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Πολίτες της Νάξου,

Φίλες και φίλοι,

Μας χωρίζουν λίγες μέρες από τις εκλογές της 13ης Ιουνίου.

Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες.

Για τη χώρα μας, για το λαό μας, για κάθε πολίτη.

Για την Ελλάδα και την προοπτική της στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται πολύ κοντά να επιτύχει τους στόχους 

της.

Την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα.

Κανένα εμπόδιο δεν πρέπει να ανακόψει σ’ αυτή την πορεία.

Την πορεία της σταθερότητας, της ανάπτυξης, της επίτευξης των 

μεγάλων μας στόχων.

Πολίτες της Νάξου,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ανάμεσά σας.

Ο χώρος του Αιγαίου αποτελεί για όλους τους Έλληνες, το λίκνο 

του πολιτισμού μας. Το Αιγαίο αποτελεί ταυτόχρονα για μας, το 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., για την κυβέρνησή μας, προτεραιότητα της πολιτικής 

μας.

Η ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου είναι ισοδύναμη με την 

αμυντική θωράκιση των συνόρων μας. Και εξασφαλίζουμε με την 

πολιτική μας και τα δύο.

Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

ι



Υποδομές στις συγκοινωνίες και επικοινωνίες.

Υποδομές στην Υγεία.

Μέτρα για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση στον νησιωτικό 

χώρο.

Σχεδιασμός μιας τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται και 

αναδεικνύει το φυσικό και ιστορικό περιβάλλον. Μέτρα για την 

εκπαίδευση και τον πολιτισμό, συμπυκνώνουν τους στόχους της 

πολιτικής μας στον νησιωτικό χώρο του Αιγαίου.

Στην περιφερειακή πολιτική για τον νησιωτικό χώρο, υπάρχει μια 

βασική διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα:

Εδώ, στα νησιά του Αιγαίου, υπάρχει η γεωγραφική ιδιαιτερότητα. 

Στόχος της κυβέρνησής μας είναι η διαφοροποίηση και η 

προσαρμογή των πολιτικών μας στις επιμέρους ιδιαίτερες 

συνθήκες.

Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών του Αιγαίου.

Εδώ κάνουμε πράξη το σύνθημά μας: «τίποτε δεν είναι ίδιο στο 

Αιγαίο με την στεριανή Ελλάδα».

Φίλες και Φίλοι,

Πολίτες της Νάξου,

Πολίτες των νησιών του Αιγαίου,

Σε μια εβδομάδα, στις 13 Ιουνίου έχουμε ευρωεκλογές.

Μπορεί ορισμένα κόμματα να λένε: «τί μας νοιάζει εδώ στην 

Ελλάδα, εδώ στο Αιγαίο για την Ευρώπη».

Οι ηγέτες αυτών των κομμάτων έχουν πλήρη άγνοια, για το τί 

πετυχαίνει η Ελλάδα στην Ευρώπη.

Θέλω εδώ στην Νάξο να τονίσω: στην συνθήκη του Άμστερνταμ 

πετύχαμε και με δική μας παρέμβαση, την παρέμβαση της



Ελλάδας να υπάρξει δέσμευση για ειδικά προγράμματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νησιωτικές περιοχές.

Κατοχυρώσαμε ήδη την δυνατότητα υλοποίησης ιδιαίτερων έργων 

και προχωράμε στην αξιοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Χάρη και στην δική μας παρέμβαση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

χώρος του Αιγαίου θα βγει ιδιαίτερα ωφελημένος.

Στις 13 Ιουνίου τίθεται ένα καίριο δίλημμα: θα διασφαλίσουμε την 

σταθερότητα ή θα ανοίξουμε νέο κύκλο περιπετειών: η απάντηση 

είναι όχι. Όχι γιατί το έργο μας έχει δώσει νέες δυνατότητες στην 

Ελλάδα και τους Έλληνες.

• Ενισχύσαμε την αξιοπιστία της χώρας διεθνώς. Δυναμώσαμε τη 

φωνή της. Επηρεάσαμε κρίσιμες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης. 

Υπερασπιστήκαμε αταλάντευτα τα εθνικά μας θέματα, τα 

κυριαρχικά μας δικαιώματα, το Κυπριακό, την ενταξιακή 

προοπτική της Κύπρου.

• Εξασφαλίσαμε την ταυτόχρονη πρόοδο στα μέτωπα της 

σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Δημιουργήσαμε το κατάλληλο περιβάλλον για 

σημαντικές ελληνικές και ξένες επενδύσεις, που στήριξαν και 

στηρίζουν την ανάπτυξη. Έχουμε σήμερα τον χαμηλότερο 

πληθωρισμό των τελευταίων τριάντα χρόνων.



Το μέσο βιοτικό επίπεδο του Έλληνα αυξήθηκε από το 64% στο 

69% σε σχέση με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι 

πραγματική σύγκλιση, όπως πραγματική σύγκλιση είναι και η 

ταχύτερη πια αύξηση του ΑΕΠ (3,5 το 1999) σε σχέση με το 

μέσο ευρωπαϊκό.

Η είσοδος της δραχμής στο μηχανισμό συναλλαγματικών 

ισοτιμιών το 1998 και η ένταξη το 2001 της Ελλάδας στη ζώνη 

νομισματικής σταθερότητας της ΟΝΕ και του Ευρώ σηματοδοτεί 

ένα νέο δυναμικό κύκλο εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας και 

της Ελλάδας.

• Θα επιτύχουμε την ισότιμη ένταξή μας στην Ένωση το 2001 

εφόσον συνεχίσουμε αταλάντευτα, την πολιτική που ήδη 

εφαρμόζουμε.

Στις 13 Ιουνίου υπάρχει ένα σαφές δίλημμα: θα πάμε μπροστά ή 

θα τινάξουμε στον αέρα, όσα, όλοι μαζί, έως σήμερα επιτύχαμε;

• Στηρίξαμε και ενισχύσαμε την κοινωνική πολιτική και το 

κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Οι αυξημένες κοινωνικές 

δαπάνες, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, οι δαπάνες για 

την υγεία, τη μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, είναι όλα έργα 

των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1994. Η κοινωνική 

σύγκλιση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται 

πραγματικότητα, καθώς οι κοινωνικές δαπάνες έφτασαν στο 

81% του μέσου ευρωπαϊκού όρου.



• Δώσαμε μάχη για να θεσπιστεί ευρωπαϊκή πολιτική για την 

απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας. Για πρώτη 

φορά, τα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση 

αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία καταπολέμησης της 

ανεργίας. Μόνο τα τρία τελευταία χρόνια με τις ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης, περισσότεροι από μισό εκατομμύρια 

άτομα ωφελούνται με την ένταξή τους σε ειδικά προγράμματα. 

Αποδείξαμε ότι η κοινωνική προστασία συμβαδίζει με την 

σταθεροποίηση και την ανάπτυξη.

• Επιτύχαμε ένα γιγάντιο έργο με επίκεντρο τον άνθρωπο, τον 

Έλληνα πολίτη, τις ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού. Για 

μας, κεντρικός στόχος της πολιτικής μας είναι η διασφάλιση της 

κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Και το πετυχαίνουμε.

• Στηρίξαμε τον Έλληνα αγρότη, διαμορφώσαμε πολιτικές για το 

ξαναζωντάνεμα και την ανάπτυξη της υπαίθρου με τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής γεωργίας, με την 

προώθηση υγιών παραγωγικών δραστηριοτήτων, με βασικό 

προσανατολισμό τους νέους αγρότες. Η μετατροπή του ΟΓΑ σε 

φορέα κύριας ασφάλισης απομάκρυνε το φάσμα της φτώχειας 

και της εξάρτησης στα δύσκολα χρόνια των γηρατειών. 

Πρόσφατα, με τη διαπραγμάτευσή μας για την Agenda 2000 

εξασφαλίσαμε 9,5 τρις για τον αγροτικό τομέα, ώστε να 

μπορέσουμε στην περίοδο 2000-2006 να μεταβάλλουμε ριζικά 

την θέση του Έλληνα αγρότη, με μια βιώσιμη ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου.



• Προχωρήσαμε και προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς στην 

εκτέλεση 20.000 μεγάλων, μεσαίων και μικρών έργων υποδομής 

για την ισόρροπη ανάπτυξη της χώρας. Είναι έργα που 

αποτελούν την εγγύηση για τον εκσυγχρονισμό και την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, για την ενίσχυση των 

επιχειρήσεων, για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων 

θέσεων απασχόλησης, για την προστασία του περιβάλλοντος 

και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

• Η κυβέρνηση διέθεσε το 90% περίπου των δημόσιων δαπανών 

από το πακέτο Ντελόρ για έργα, υποδομές και δράσεις που 

αφορούν τις περιφέρειες της χώρας, ώστε να δοθεί μια σοβαρή 

ώθηση στην περιφερειακή ανάπτυξη, στον αγροτικό τομέα, στις 

κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας, στην ανταγωνιστικότητα 

και στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.

Με το Γ  ΚΠΣ, διασφαλίσαμε για τη χώρα, ύστερα από σκληρή 

διαπραγμάτευση, τη διάθεση συνολικά 15τρις δρχ., για την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη της χώρας και τα επόμενα χρόνια (2000 - 

2006). Επεξεργαζόμαστε ολοκληρωμένο σχέδιο για την 

αξιοποίηση του γιγάντιου αυτού ποσού.

Η Ελλάδα αλλάζει όψη. Η καθημερινή μας ζωή αλλάζει, γίνεται 

καλύτερη. Με το Π ΚΠΣ η πραγματική σύγκλιση με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε όλους τους τομείς όλο και πιο 

φανερή.



• Προχωρήσαμε σε σημαντικές τομές και παρεμβάσεις για τον 

εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Με επιμονή στην 

αξιοκρατία στο δημόσιο και τη διαφάνεια στη διαχείριση των 

δημόσιων επιχειρήσεων.

Με μεγάλη θετική μεταβολή του σχεδίου «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», την 

ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Περιφερειών, 

την προώθηση του επιτελικού ρόλου των Υπουργείων, την 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών, για τη συγκρότηση ενός 

σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους. Μιας Δημόσιας 

Διοίκησης που θα υπηρετεί τον πολίτη και τα δικαιώματά του.

Η πολιτική μας, οι κεντρικές μας επιλογές, το πολύπλευρο έργο 

της κυβέρνησής μας θεμελιώνει πάνω σε στέρεες βάσεις μια νέα 

Ελλάδα. Σε μια εποχή δύσκολη, με απειλές και υψηλή ανασφάλεια 

στον περίγυρό μας, η Ελλάδα πορεύεται με σταθερότητα και 

αισιοδοξία. Δίνει τη μάχη και κατακτά τη θέση της στο σύγχρονο 

κόσμο.

Φίλες και φίλοι,

Σας αναφέρω σε αδρές γραμμές το πλέγμα των μέτρων της 

πολιτικής μας για το Αιγαίο:

• Πριν απ’ όλα το πρόγραμμα «Αστερίας». Είναι η παρέμβαση 

που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των πολιτών του Αιγαίου στην 

σχέση τους με την Διοίκηση. Στόχος είναι να μπορέσει ο πολίτης 

κάθε νησιού και κάθε Δήμου να ολοκληρώνει τις συναλλαγές του 

με το κράτος χωρίς να χρειάζεται να μετακινείτε από το νησί του.



Δημιουργούμε ένα σύστημα πλήρους δικτύωσης όλων των 

επιπέδων Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Υποστηρίζουμε την ολοκλήρωση του προγράμματος 

«Αστερίας» με 1,5δις δρχ. Εξασφαλίζουμε στους δήμους του 

Αιγαίου τόσο τον εξοπλισμό όσο και το προσωπικό που θα 

στελεχώσει τα «Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών», που 

δημιουργούνται σε όλο το Αιγαίο. Με την ολοκλήρωση του 

ειδικού αυτού προγράμματος ο πολίτης κάθε νησιού δεν θα 

ταλαιπωρείται, δεν θα κάνει περιττές διαδρομές, δεν θα 

σπαταλά χρήματα και χρόνο για μια διοικητική του υπόθεση.

• Πρωτεύουσα θέση στις επιλογές μας κατέχει η υλοποίηση του 

προγράμματος «Ιπποκράτης» για την υγειονομική θωράκιση του 

Αιγαίου. Στόχος του επιχειρησιακού αυτού προγράμματος είναι 

η παροχή ολοκληρωμένης πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε κάθε 

νησί του Αιγαίου και η δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος 

διακομιδής και φροντίδας των ασθενών που χρειάζονται 

δευτεροβάθμια περίθαλψη.

- Δρομολογούμε ταχύτατα την πρόσληψη γιατρών ειδικότητας 

που θα στελεχώσουν τα 33 πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία 

του Αιγαίου.

- Έχουμε ολοκληρώσει την καταγραφή των ελλείψεων σε 

ιατρικό και μηχανολογικό εξοπλισμό των περιφερειακών 

ιατρείων και των κέντρων υγείας και προχωρούμε στην 

συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό τους.

- Συνεχίζουμε το πρόγραμμα τηλεϊατρικής σύνδεσης των 

νησιών με τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία του Αιγαίου καθώς και 

με Νοσοκομεία του κέντρου για τις ειδικότητες που δεν 

διαθέτουν τα Νομαρχιακά Νοσοκομεία.



Ολοκληρώνουμε άμεσα ένα πρόγραμμα συστηματικών εκ 

περιτροπής επισκέψεων γιατρών από τα μεγάλα Νομαρχιακά 

Νοσοκομεία με σκοπό τη δημιουργία του φακέλου κάθε 

ασθενούς σε κάθε νησί.

Ξεκινήσαμε σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ ένα ταχύρυθμο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης των γιατρών του Αιγαίου σε θέματα 

επείγουσας ιατρικής.

Έχουμε επεξεργασθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων - 

Κέντρων Υγείας, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υγείας που να 

έχουν την ποιότητα που δικαιούνται οι πολίτες του Αιγαίου. 

Θέτουμε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα για την αναβάθμιση 

και ενίσχυση των Νομαρχιακών Νοσοκομείων του Αιγαίου, 

έτσι ώστε οι κάτοικοι του Αιγαίου να έχουν πλήρη 

νοσοκομειακή κάλυψη υψηλών προδιαγραφών.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την απόκτηση πέντε 

ελικοπτέρων και δύο, κατάλληλα εξοπλισμένων, αεροπλάνων 

και η παράδοση τους αρχίζει μέσα στους προσεχείς μήνες. 

Παράλληλα, με την παράδοση και των υπόλοιπων 

ελικοδρομίων εντός του έτους, δημιουργούμε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διακομιδής των ασθενών από τα 

νησιά μας.

Ειδικότερα εδώ στην Νάξο, το Υπουργείο Υγείας προχωρά 

στην μετατροπή του Κέντρου Υγείας σε Νοσοκομείο. Έτσι η 

Νάξος και τα γειτονικά νησιά θα έχουν την συστηματική 

κάλυψη μια νοσοκομειακής μονάδας.



• Στο κέντρο της πολιτικής μας βρίσκονται οι μεταφορές στο 

Αιγαίο. Πιστεύω ότι έχουμε ήδη περιορίσει την απομόνωση 

που αισθάνονταν επί μακρό οι κάτοικοι πολλών νησιών του 

Αιγαίου. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ, 

ακόμα πιο αποφασιστικά την επικοινωνία με όλα τα νησιά - και 

τα πιο απομακρυσμένα.

• Λαμβάνουμε μέτρα και προετοιμαζόμαστε με εντατικούς 

ρυθμούς για τις προσαρμογές της ναυτιλίας μας στο νέο 

καθεστώς που θα προκύψει μετά την άρση του καμποτάζ.

• Στον τομέα της ανάπτυξης η κυβέρνησή μας έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στην βελτίωση των υποδομών, χρηματοδοτώντας στο 

Αιγαίο, από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης έργα ύψους 

440δις. Και επειδή η αντιπολίτευση, πολίτες της Νάξου, 

συνηθίζει να φλυαρεί, απαντώ και πάλι στα λόγια τους με το 

έργο μας. Στο Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης προβλέπονται 

πιστώσεις 800 δις για έργα υποδομής στο Αιγαίο. Στα έργα 

αυτά συγκαταλέγονται:

- Λιμενικά έργα για την βελτίωση των σημερινών 

εγκαταστάσεων. Σε πολλές περιπτώσεις προβλέπεται 

διαχωρισμός των επιβατικών από τους εμπορικούς λιμένες.

- Σ’ αυτή την περίπτωση εντάσσεται και το λιμάνι της Νάξου. 

Στοχεύουμε στην βελτίωση του υπάρχοντος λιμανιού, στην 

κατασκευή δεύτερου, που θα είναι και εμπορικός, καθώς και 

στην κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων.

- Συγκαταλέγονται επίσης έργα για τον εκσυγχρονισμό των 

αεροδρομίων, καθώς και την δημιουργία των υπολοίπων



εφτά (7) ελικοδρομίων. Κάθε νησί που δεν διαθέτει 

αεροδρόμιο, θα έχει το δικό του ελικοδρόμιο.

- Εκπονούνται ολοκληρωμένες προτάσεις για την 

αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων, των 

λυμάτων και απορριμμάτων των νησιών.

Πολίτες της Νάξου,

Εδώ στο νησί σας γνωρίζετε, ότι με των ολοκλήρωση των έργων 

ύδρευσης που υλοποιούνται, καλύπτονται οι ανάγκες των 

οικισμών κεντρικής και ορεινής Νάξου. Με την αξιοποίηση του 

φράγματος Φανερωμένης καλύπτονται οι ανάγκες της πόλης, των 

χωριών της πεδινής Νάξου και των παραλιακών οικισμών.

Το ίδιο ισχύει για την άρδευση. Με την λιμνοδεξαμενή Εγγαρών, με 

την ολοκλήρωση του φράγματος Φανερωμένης και την κατασκευή 

του φράγματος Τσικαλαριού, αξιοποιούνται συνολικά 10.000 

στρέμματα αγροτικών εκτάσεων.

Στην αποχέτευση υλοποιείται η κατασκευή δικτύων και κοινού 

βιολογικού καθαρισμού ύψους 2,7δις, που θα καλύψει την πόλη 

της Νάξου, τα χωριά της πεδινής Νάξου και τις νότιες παραλίες του 

νησιού.

Γνωρίζετε όλοι ότι ήδη λειτουργεί ο κοινός βιολογικός καθαρισμός 

στην κεντρική Νάξο.

Φίλες και φίλοι,
Όσα γίνονται στη Νάξο είναι ο καθρέφτης αντίστοιχων έργων σε 

κάθε άκρη του Αιγαίου.

Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο.

Η Ελλάδα πάει μπροστά.



Επιτύχομε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε 

περισσότερα.

Αυτό είναι το νόημα των εκλογών. Αυτό είναι το νόημα της θετικής 

ψήφου στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Φίλες και φίλοι,

Πολίτες της Νάξου,

Η μέριμνά μας για το Αιγαίο απλώνεται παντού.

Γνωρίζετε καλά την ιδιαίτερη φροντίδα που καταβάλλουμε για την 

ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στα νησιά του Αιγαίου.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις πολλές δυνατότητες των 

σύγχρονων μορφών τουρισμού, διαφυλάσσοντας την οικολογική 

ισορροπία, τον φυσικό και πολιτισμικό πλούτο του Αιγαίου. Οι 

πολιτικές είναι συνδυαστικές. Γνωρίζετε ότι μεριμνήσαμε και εδώ, 

στην Νάξο, για την συντήρηση μνημείων και την ανάδειξη 

αρχαιολογικών χώρων.

Σχετικά έργα εντάσσονται και στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

• Στον τομέα της Γεωργίας. Μόνο στο Επαρχείο της Νάξου σε 

επιδοτήσεις των σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

-αγροτουρισμού- εγκατάστασης νέων αγροτών φτάνουν τα 2,5 

δις τον χρόνο.

Μέσα από συγκεκριμένα έργα, που εντάσσονται στο Γ’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης υποστηρίζουμε σε όλο το Αιγαίο: 

την ανάπτυξη των βιοκαλλιεργειών. 

την υποστήριξη προϊόντων με ονομασία προέλευσης.



κάθε δραστηριότητα που συμβάλλει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων των νησιών.

Έχουμε ως κεντρικό στόχο την υποβοήθηση και την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρήσεις ζωτική σημασίας για την 

νησιωτική οικονομία.

Πέρα από όλα τα ως σήμερα μέτρα, προωθούμε συγκεκριμένες 

πρωτοβουλίες μέσα από έργα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

που θα επιτρέψει τον παραπέρα εκσυγχρονισμό των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως η προώθηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.

Πολίτες της Νάξου,

Πολίτες του Αιγαίου,

Σε όλο το Αιγαίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση, 

αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα σε υποδομές και έμψυχο 

δυναμικό:

Εδώ στην Νάξο έχετε σαφή εικόνα των προσπαθειών μας. Τα 

χρήματα που διατέθηκαν και θα διατεθούν από το Β’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης στην Νάξο για κτιριακές ανάγκες και συντήρηση 

στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση φτάνουν το 1,3 δις. Το ίδιο 

συμβαίνει σε όλο το Αιγαίο.

Στον Αθλητισμό εδώ στη Νάξο κατασκευάζεται το κλειστό 

Γ υμναστήριο.

Βελτιώνονται οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Σταδίου. Προχωράμε 

στην κατασκευή στίβου.

Αλλά το ξέρετε καλά αυτό, γιατί η Νάξος διακρίνεται ιστορικά για 

τις σημαντικές διακρίσεις της σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα.



Την ίδια προσοχή δίνουμε στον Αθλητισμό σε όλο το Αιγαίο.

Γιατί εκπαίδευση, αθλητισμός και πολιτισμός, είναι η μακρά 

κληρονομιά του Αιγαίου μέσα στους αιώνες.

Και εσείς έχετε το προνόμιο, το αριστοκρατικό προνόμιο που έλεγε 

ο Οδυσσέας Ελύτης, να είστε οι φυσικοί φορείς, οι φυσικοί 

συνεχιστές αυτής της παράδοσης.

Υποχρέωση της πολιτείας είναι να ενδυναμώσει το Αιγαίο και τους 

κατοίκους του.

Αυτό και κάνουμε με συνέπεια.

Δημιουργούμε όρους ανάπτυξης στο Αιγαίο για μια δυναμική 

προοπτική των νησιών μας.

Ο συνδυασμός όλων αυτών των πολιτικών καθιστά το Αιγαίο ως 

προνομιακό χώρο του Ελληνισμού, όπως πάντοτε ήταν ιστορικά.

Φίλες και Φίλοι,

Πολίτες της Νάξου,

Στις 13 Ιουνίου οι πολίτες του Αιγαίου ενώνουν την φωνή τους με 

την Ελλάδα που λέει ΝΑΙ.

Με την Ελλάδα που λέει:

- ΝΑΙ στην σταθερότητα

- ΝΑΙ στην ανάπτυξη 

ΝΑΙ στην ειρήνη

Στις 13 Ιουνίου οι πολίτες του Αιγαίου λένε:

- ΟΧΙ στην περιπέτεια και τον τυχοδιωκτισμό

- Λένε ΟΧΙ στις υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα.

Οι πολίτες του Αιγαίου στις 13 Ιουνίου ψηφίζουν ΠΑ.ΣΟ.Κ.


