στην 
τηλεόραση με ένα γυάλινο πρόσωπο. Εγώ θυμάμαι ότι είχα ακούσει για «γκρίζα 
πρόσωπα», για «λογιστές», για «γυαλάκηδες» και διάφορα άλλα τέτοια.

Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ αρνητικό και χαίρομαι ότι έχει 
σταματήσει αυτή η τακτική. Αλλά δικαιούμαι να έχω μία απορία. Όταν βλέπει 
κανείς τα θέματα αυτά ως θέματα τακτικής, θα πει ότι δεν ανταποκρίνονται στην 
πεποίθησή του. Και η πεποίθησή μας πρέπει να είναι ότι τα πολιτικά θέματα δεν 
είναι προσωπικά. Πεποίθησή μας πρέπει να είναι ότι τα πολιτικά θέματα είναι 
θέματα προγραμμάτων και αντιπαράθεσης ιδεών.

Εάν χρησιμοποιούμε από τη μια στιγμή στην άλλη τακτικές, τότε 
δείχνει ότι δεν έχουμε πιστέψει σ' αυτή την αρχή. Στην αρχή ότι πρέπει να 
συζητάμε για την ουσία και όχι για τα πρόσωπα.
Γ.ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ("FLASH)": Κύριε Πρόεδρε, να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα 
εσωτερικής επικαιρότητας. Αυτές τις μέρες πολλά ακούγονται για ένταση και πάλι 
στην περιοχή του Κοσόβου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν έχετε κάτι υπόψη σας, 
ως τελευταίο στοιχείο, να μας δώσετε μια καλύτερη ενημέρωση δηλαδή. Αυτό είναι 
το ένα.

Και ένα δεύτερο, παίρνω ως αφορμή από μια απάντηση που 
δώσατε: Είπατε, κάποιος μπορεί να επιλέξει να μείνει ή να φύγει νωρίτερα από το 
όριο ηλικίας κλπ. Θα ήθελα να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση: Εσείς, με το
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τέλος της επόμενης τετραετίας, σκοπεύετε να φύγετε ή να μείνετε; Εάν κερδίσετε 
βεβαίως τις εκλογές.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κάπως, βιάζεστε! Η Ελλάδα είναι μία δύναμη αυτή τη στιγμή 
στα Βαλκάνια ειρήνης και συνεργασίας. Αυτό μπορεί να πούνε μερικοί, είναι μια 
κουβέντα, τη λέμε εύκολα, τι κάνουμε στην ουσία;

Θέλω να θυμίσω ότι, για παράδειγμα, όσον αφορά το Κόσοβο, 
τελευταία, εμείς προσπαθήσαμε να προωθήσουμε και στο ΝΑΤΟ και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεννόηση με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το θέμα της 
λύσης και της αποκατάστασης της Ναυσιπλοΐας στο Δούναβη. Ένα μικρό θέμα.

Όπως ένα άλλο πιο μεγάλο θέμα, την άρση της απαγόρευσης 
πτήσεων προς τη Γιουγκοσλαβία και τον περιορισμό ή την άρση του εμπάργκο. 
Διότι εμείς πιστεύουμε ότι η λύση στις αναμετρήσεις αυτές δεν μπορεί να προκύψει 
με αναμετρήσεις βία, πιέσεις. Μπορεί να προκύψει από συνεννόηση από όλες τις 
μεριές.

Αυτή την πολιτική θα ακολουθήσουμε και τον επόμενο καιρό. 
Βρισκόμαστε σε επαφή με όλους, οι οποίοι παίζουν ένα ρόλο. Έχουμε επισημάνει 
τι πρέπει να γίνει, τι μπορεί να γίνει, οι προσπάθειες σε ποιά κατεύθυνση πρέπει 
να γίνουν και ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν λύσεις.

Η κατάσταση είναι μία κατάσταση δύσκολη. Νομίζω όμως ότι μπορεί 
να ελεγχθεί και να υπάρξει μία θετική εξέλιξη στο πλαίσιο των αποφάσεων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο πλαίσιο μίας πολιτικής, η οποία θέλει να 
εξασφαλίσει σταθερότητα στα Βαλκάνια.
Γ.ΑΡΓΥΡΟΣ ("ΣΚΑΙ 100,4"): Κύριε Πρόεδρε, αν στο Κόσοβο υπάρξει μια 
γενικότερη εμπλοκή, τι θα κάνουν οι ελληνικές δυνάμεις; Και ένα δεύτερο, 
βλέπουμε από την Τουρκία ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η κατάλληλη διάθεση 
για προσέγγιση. Είναι ο πρώτος στόχος της πολιτικής σας για την επόμενη 
τετραετία;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όσον αφορά το Κόσοβο, σας είπα, κάνουμε προσπάθειες 
συνεχώς να προωθήσουμε ειρηνικές λύσεις. Βρισκόμαστε σε επαφή και με το 
ΝΑΤΟ και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη Γιουγκοσλαβία για να 
μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες.

Δεν νομίζω ότι πρόκειται να υπάρξει μία νέα αναμέτρηση. Εμείς θα 
είμαστε πάντα πρωτεργάτες για μία ειρηνική επίλυση. Θέλω πάλι, επειδή μίλησα 
πριν για ορισμένες ενέργειες, να σας θυμίσω, με αφορμή την ερώτησή σας, ότι, για 
να ξεπεραστούν οι δυσκολίες, η Ελλάδα ήταν από εκείνες τις χώρες και είναι από 
εκείνες τις χώρες που σπρώχνει να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέσαμε, επανειλημμένα αυτό το θέμα. 
Στην πρόσφατη Σύνοδο στο Βουκουρέστι συζητήσαμε με τους άλλους τι θα γίνει. 
Εμείς προτείναμε να κληθεί ο κ.Χόμπαχ στο Βουκουρέστι να μας πει, τι θα γίνει. 
Καθίσαμε με τους άλλους και του είπαμε να μας πει τα συγκεκριμένα 
προγράμματα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το Κόσοβο.
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Να μην βλέπουμε σαν τη μόνη λύση την αναμέτρηση. Να βλέπουμε 
και άλλους δρόμους και αν πιστεύουμε στους άλλους δρόμους, μπορούμε να το 
πετύχουμε.

Όσον αφορά την Τουρκία: Μετά το Ελσίνκι κάποιοι είχαν την άποψη, 
ότι από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αλλάξουν δραστικά τα πράγματα. Αυτή 
είναι μία εξωπραγματική άποψη. Το Ελσίνκι έθεσε ένα πλαίσιο, το Ελσίνκι όρισε 
ορισμένες συγκεκριμένες κατευθύνσεις, το Ελσίνκι έτσι βοηθάει σε μία πρόοδο.

Αλλά στις διεθνείς σχέσεις, όπως και στο εσωτερικό της κοινωνίας, 
χρειάζεται χρόνος για ωρίμανση, χρειάζεται χρόνος να αποδώσει μία κατ' αρχήν 
απόφαση για να διαμορφωθεί ένα κλίμα. Εμείς πιστεύουμε ότι με την απόφαση 
του Ελσίνκι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για μία βελτίωση των σχέσεων.

ΓΓ αυτό δουλεύουμε και από το Ελσίνκι και μετά και πιστεύουμε, ότι 
θα το πετύχουμε. Πρέπει να έχει κανείς όμως υπομονή. Εάν την πρώτη κιόλας 
μέρα λέει, δεν έγινε τίποτε, τότε δεν αξίζει να κάνει ποτέ καμιά προσπάθεια. Εμείς 
είμαστε της άποψης, οή πρέπει να κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, μόνο έτσι 
κατοχυρώνεται η ειρήνη.

Α.ΜΟΣΧΟΒΑΣ («ΕΞΟΥΣΙΑ»): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε για ανανέωση νωρίτερα 
σε πρόσωπα. Ήθελα να ρωτήσω, εάν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, η ανανέωση αυτή θα 
περάσει και σε θεσμικό επίπεδο; Αναφέρομαι στη δομή της ίδιας της κυβέρνησης. 
Πολλοί (και συνεργάτες σας και υπουργοί) έχουν αναφερθεί, κατά καιρούς, στο 
θέμα.

Σκέπτεστε, προσανατολίζεστε στη λογική της μείωσης των 
Υπουργείων, της καθιέρωσης θεσμικών αλλαγών, υπηρεσιακών υφυπουργών και 
μόνιμων υφυπουργών, όπως έχει προταθεί κατά καιρούς ακόμη και από 
συνεργάτες σας; Ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτά τα οποία έχουν γραφεί, δεν ανταποκρίνονται στις 
απόψεις μας. Βεβαίως, πρέπει κάθε κυβερνητικό όργανο να εξεταστεί σε σχέση με 
την μέχρι τώρα αποτελεσματικότητά του και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο. ΓΓ 
αυτό όλα τα θέματα αυτά είναι υπό εξέταση.

Β.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ”): Κύριε Πρόεδρε, μιλήσατε 
προηγουμένως για το υψηλό επίπεδο του εκλογικού αγώνα που πρέπει να 
χαρακτηρίζει τον εκλογικό αγώνα. Και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο το εύχεται και ο 
ελληνικός λαός. Σας ακούσαμε επίσης να χαρακτηρίζετε τις προτάσεις της Νέας 
Δημοκρατίας ως προτάσεις που δημιουργούν προβλήματα και κινδύνους.

Ήθελα να σας ρωτήσω: Θα δώσετε την ευκαιρία στον ελληνικό λαό 
σε μια απευθείας τηλεοπτική συζήτηση με τον κ.Καραμανλή να κατανοήσει 
καλύτερα τις προτάσεις τις δικές σας και τις προτάσεις της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ έχω δηλώσει, εδώ και πολύ καιρό, ότι είμαι πρόθυμος να 
συμμετάσχω σε μία συζήτηση. Έχουμε όμως πει ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να 
γίνει με ορισμένους κανόνες. Και οι κανόνες αυτοί δεν ορίστηκαν αυθαίρετα από
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εμάς, είναι κανόνες οι οποίες κρατούν για παρόμοιες συζητήσεις και αλλού. Και οι 
κανόνες χρειάζονται, γιατί πρέπει να διαφυλάξουμε το κύρος του πολιτικού κόσμου 
και μία τέτοια συζήτηση να μην είναι μονάχα μία συνέχεια αντεγκλήσεων, κάτι που 
βλάπτει.

Β.ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε υπουργέ, διευκρινιστικά, να ρωτήσω κάτι: Αν ο 
Πρωθυπουργός εννοεί κατά τα πρότυπα της συζήτησης του Debate που είχε γίνει 
το 1996 με παράλληλους μονολόγους και αν θεωρεί ότι μεταξύ δύο πολιτικών 
αρχηγών και μάλιστα των μεγαλυτέρων κομμάτων της χώρας δεν υπάρχει 
τουλάχιστον ως ευγενείς άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν έναν πολιτισμένο 
διάλογο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η συζήτηση που έγινε το 1996 ήταν μία συζήτηση, πιστεύω, 
θετική. Εξαρτάται από τους συμμετέχοντες δημοσιογράφους να μην είναι 
παράλληλοι μονόλογοι. Είναι όμως μία συζήτηση, η οποία κατοχυρώνει ένα υψηλό 
επίπεδο. Και σας επαναλαμβάνω ότι είναι χρέος δικό μου και πιστεύω και όλων 
των άλλων πολιτικών αρχηγών να δίνουν ένα πρότυπο επιπέδου.

Γιατί αν δώσουμε στον ελληνικό λαό ένα πρότυπο χαμηλό, 
αντεγκλήσεων, προσωπικών αντιπαραθέσεων και προσωπικών σχολίων, θα 
απαξιώσουμε ακόμη περισσότερο την πολιτική. Εμένα μ’ ενδιαφέρει να μην 
απαξιώνεται η πολιτική.

Αν κάποιοι αντιλαμβάνονται την πολιτική ως μία προσωπική 
αντιπαράθεση, δεν συμφωνώ μαζί τους και δεν πρόκειται να ακολουθήσω αυτή 
την πορεία. Ο τόπος χρειάζεται ηγεσίες, τις οποίες να πιστεύει και όχι με τις οποίες
να γελά.

Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (’ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ"): Κύριε Πρόεδρε, είπατε σήμερα, ότι η 
ένταξη είναι κλειδωμένη. Στην πρόσφατη δήλωσή σας για την προκήρυξη των 
πρόωρων εκλογών προσδώσατε στο διάστημα που ακολουθεί μεταξύ της αίτησης 
ένταξης και της τελικής απόφασης ιδιαίτερη κρισιμότητα. Μιλήσατε για σκληρές 
διαπραγματεύσεις.

Το ερώτημα είναι, τι από τα δύο συμβαίνει; Και αν συμβαίνει το 
πρώτο, δηλαδή εάν η ένταξη ...
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Και τα δύο συμβαίνουν, κα Καραγιάννη. Η ένταξη είναι 
κλειδωμένη. Σας είπα όμως και στις αρχές του Φλεβάρη και επαναλαμβάνω και 
τώρα την όλη διαδικασία: Υποβάλλουμε την αίτηση ένταξης. Εξετάζει την αίτηση 
αυτή ένταξης η Κεντρική Τράπεζα. Εξετάζει την αίτηση ένταξης και η Οικονομική 
και Νομισματική Επιτροπή. Εξετάζει την αίτηση ένταξης και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και υποβάλλουν τις εκθέσεις τους.

Και με βάση τις εκθέσεις αυτές, οι οποίες θα συγκεντρωθούν, αρχές 
του Μάη αρχίζει μια συζήτηση. Στη συζήτηση αυτή δεν συζητιέται αν η Ελλάδα 
έφτασε το επίπεδο του πληθωρισμού 2,2% για παράδειγμα, διότι αυτό είναι 
διαπιστωμένο από το EUROSTAT, από τις ελληνικές αρχές ελεγμένο, όπως και τα 
ελλείμματα, όπως και τα επιτόκια, δεν χωράει συζήτηση πάνω σ' αυτά.
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Η συζήτηση αφορά το τι θα γίνει, από εδώ και πέρα. Στη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ υπάρχει ο όρος "διατηρησιμότητα". Ο όρος "διατηρησιμότητα" είναι 
ένας όρος που θέλει να περιγράφει κάτι πολύ ευρύτερο. Κάθονται και συζητούν, 
εάν η πορεία της οικονομίας, η οποία θα ακολουθηθεί, θα είναι μία πορεία η οποία 
εγγυάται τη συμμετοχή στην ΟΝΕ, την εφαρμογή του προγράμματος του 
Συμφώνου Σταθερότητος, τη συνέχιση των επιδόσεων.

Και στη συζήτηση αυτή, συζητιούνται και οι πολιτικές: Απασχόληση, 
διαρθρωτικές αλλαγές, νομισματικά, εφαρμογή διαφόρων αποφάσεων π.χ. τα 
επιτόκια, τα δημοσιονομικά κ.ο.κ. Η διαπραγμάτευση είναι σκληρή, διότι εκεί 
μπαίνει ένα πλαίσιο.

Και γι' αυτό χρειάζεται εκεί μία ισχυρή κυβέρνηση, διότι όταν οι 
Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα έχουν απέναντι τους μια κυβέρνηση, η οποία θα 
πάει σε μία εκλογική αναμέτρηση, θα σκέπτονται πάντοτε (και αυτό είναι 
ανθρώπινο), ότι η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί, ίσως, να εκπροσωπήσει αυτούς 
που θα έρθουν και γι' αυτό «ας τα δέσουμε έτσι, όπως μπορούμε καλύτερα και 
όπως ξέρουμε και όπως θέλουμε» και επομένως μπορεί να προκόψουν 
αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία δεν είναι χρήσιμα.

Μία ισχυρή κυβέρνηση για να γεννάει εμπιστοσύνη, να πει «αυτό θα 
γίνει» και να έχουν εμπιστοσύνη, ότι «αυτό θα γίνει» γιατί θα την έχουν απέναντι 
τους και τον επόμενο και το μεθεπόμενο χρόνο και τον τρίτο χρόνο.

Χ.ΑΑΣΚΑΡΙΔΗΣ («ΑΥΡΙΑΝΗ»): Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα στη Συνδιάσκεψη του 
ΠΑΣΟΚ, προαναγγείλατε ότι έρχεται ένα νέο κύμα εκσυγχρονισμού. Σήμερα, 
παρουσιάζοντας το εκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, μας λέτε τι αντίκτυπο θα 
έχει αυτό στην κοινωνία. Στο εσωτερικό του κόμματός σας θα έχει κάποιο 
αντίκτυπο; Και σας ερωτώ αυτό, επειδή κάπως έχει σχολιαστεί, τουλάχιστον σε 
κατ' ιδίαν συζητήσεις, από στελέχη του Κινήματος. Σας ευχαριστώ.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θα θυμόσαστε και εσείς ότι σε όλες τις συναντήσεις που 
κάναμε στο κόμμα, η τεράστια πλειοψηφία των στελεχών απεφάνθη σχεδόν 
ομόφωνα, για τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτές οι 
κατευθύνσεις, όπως διατυπώνονται σήμερα, είναι προϊόν διαφόρων διαδικασιών, 
οι οποίες έχουν γίνει, εκφράζουν το κόμμα και με αυτές το κόμμα θα πολεμήσει, θα 
κατέβει στις εκλογές.

Ν.ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ («ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ»): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας θυμίσω 
μία παλαιότερη δήλωσή σας. "Η πολιτική σας -λέγατε- αποπνέει δυσφορία 
απέναντι στα όνειρα της νεολαίας, τα προβλήματα της παιδείας και στην 
ανθρώπινη ζωή. Η κατάσταση είναι απόρροια της εγκληματικής σας αντίληψης. 
Οδηγείτε πάλι στη δημιουργία παρακράτους, οδηγείτε στο σκοταδισμό, οδηγείτε 
εκεί που οι λαϊκοί αγώνες των δεκαετιών δημιούργησαν παρελθόν. Σε μία 
δολοφονία -λέγατε- υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί. Υπάρχει όμως και η ηθική 
αυτουργία. Ηθική αυτουργία είναι η νοοτροπία της βίας και του αυταρχισμού".

Αυτά τα λέγατε στις 16 Γενάρη του 1991. Τα λέγατε από το βήμα της 
Βουλής, απευθυνόμενος στην τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με Υπουργό 
Παιδείας τον κ.Κοντογιαννόπουλο. Ήθελα να ήξερα τι έχει αλλάξει 9 χρόνια μετά -

18



ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 2/3/2000

και "το μέλλον ξεκίνησε", όπως γράφει το σύνθημά σας πίσω από την καρέκλα 
σας- με τον κ.Κοντογιαννόπουλο.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως και στην εισήγησή μου τόνισα, χρειαζόμαστε, για να 
πετύχουμε τους στόχους μας, να συστρατεύσουμε όλο και περισσότερες δυνάμεις. 
Ο κ.Κοντογιαννόπουλος και δεν είναι μόνο αυτός και πολλοί άλλοι, εδώ και αρκετό 
χρονικό διάστημα, έχουν συμφωνήσει με τις γενικές κατευθύνσεις, τις οποίες 
ακολουθούμε. Εμείς δεν κρατάμε διαχωριστικές γραμμές, εμείς δεν τυποποιούμε 
τους χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα, δεν αποκλείουμε. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να 
συνεργαστούν μαζί μας και αποδέχονται το πλαίσιό μας, είναι ευπρόσδεκτοι.

κα ΧΑΤΖΗ (ΑΥΓΗ): Κύριε Πρόεδρε, ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε 
προεκλογικό ανυπόστατο επιχείρημα την τοποθέτηση των τριών μικρών 
κομμάτων, του ΣΥΝ, του ΚΚΕ και του ΔΗΚΚΙ, υπέρ των κυβερνήσεων 
συνεργασίας. Ήθελα να ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτή την άποψη.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το εκλογικό μας σύστημα, ως γνωστόν, εξασφαλίζει τη 
δυνατότητα ένα κόμμα το οποίο είναι πρώτο και έχει ορισμένη πλειοψηφία, να 
δημιουργεί κυβέρνηση. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Από εκεί 
και πέρα, εμείς, όπως είπα και πριν, μπορούμε σε πολλά θέματα να 
συνεργαστούμε και με άλλους. Δεν έχουμε την πρόθεση να χαράζουμε την 
πολιτική μας χωρίς συνεννόηση με τα άλλα κόμματα, ούτε το κάναμε στο 
παρελθόν όταν μπορέσαμε.

Θέλω να θυμίσω ότι όσον αφορά π.χ. τις μονιμοποιήσεις, κάναμε μία 
προσπάθεια να υπάρχει μια κοινή συμφωνία και η κοινή αυτή συμφωνία 
τορπιλίστηκε από την Αξιωματική Αντιπολίτευση, που είχε συμφωνήσει στην 
Επιτροπή. Δεν είναι από εμάς που δεν γίνεται η συνεργασία. Προκύπτει από μία 
αντίληψη, ότι εφόσον καλλιεργούμε την άρνηση, θα κερδίσουμε στον ελληνικό λαό 
πόντους. Κανένας δεν κερδίζει με την άρνηση πόντους και αυτό είναι θετικό για 
την ελληνική πολιτική εξέλιξη.

Δ.ΜΠΟΤΩΝΗΣ («ALTER 5»): Κύριε Πρόεδρε, χθες από τη Ρόδο ο κ.Καραμανλής 
σας κατηγόρησε ότι συνεργάζεστε με οργανωμένα συμφέροντα, στηρίζουν 
μάλιστα και την κυβέρνησή σας, αυτά τα συμφέροντα διαπλοκής, όπως τα 
ονόμασε. Έχετε κάποιο σχόλιο;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτός είναι ένας ισχυρισμός, τον οποίο η Αξιωματική 
Αντιπολίτευση κατά καιρούς θυμάται, φέρνει χωρίς αποδείξεις. Εγώ θέλω να 
τονίσω και πάλι ότι το 1993, το 1996, το ΠΑΣΟΚ κέρδισε τις εκλογές με την ψήφο 
του ελληνικού λαού, ότι κέρδισε τις εκλογές μετά από δύσκολο αγώνα, από μάχη 
δύσκολη και ότι στις εκλογές εκείνες συζητήθηκαν όλα τα θέματα και ο ελληνικός 
λαός είχε τη δυνατότητα να κρίνει.

Και αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα να κρίνει το 
έργο μας, το αν πραγματοποιήσαμε αυτό το οποίο είπαμε, έχει να κρίνει το τι 
συνεισέφεραν τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αυτή την προσπάθεια για τη 
χώρα, έχει να κρίνει αν οι προτάσεις τους είναι εφικτές, ρεαλιστικές και 
δημιουργούν πραγματικά προοπτικές για τη χώρα, έχει να κρίνει εάν και ποιος
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μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η 
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Δεν νομίζω ο ελληνικός λαός να επηρεάζεται από τις δυνάμεις αυτές 
τις σκοτεινές, τις οποίες επικαλούνται, κατά καιρούς, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης. Ο ελληνικός λαός έχει δείξει ότι έχει κρίση και ότι έχει τη 
δυνατότητα να βλέπει την πραγματικότητα.

Ευχαριστώ.
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 2000 - 2002

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. Φορολογικές ελαφρύνσεις που ισγύουν ήδη από 1.1.2000 :

♦ Μείωση κατά 50% των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου που 

επιβάλλεται στα εισοδήματα από ακίνητα. Έτσι, από 1/1/2000, οι 
συντελεστές μειώθηκαν από 3% σε 1,5% για εισοδήματα από ενοίκια 

μέχρι ποσού 300.000 δρχ. και από 6% σε 3% για τα εισοδήματα από
300.000 δρχ. και πάνω.

♦ Αύξηση, από 1/1/2000, του αφορολογήτου ορίου της φορολογικής 

κλίμακας κατά 400.000 δρχ. για όλους τους φορολογούμενους. Για τα 

εισοδήματα (α) από μισθούς και συντάξεις το αφορολόγητο όριο 

αυξήθηκε από 1,9 εκατ. σε 2,3 εκατ. δρχ., και (β) από λοιπές πηγές 

αυξήθηκε από 1,6 εκατ. σε 2 εκατ. δρχ. Τονίζεται ότι το 1999, τα όρια 

αυτά αυξήθηκαν για μισθούς και συντάξεις από 1,3 εκατ. σε 1,9 εκατ. 
δρχ. και για τα λοιπά εισοδήματα από 1 εκατ. δρχ. σε 1,6 εκατ. δρχ. 
αντιστοίχως. Έτσι, στη διετία 1999-2000, το αφορολόγητο όριο 

διπλασιάζεται για όλους τους φορολογούμενους.



♦ Περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις Ο.Ε., Ε.Ε. και 
Κοινωνίες Αστικού Δικαίου από 30% σε 25%. Έτσι, στη διετία 1999- 
2000, ο συντελεστής μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

♦ Έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα καθαρά 

έσοδα των επιχειρήσεων για νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους. 
Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην τόνωση της απασχόλησης.

Β. Φορολογικές ελαφρύνσεις που θα εφαουοστούν από 1.1.2001

♦ Σταδιακή μείωση του ανώτατου συντελεστή 45% στα Φυσικά Πρόσωπα 

μέχρι του ποσοστού 40%.

♦ Προσαρμογή όλων των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας ανά 

διετία, με βάση τον πληθωρισμό.

♦ Ένταξη στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ποσών που 

αφορούν την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών από την 

ελληνική οικογένεια (εκπαιδευτικό λογισμικό, κόστος πρόσβασης στο 

ΙηίβΓΠθί).

♦ Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης 40% των μη 

εισηγμένων Ανωνύμων Εταιριών, προκειμένου να μειωθεί η απόσταση 

από το συντελεστή φορολόγησης των εισηγμένων Ανωνύμων 

Εταιρειών.

♦ Ολική εφαρμογή, χωρίς ελάχιστο πλαφόν, στο τέλος της τετραετίας, του 

λογιστικού προσδιορισμού των κερδών όλων των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, όπως αυτός προκύπτει από τα δεδομένα των 

λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών.



♦ Εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

♦ Σταδιακή μείωση των φόρων και των τελών στα ακίνητα.

♦ Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ) από
1.1.2001.

♦ Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικού δανείου σε Φυσικά και Νομικά 

Πρόσωπα για εξόφληση ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών.

2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

♦ Αυξάνεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 

από 40% που είναι σήμερα στο 50%. Αυτό σημαίνει, ότι όλοι οι αγρότες 

θα παίρνουν πίσω το μισό φόρο πετρελαίου, ανεξάρτητα αν έχουν ή 

δεν έχουν μηχάνημα, ανάλογα φυσικά με το είδος και τον όγκο της 

παραγωγής τους. Ειδικά για ακίνητες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως 

τα θερμοκήπια, ανεμομείκτες, ξηραντήρια, αντλητικά συγκροτήματα, θα 

επιστρέφεται επιπλέον 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση 

τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου και μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά 

μονάδα καλλιέργειας.

♦ Χορηγείται νέα αύξηση 10.000 δρχ. σε όλα τα κλιμάκια των συντάξεων 

του ΟΓΑ την επόμενη διετία. Μέχρι το τέλος της τετραετίας οι αγρότες 

θα έχουν πάρει αυξήσεις ισοδύναμες με το ΕΚΑΣ.

♦ Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη 

φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για όλους τους αγρότες, από 20 εκατ. 
δρχ. σε 30 εκατ. δρχ. και για τις όμορες εκτάσεις από 40 εκατ. δρχ. σε 72 

εκατ. δρχ.



♦ Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη 

φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για τους νέους αγρότες, από 150 
εκατ. δρχ. σε 180 εκατ. δρχ.

♦ Αυξάνονται οι γεωργικές απαλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών για όλους τους αγρότες από το διπλάσιο 

στο τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας και μέχρι 40 εκατ. δρχ., 
από 30 εκατ. δρχ.

♦ Αυξάνονται οι γεωργικές απαλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών για τους νέους αγρότες από το 

τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας στο τετραπλάσιο και μέχρι 
180 εκατ. δρχ., από 150 εκατ. δρχ.

♦ Μειώνονται τα επιτόκια χορηγήσεων της ATE κατά δύο τουλάχιστον 

εκατοστιαίες μονάδες για όλες τις κατηγορίες δανείων μέσα στο 2000.

♦ Μετατρέπεται η ΛΤΕ σε πολυμετοχική εταιρεία με κυρίους μετόχους το 

Κράτος, τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς. Τα αγροτικά προμέτοχα 

ύψους 200 δισ. δρχ. θα διατεθούν στους αγρότες με έκπτωση 20% κατά 

τη μετατροπή τους σε μετοχές (όφελος 40 δισ. δρχ.).

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

♦ Αύξηση από 1.1.2001 του ΕΚΑΣ κατά 1 ημερομίσθιο ανειδίκευτου 

εργάτη. Το ΕΚΑΣ θα ανέλθει πλέον στις 28.000 δρχ. Η ποσοστιαία 

αύξηση είναι 30%. Το μέτρο αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

♦ Αύξηση από 1.1.2000 των επιδομάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

κατά 12% σε δυο φάσεις.



Πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις αττό 1.1.2001 για οικογένειες με
τρία παιδιά και άνω:

ΐ. Αυξάνονται οι εκπτώσεις φόρου για τα παιδιά κατά 20.000 δρχ. για 

κάθε παιδί.

ϋ. Η απαλλαγή των γονέων από το τεκμήριο του αυτοκινήτου μέχρι 
2000 κ.ε. (14 ίππους) θα ισχύσει και για οικογένειες με τρία παιδιά 

και άνω.

ϋί. Το εμβαδόν της κατοικίας της οποίας το τεκμαρτό εισόδημα από 

ιδιοκατοίκηση απαλλάσσεται του φόρου θα αυξηθεί για κάθε παιδί, 
από το τρίτο και άνω, από 20 τ.μ. που είναι σήμερα σε 30 τ.μ. για 

κάθε παιδί.

ίν. Για την απόκτηση κατοικίας από οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, 
για τον υπολογισμό του εμβαδού της κατοικίας που καλύπτει τις 

στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, η επιφάνεια θα προσαυξάνεται 
κατά 25 τ.μ. για κάθε παιδί, αντί για 15 τ.μ. που είναι σήμερα.

ν. Για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από οικογένειες με τρία παιδιά 

και άνω, αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για κάθε παιδί από
5.750.000 δρχ. σε 10.000.000 δρχ.

νί. Για την αγορά οικοπέδου προς ανέγερση πρώτης κατοικίας από τις 

οικογένειες που έχουν τρία παιδιά και άνω, αυξάνεται το 

αφορολόγητο ποσό από 1.955.000 δρχ. σε 3.000.000 δρχ.


