Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Εδώ από την Λάρισα, την καρδιά της Ελλάδας, στέλνω σήμερα σε όλες
τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες, μήνυμα αισιοδοξίας.
Στέλνω μήνυμα ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.
Πολίτες της Λάρισας,
Η Θεσσαλία με την μεγάλη αγωνιστική της παράδοση σίέλνει σήμερα
μήνυμα νίκης, ελπίδας και^προοπτικής σε όλη την Ελλάδα.
. Η Ελλάδα πάει μπροστά
. Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχες της
. Η Ελλάδα είναι σήμερα ασφαλής και σταθερή

Πολίτες της Λάρισας,
Φίλες και Φίλοι,

Μιλάω σήμερα εδώ στην καρδιά της αγροτικής Ελλάδας, στους αγρότες
με π

'

χ ενός μεγάλου έργου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την αγροτιά.

Εμείς είμαστε το κατεξοχήν αγροτικό κόμμα της χώρας.
Ο αγροτικός κόσμος στήριξε και στηρίζει το ΠΑ.ΣΟ.Κ., γιατί οι
κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. άλλαξαν την ζωή στην ύπαιθρο.
Οι πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αύξησαν τα εισοδήματα του αγρότη.

Έβγαλαν τον αγροτικό κόσμο από το περιθώριο της κοινωνικής ζωής
ο ίΟίριΟ
0
ρπρίρτον είχε καταδικάσει η συντήρηση επί δεκαετίες.
Και αυτή την πολιτική της ενδυνάμωσης της γεωργίας, της υπαίθρου, της
αγροτιάς θα συνεχίσουμε.

Η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει μια γενικότερη άγνοια στοιχείων για τα
ουσιώδη ζητήματα της χώρας, και, φοβούμαι, και για το αγροτικό.
Ήλθε ο κ. Καραμανλής στην Λάρισα και επιτέθηκε στην πολιτική μας με
βαρείς χαρακτηρισμούς και επίθετα.
Αντιπαρέρχομαι τους χαρακτηρισμούς. Θα παραμείνω στις καταγγελίες
για «εγκληματικά λάθη» και ότι «χάνουμε κοινοτικούς πόρους για την
ύπαιθρο».
Προφανώς ο κ. Καραμανλής ζει σε μία άλλη πραγματικότητα. Κάποιος
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πρέπει να τον πληροφορήσει. Ας έρθω σ’ ένα πρόσφατο στοιχείο:
Αυτή την στινυή.

ιιετά από σκληρό ανώνα,

υετά από σκληρές

διαπρανυατεύσεκ. στκ Βρυξέλλες και το Βερολίνο, έγουιιε κερδίσει 9,5
τρις, δργ. νια την ελληνική νεωονία. Από το 2000 ωο το 2006, 9,5 τρις,
δργ. αλλάζουν αποφασιστικά την προοπτική του Έλληνα ανοότη.
Εξασφαλίζουν την ανάπτυξη τηο υπαίθρου.
αναδιάρθρωση τηο παρανωνήρ.
ποιότητα ζωήο του Έλληνα ανοότη.

Την αντανωνιστική

Διασφαλίζουν το εισόδηυα και την

Γιατί ξέχασε ο κ. Καραμανλής αυτή την «μικρή λεπτομέρεια»;

Τον

νοιάζουν, άραγε οι αγρότες, ή κάνει τυφλή αντιπολίτευση, κόντρα στο
συμφέρον των αγροτών;
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Φίλες και φίλοι, πολίτες της Λάρισας, αυτά τα 9,5 τρις δεν είναι ούτε για
τους πράσινους, ούτε τους γαλάζιους ούτε τους κόκκινους αγρότες. Όλοι
οι Έλληνες αγρότες θα ωφεληθούν. Όλοι θα πάμε μπροστά.
Αυτή, η επιτυχία της κυβέρνησης ανήκει σε όλους.

Πάει μπροστά την

Ελλάδα. Δεν πάει μπροστά κάποιο κόμμα.
Δίνει προοπτική σε όλους.
Δεν χρειάζεται ούτε κομματισμός,

ούτε μικροψυχία,

μπροστά σε

παρόμοιες θετικές κατακτήσεις.
Ο κ. Καραμανλής δεν είχε ούτε γνώση, ούτε γενναιοψυχία.

-

Ήλθε όμως στην Λάρισα και επανέλαβε ένα γνωστό μοτίβο:
Εξήγγειλε μεγάλες υποσχέσεις για την γεωργία. Και μάλιστα για πρώτη
φορά, χρησιμοποίησε και αριθμούς.

Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Λάρισας,

Η πολιτική δεν είναι επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.
συγκεκριμένα στοιχεία.

Η πολιτική είναι

Και ο λαός κρίνει και συγκρίνει τα στοιχεία.

Κρίνει και συγκρίνει τις προτάσεις.

Υποσχέθηκε ο κ. Καραμανλής μείωση του κόστους παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων.
Θυμίζω, για να κρίνουμε και να συγκρίνουμε:

. Τριπλάσιασε ναι ή όχι, η Νέα Δημοκρατία το '90’93 την τιμή του
πετρελαίου;
• Ποιος έφτασε τότε το πετρέλαιο από 37 σε 136 δρχ.;
. Διπλάσιασε η Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι, τις τιμές των λιπασμάτων;
. Διπλάσιασε, ναι ή όχι, τις τιμές των ζωοτροφών;
• Διπλάσιασε ναι ή όχι το κόστος του χρήματος στην Αγροτική Τράπεζα;

Σας καλώ να συγκρίνετε και να κρίνετε:

(

'00^0 ώ
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• Μειώσαμε το κόστος χρήματος κατά 50%.

Τα μακροπρόθεσμα

επιτόκια από 23% το 1993 είναι 12% σήμερα και 8% για τους νέους
αγρότες. Και μέχρι το 2001 θα μειωθούν στο μισό των σημερινών.
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Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Χαίρομαι που είμαι σήμερα ανάμεσα σας.
Χαίρομαι που βρίσκομαι στην καρδιά της αγροτικής Ελλάδας.
Οι αγρότες της χώρας μας, σε όποια παράταξη, σε όποιο κόμμα και αν
ανήκουν, έχουν ένα κοινό γνώρισμα:
Γ
Είναι άνθρωποι -κβθαροί. ν ί Ο ρ ^ ρ Ο ί
Είναι άνθρωποι του μόχθου.
Άνθρωποι που θέλουν να ακούν συγκεκριμένα και πρακτικά πράγματα.
Ήλθα σήμερα εδώ στην Λάρισα να μιλήσω στους αγρότες ανοιχτά, με
σταράτες κουβέντες, για τα δικά τους συμφέροντα, για τα συμφέροντα
της χώρας.

Υποσχέθηκε ο κ. Καραμανλής μείωση της φορολογίας των αγροτών.
Όλοι όμως γνωρίζουν, πως από τους 800.000 αγρότες, πλήρωσαν φόρο
εισοδήματος το 1998 μόνον 3.100. Τί άραγε εννοεί; Ότι θα φορολογήσει
όλους, για να μειώσει την φορολογία μετά;
Υποσχέθηκε ο κ. Καραμανλής μείωση του Φ.Π.Α. από 18% σε 8%.
Τί έκρυψε όμως πίσω από αυτή την υπόσχεση;

Έκρυψε ότι, τον Οκτώβριο του 1992 η Νέα Δημοκρατία ανέβασε τον
ΦΠΑ από 8 σε 18%.

Και πήγε η Νέα Δημοκρατία στις Βρυξέλλες και

δέσμευσε τη χώρα με Κοινοτική Οδηγία. Αυτή η οδηγία δεν μπορεί πια
να αλλάξει.
Ή ο κ. Καραμανλής δεν γνωρίζει τι λέει, ή το γνωρίζει, και συνειδητά
παραπλανά τον έλληνα αγρότη. Και λυπάμαι πολύ γι’ αυτό.
Και στις δύο περιπτώσεις, ο έλληνας αγρότης, δεν αξίζει παρόμοια
μεταχείριση.
Εμείς λέμε καθαρά: Βρήκαμε αυτή την κατάσταση “κλειδωμένη” από τη
Νέα Δημοκρατία. Και ξεχνάει να πει ο κ. Καραμανλής ότι εμείς, δώσαμε
στους αγρότες μόνον το 1998, 60 δις για “επιστροφές Φ.Π.Α.”.
Σας ζητώ να συγκρίνουμε και να κρίνουμε:
Υποσχέθηκε ο κ. Καραμανλής ανάπτυξη της γεωργίας.

Όμως, το 1990

με 1993 το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 40%.
Επίσης το ’90 - ’93, παρά τους πόρους του πρώτου “Πακέτου Ντελόρ”
(ΐ>
όχι μόνον δεν αυξήθηκε το ΑΕΠ, αλλά αντίθετα μειώθηκε κατά -1,5%.
Σήμερα η ανάπτυξη αυξάνεται κατά 3%.
Ακούσατε επίσης υποσχέσεις για κοινωνικές παροχές, όταν η Νέα
Δημοκρατία:
• Κατάργησε τη δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη.
• Καθήλωσε τις αγροτικές συντάξεις.
• Κατάργησε τις συντάξεις των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Διέλυσε τα Κέντρα Υγείας.

Σας καλώ να συγκρίνετε και να κρίνετε τι κάναμε εμείς από το 1994 ως
σήμερα:
• Για τον ΟΓΑ.

Αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε τον κύριο κλάδο

ασφάλισης των αγροτών.
• Για την πρόωρη συνταξιοδότηση με αυξημένες συντάξεις.
• Για τα φάρμακα. Χαμηλότερες τιμές.
• Για τη ρύθμιση των χρεών αγροτών και συνεταιριστικών οργανώσεων
με δημοσιονομικό κόστος πέραν του 1 τρις δρχ. και με πολλαπλάσιο
όφελος για τους αγρότες.
• Για τους νέους αγρότες με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις επιτοκίων και
πολλές άλλες ρυθμίσεις.
• Για την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων με τη βιολογική γεωργία
και την αναγνώριση των ονομασιών προέλευσης.

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχέσεις, αλλά δεν έχει πολιτική.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απευθύνεται στον Έλληνα αγρότη, με σιγουριά και
εμπιστοσύνη.
Μιλάμε στον Έλληνα αγρότη με βάση ένα μεγάλο έργο που έχει ήδη
πραγματοποιηθεί.
Μιλάμε στον Έλληνα αγρότη με βάση την μεγάλη επιτυχία της Agenda
2000.

Τα χρόνια 2000 με 2006, 9,5 τρις δρχ. αλλάζουν ριζικά την

Ελληνική ύπαιθρο.

Διασφαλίζουν και δίνουν προοπτική στον Έλληνα

αγρότη.
Παρουσιάζω αναλυτικά.
Η κυβέρνησή μας εξασφάλισε:
• Ένα τρις. δρχ. για τα επτά επόμενα χρόνια 2000-2006 για άμεσες
ενισχύσεις στα προϊόντα και τα εισοδήματα.
• Τριακόσια

δις.

δρχ.

ετησίως,

την ίδια περίοδο,

για πολιτικές

ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
Πρόσθετα δικαιώματα¡70.000.000 κιλών γάλακτος για τους Έλληνες
/

κτηνοτρόφους.

Την στήριξη και προστασία όλων των μεσογειακών προϊόντων
(βαμβάκι, λάδι, κρασί, φρούτα).
Διπλάσια

περιθώρια για φυτεύσεις νέων αμπελώνων ( και

νέα

δικαιώματα 11.000.000 τ.μ.
Αύξηση του ποσοστού κοινοτικής χρηματοδότησης για επενδύσεις

Γ\

από 35% σε 55%

. Αύξηση ποσών της πρόωρης συνταξιοδότησης, σταδιακά, μέχρι και
450.000 δρχ. μηνιαίως.
• Πετύχαμε δεκάδες πρόσθετα μέτρα για προϊόντα και κοινοτικές
πολιτικές που στηρίζουν τιμές και εισοδήματα.
Έτσι αναπτύσσεται συνολικά ο αγροτικός τομέας της οικονομίας.

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Εμείς μιλάμε με το έργο μας. Μιλάμε με τις μάχες που κερδίσαμε. Με τα
οφέλη που επιτύχαμε για τους Έλληνες αγρότες.
Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν υστερήσεις
και ελλείψεις.
Αλλά πετύχαμε ήδη πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.
Έχουμε την γνώση. Έχουμε το σχέδιο. Έχουμε τους πόρους.
Έχουμε μεγάλες αποφάσεις, συγκεκριμένα σχέδια και προοπτικές για
την ελληνική γεωργία.
Η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα.
Έχει εξαγγελίες χωρίς θέσεις.
Έχει προτάσεις χωρίς γνώση.
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Έχει διγλωσσία και άγνοια στα κρίσιμα ζητήματα της ελληνικής
γεωργίας.
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• Στις 13 Ιουνίου η αγροτιά ψηφίζει “ναι” στο μέλλον.
• Η αγροτιά ψηφίζει “ναι” στην ανάπτυξη της υπαίθρου
• Στις 13 Ιουνίου η αγροτιά ψηφίζει “ναι” στο ασφαλές εισόδημα, την
ασφαλή κοινωνική θέση του αγρότη
• Στις 13 Ιουνίου η αγροτιά ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Πετύχαμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα του έλληνα αγρότη μέσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αλλά η δράση μας δεν σταματάει εκεί.
• Επιταχύνουμε αποφάσεις για το θεσμικό εκσυγχρονισμό της γεωργίας.
• Αναμορφώνουμε ριζικά το θεσμικό πλαίσιο των συνεταιριστικών
οργανώσεων. Στόχος μας είναι, με τη δύναμη του συνεργατισμού, να
κατακτήσουμε τις αγορές
• Δημιουργούμε Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις κατά προϊόν.
Συντονισμένοι

και

ισχυροί

προστατεύουμε

και

προωθούμε

τα

συμφέροντα των προϊόντων μας.
• Ιδρύουμε Εθνικά Ινστιτούτα προϊόντων για όλα τα κύρια προϊόντα μας.

• Αναδιαρθρώνουμε
Γεωργίας,

οργανωτικά

ώστε να

μετατραπεί

και
σε

λειτουργικά

το

Υπουργείο

αποκεντρωμένο

Υπουργείο

Αγροτικής Πολιτικής.
• Ενεργοποιούμε αποκεντρωμένα το νέο Οργανισμό Ελέγχου και
Πληρωμών των Κοινοτικών ενισχύσεων.

Εντολή μου είναι να εξασφαλιστεί οριστικά η γρήγορη πληρωμή των
επιδοτήσεων.
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Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια καλύτερη ασφάλιση των
αγροτικών προϊόντων.
Ξεκινά

επίσης

το

πρόγραμμα

Συνεχιζόμενης

Κατάρτισης

του

Οργανισμού “Δήμητρα” για την εκπαίδευση 60.000 αγροτών.
Ολοκληρώνονται τα 17 προγράμματα Νέων Αγροτών, κόστους 170 δις
δρχ-

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Ακούσατε εδώ στη Λάρισα και πρόσφατα, τη θέση του ΚΚΕ εναντίον της
συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι η θέση του συνθήματος «Τιμές Αθηνών και όχι Βρυξελλών».

Λέω καθαρά στους Έλληνες αγρότες: Πετύχαμε στις διαπραγματεύσεις
της Agenda 2000 να μην επανεθνικοποιηθεί η αγροτική πολιτική.
Ό,τι ζητάει το ΚΚΕ ζητούσαν και οι πλούσιες χώρες του Βορρά.
Αν ακούγαμε το ΚΚΕ και δεν δίναμε τη μάχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο
Έλληνας αγρότης θα έχανε αυτομάτως σχεδόν το μισό εισόδημά του.
Η Ελλάδα είναι καθαρά ωφελημένη από τη συμμετοχή της στην Ένωση,
στον αγροτικό τομέα.
Εισπράττουμε ετησίως για τις πληρωμές στους αγρότες πάνω από 850
δις δρχ. Για τις επενδύσεις πάνω από 150 δις επίσης.
Αν ακούσουμε το ΚΚΕ, αυτό το 1 τρις ετησίως, θα το χάσουν οι αγρότες.
Για να διατηρήσουν οι αγρότες το σημερινό τους εισόδημα, πρέπει να
βρεθούν αυτοί οι πόροι. Τι προτείνει το ΚΚΕ με την εθνικοποίηση της
αγροτικής πολιτικής;
• να γίνουν φτωχότεροι κατά 50% οι αγρότες, ή,
• να αυξηθούν οι φορολογίες κατά 1 τρις ετησίως για να ισοφαρισθούν
οι απώλειες.
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Πολίτες της Λάρισας,

Εμείς δεν παίζουμε με τις τύχες της χώρας. Δεν παίζουμε με τις ζωές
των Ελλήνων αγροτών. Δεν παίζουμε με τα συμφέροντα της χώρας.
Είμαστε στην Ένωση. Δίνουμε μάχες και ξέρουμε να κερδίζουμε.

Η Ελλάδα που συιιυετέγει στην Ευρωπαϊκή Γεωργία ιιε το 3,8% του
συνολικού προϊόντος, θα λαυβάνει ιιέγρι το 2006 υπερδιπλάσιες
ενισγύσεκ. ύψουο 8,3%.
Αυτό πετύχαμε για τον Έλληνα αγρότη.
Στις 13 Ιουνίου ο Έλληνας αγρότης δίνει δύναμη στο μέλλον του.
Στις 13 Ιουνίου ο Έλληνας αγρότης δίνει δύναμη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αγροτιά είναι μαζί από το 1974.
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αγρότες θα είναι μαζί στις 13 Ιουνίου.

Πολίτες της Λάρισας,

Οι εκλογές στις 13 Ιουνίου γίνονται σε μια στιγμή που οι λαοί των
Βαλκανίων δοκιμάζονται.
Άνθρωποι υποφέρουν. Πληρώνουν με την ζωή τους, όσο διαρκεί ο
πόλεμος.
Εμείς λέμε: ειρήνη τώρα.
Χρειάζεται άμεση λύση. Λύση πολιτική.
Ο πόλεμος δεν δίνει λύσεις.
Ο πόλεμος δημιουργεί αδιέξοδα.
Στην κρίση της Γιουγκοσλαβίας είπαμε από την αρχή καθαρά την θέση
μας.

Μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλήσαμε καθαρά.
Εξηγήσαμε ότι πρέπει να επιδιωχθεί μία πολιτική λύση.
Οι σύμμαχοί μας δεν μας άκουσαν.
Όμως τώρα, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότεροι, κατανοούν τις
θέσεις μας.
Από την πρώτη στιγμή αναλάβαμε πρωτοβουλίες ειρήνης, διαλόγου και
συνεννόησης.
Ενισχύσαμε σταθερά κάθε πρόταση, η οποία οδηγεί σε μιά πολιτική
λύση.
Έστειλα χτες σε όλους τους Πρωθυπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
γράμ^μα για να τονίσω την επιτακτική ανάγκη να υπάρξει άμεση
ειρήνευση.
Έχουμε επεξεργαστεί - μαζί με άλλους - ένα σύμφωνο σταθερότητας για
τα Βαλκάνια.
Συνεχίζουμε σε όλα τα επίπεδα την προώθηση των ειρηνευτικών
πρωτοβουλιών.
Σ’ αυτή

την

δύσκολη

στιγμή

προστατεύσαμε

αποφασιστικά

συμφέροντα της χώρας.
Ακολουθήσαμε μια πολιτική ευθύνης και καθαρών θέσεων.
Είπαμε με σαφήνεια, στην συμμαχία τις θέσεις μας.
Εξηγήσαμε την ιδιαιτερότητα της Ελλάδας.

τα

Είπαμε ένα καθαρό «όχι» όταν μας ζητήθηκε να μετάσχουμε στους
βομβαρδισμούς.
Ταυτόχρονα, πρωτοστατήσαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς όλες τις
πλευρές, χωρίς αποκλεισμούς.
Οι

ειρηνευτικές

πρωτοβουλίες,

οι

μας

πρωτοβουλίες,

καθαρές

μας

θέσεις,

οι

ανθρωπιστικές

έχουν

θετικά

μας

συνολικά

αποτελέσματα.
Επιτύχαμε ώστε να είμαστε αξιόπιστοι στην σχέση μας με το ΝΑΤΟ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουμε κατοχυρώσει την διακριτή θέση της Ελλάδας.
Είμαστε, ταυτόχρονα, αξιόπιστοι συνομιλητές όλων των Βαλκανικών
χωρών.
Ο λόγος μας ακούγεται, η θέση μας είναι σεβαστή.

Πολίτες της Λάρισας,

Επιτύχαμε, μέσα στον πόλεμο και την κρίση, να είναι η Ελλάδα σταθερή
και ασφαλής.
Η αντιπολίτευση αρνείται αυτή την πολιτική.
Συκοφαντεί τις επιλογές μας.
Προτείνει άλλη πολιτική.
Μας ζητά να καταγγείλουμε το ΝΑΤΟ.

Να τα σπάσουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν μας λέει όμως η αντιπολίτευση: να καταγγείλουμε και να φύγουμε,
μάλιστα.
Αλλά να πάμε που, και με ποιούο:
Να κάνουμε τι και πως;

Πολίτες της Λάρισας
Λαέ της Θεσσαλίας,

Η ασφάλεια και η σταθερότητα της χώρας είναι πολύ σοβαρή υπόθεση.
Δεν σηκώνει κραυγές.
Δεν γίνεται υπεύθυνη πολιτική με καταγγελίες και συνθήματα.
Η Ελλάδα είναι σήμερα μιά όαση ασφάλειας,

σταθερότητας και

ευημερίας στα Βαλκάνια.
Τίποτα δεν επιτρέπεται να κλονίσει αυτή την κατάκτηση.
Αν ακούγαμε τις κραυγές της αντιπολίτευσης η χώρα θα εμπλεκόταν σε
μεγάλες περιπέτειες.
Θα περνάγαμε στην απομόνωση και στο περιθώριο.
Θα πληρώναμε βαρύ τίμημα από την αποσταθεροποίηση που προκαλεί
η απομόνωση.
Στις 13 Ιουνίου ο ελληνικός λαός λέει ένα ξεκάθαρο

• ναι στην ειρήνη
• ναι στην σταθερότητα
• ναι στην ασφάλεια
Ο Ελληνικός λαός στις 13 Ιουνίου λέει:
• όχι στην περιπέτεια
• όχι στους πειραματισμούς
• όχι στην αστάθεια και τους τυχοδιωκτισμούς.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησή μας, εγγυάται την ασφαλή πορεία της χώρας.
• Η Ελλάδα θα πάει μπροστά.
• Η Ελλάδα δεν θα διακινδυνεύσει την διεθνή της θέση.
• Πρώτα η Ελλάδα,
• Αυτός είναι ο οδηγός της δράσης μας.

Πολίτες της Λάρισας,

Στις 13 Ιουνίου

ψηφίζουμε για την Ελλάδα που θέλουμε μέσα στην

Ευρώπη.
Ψηφίζουμε για ποιά Ευρώπη θέλουμε.
Ψηφίζουμε για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., έχουμε το σχέδιο και το όραμα της ισχυρής
Ελλάδας.

Της ισχυρής Ελλάδας που είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλουμε την Ευρώπη πολιτικά ισχυρή.
Γιατί αν η Ευρώπη ήταν πολιτικά ισχυρή, δεν θα φθάναμε εκεί που
φθάσαμε στο Κόσσοβο.
Θέλουμε μια Ευρώπη κοινωνικά δίκαιη.
Μια Ευρώπη με θεμελιώδεις αξίες τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και τα
δικαιώματά του.
Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., ξέρουμε ότι είναι ακόμα μακρύς και δύσκολος ο
δρόμος.
Η Ευρώπη είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα.
Οι Ευρωπαϊκοί λαοί με την ψήφο τους θα δυναμώσουν την μια ή την
άλλη κατεύθυνση.
Εδώ και εννιά μήνες, οι σοσιαλιστές έγιναν πλειοψηφία στην Ευρώπη.
Σ’ αυτούς τους εννιά μήνες, πρώτος στόχος τέθηκε η ανεργία.
Πρώτος στόχος είναι η απασχόληση.
Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή
Ευρώπη.
Μια Ευρώπη με κοινωνική αλληλεγγύη.
Μια Ευρώπη που να στηρίζει το κράτος πρόνοιας.
Μια Ευρώπη που μάχεται την ανεργία.
Μια Ευρώπη που δημιουργεί ευκαιρίες και απασχόληση για όλους.

Η Ευρώπη της αγοράς, όπως την θέλουν οι συντηρητικοί, είναι η
Ευρώπη που κληρονομήσαμε.
Η Ευρώπη της Δεξιάς είναι η Ευρώπη με ανεργία.
Η Ευρώπη με χαλαρούς δεσμούς.

\

Η Ευρώπη που δεν βρίσκεται στο ύψος των δυνατοτήτων της.
Εμείς πάμε στην Ευρώπη με συγκεκριμένη πολιτική.
Με θέσεις και στόχους.
Στην Ευρώπη έχουμε δώσει αγώνες.
Και τους κερδίσαμε.
Εμείς έχουμε γνώση και σχέδιο για τον ρόλο της Ελλάδας μέσα στην
Ευρώπη. Και το αποδείξαμε.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγγυάται την ισχυρή Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη.

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας υλοποιείται ένα πρόγραμμα 180 δις για την
αγροτική ανάπτυξη.
Έχουμε δεσμευτεί για τη στήριξη προϊόντων, όπως το βαμβάκι.
Επισημαίνω ιδιαίτερα την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του προϊόντος.
Γι’ αυτό προωθούμε την κατασκευή του κέντρου τυποποίησης και
ελέγχου βαμβακιού στην Καρδίτσα.

Προωθούμε ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια κατά προτεραιότητα
στο βαμβάκι και στα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Η πολιτική μας συνδέεται οργανικά με το συνολικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα της περιφέρειας.
Στο σημαντικό ζήτημα της άρδευσης υλοποιούμε ένα πρόγραμμα 110
δις. Κορυφαίο το έργο του Αχελώου. Αλλά και άλλα σημαντικά έργα,
όπως το φράγμα Σμόκοβου στην Καρδίτσα, τα φράγματα Λιβαδιού και
Αγιονερίου στη Λάρισα, το φράγμα Παναγιώτικου στη Μαγνησία.
Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για την Κάρλα.
Κερδίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θεωρείται εργο-γέφυρα για το
ί:

τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε έναρξη
των εργασιών.
Υλοποιούμε συνολικά στη Θεσσαλία ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα 780
δις.
Στον τομέα των Μεταφορών προωθούμε με γοργούς ρυθμούς την
κατασκευή

του

Εθνικού Αυτοκινητόδρομου

Πατρών - Αθηνών -

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων.
Η Νέα Δημοκρατία μας καταγγέλλει ότι βλέπουμε μόνον αριθμούς.
Προχθές όμως ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ, ο κ. Λαλιώτης παρέδωσε την
παράκαμψη της Λάρισας στην κυκλοφορία.
Ερωτώ λοιπόν: Είναι αριθμοί τα 32,5 δις που κόστισε το έργο, ή είναι
ανακούφιση για τους Λαρισαίους;

Είναι αριθμοί η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Λάρισας;
Είναι αριθμοί ή γίνεται η Λάρισα πιο ελκυστική για τους επισκέπτες της;
Απαντώ στον κ. Καραμανλή: Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι
άνθρωποι και οι ανάγκες τους.
Εμείς έχουμε έργο. Η Νέα Δημοκρατία έχει λόγια.
Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τους αριθμούς γιατί τρέμει τη σύγκριση.
Γιατί η Νέα Δημοκρατία απέτυχε εκεί που εμείς πετύχαμε.
Στους μεγάλους οδικούς άξονες, απομένει μόνο το τμήμα των Τεμπών,
που θα χρηματοδοτηθεί από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.
Οι πόροι στον τομέα των μεταφορών για τηγ.τΓέρίοδο 1994 - 2000
ανέρχονται στο ποσό των 250 δις.
Προωθούμε τις οδικές συνδέσεις της Θεσσαλίας με την Ήπειρο και τη
Δυτική Μακεδονία, καθώς και τις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων.
Βασική μας προτεραιότητα που προωθούμε επίσης στο Γ' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί η κατασκευή του οδικού άξονα Ε65, που
συνδέει τη Θεσσαλία με την Εγνατία.
Είναι ο άξονας που θα σπάσει την απομόνωση της Δυτικής Θεσσαλίας.
Στον τομέα των σιδηροδρόμων ολοκληρώνουμε τη διπλή γραμμή
Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Ειδομένης.

Ολοκληρώνουμε τη γραμμή

Παλαιοφαρσάλων - Καλαμπάκας και προωθούμε, στο Γ' Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης τη βελτίωση της γραμμής Λάρισας - Βόλου.

Μετατρέπουμε το λιμάνι του Βόλου σε πλεονεκτήματα για όλη τη
Θεσσαλία.

Εκτελέστηκαν

έργα

που

αυξάνουν

τις

δυνατότητες

διακίνησης εμπορευμάτων και το καθιστούν πύλη για τις αγορές της
νοτιανατολικής Μεσογείου και των παρευξείνειων περιοχών.
Θεωρούμε κρίσιμη για την ανάπτυξη -και τον τουρισμό- την ύπαρξη
αεροπορικών συνδέσεων.

Προγραμματίζουμε έργα για τα αεροδρόμια

Σκιάθου, Νέας Αγχιάλου και Λάρισας.

Πολίτες της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Εδώ στη Θεσσαλία αντιστρέψαμε την επενδυτική ύφεση της περιόδου
’91 - ’93.
Σήμερα υλοποιούνται 476 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 123 δις
δρχ·
Παράλληλα προχωρούν έργα βελτίωσης των υποδομών.

Αναφέρω

ενδεικτικά την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στη Βιομηχανική
Περιοχή Λάρισας και του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας στο Βόλο.
Έχουμε προτεραιότητες στις κοινωνικές υποδομές στην Παιδεία, την
Υγεία, τον Πολιτισμό.

Χρηματοδοτούμε
Πανεπιστημίου

με

σημαντικούς

Θεσσαλίας,

του

πόρους
ΤΕΙ

και

την

ανάπτυξη

του

των

υποδομών

της

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Γνωρίζουμε τις ανάγκες για παραπέρα ανάπτυξη του Πανεπιστημίου.
Είμαστε αποφασισμένοι να υποστηρίξουμε την ολοκλήρωση ενός
σύγχρονου αποκεντρωμένου Πανεπιστημίου, που θα αποτελεί και ένα
πολύτιμο εργαλείο ανάπτυξης της περιφέρειας.

Στον τομέα της Υγείας:

Το

Περιφερειακό

Πανεπιστημιακό

Νοσοκομείο

ολοκληρώθηκε,

τα

Νοσοκομεία Τρικάλων και Βόλου κατασκευάζονται.
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας είναι από τα μεγαλύτερα
της Ελλάδας. Θα εξυπηρετεί ολόκληρη τη Θεσσαλία.

ί

Γνωρίζω καλά το πρόβλημα. Γνωρίζω ότι υπάρχει υστέρηση στη

λειτουργία του.

Δεσμεύομαι σήμερα ενώπιον σας, ότι η κυβέρνηση θέτει ως πρώτη
προτεραιότητα τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Θα λειτουργήσει το

συντομότερο δυνατό. Το πρόβλημα νοσηλείας, που για πολλές δεκαετίες
ταλαιπωρούσε το Θεσσαλό πολίτη, λύνεται επιτέλους. Ο Θεσσαλός δεν
θα χρειάζεται να καταφεύγει στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Λαέ της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,
Ελληνίδες και Έλληνες,

Σε λιγότερο από 20 μέρες ψηφίζουμε. Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες.
Αποφασίζουμε

για

το

ρόλο

της

πατρίδας

μας

στην

Ευρώπη.

Αποφασίζουμε για τις μεγάλες πολιτικές. Για το παρόν και το μέλλον της
χώρας.
Αποφασίζουμε για την ΕυρώτΗτ που θέλουμε.
Η ψήφος σας, η απόφασή σας στις εκλογές τις 13ής Ιουνίου, η ψήφος
και η εμπιστοσύνη σας στο ΠΑ.ΣΟ.Κ δυναμώνει την παρουσία της
Ελλάδας στην Ευρώπη και εγγυάται τον προσανατολισμό της σε
προοδευτική κατεύθυνση.
Με την ψήφο σας

στο ΠΑ.ΣΟ.Κ στέλνετε στην Ευρώπη άξιους

προασπιστές των συμφερόντών σας, ανθρώπους με γνώση και με
όραμα για την Ευρώπη.
Για την Ευρώπη των πολιτών.
Για την Ευρώπη των κοινωνικών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της
ελευθερίας.

Φίλες και Φίλοι,

Οι θέσεις μας και η πολιτική μας άνόΐξαν έναν ελπιδοφόρο δρόμο για την
Ελλάδα.

<

)

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι
χειροπιαστά.
Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή.
Σε ένα κόσμο ταραγμένο, με πολλούς κινδύνους να υπάρχουν γύρω μας,
η Ελλάδα βλέπει τον κόσμο με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση.
Με αισιοδοξία.
Με ελπίδα.
Η Ελλάδα έχει προοπτική, έχει μέλλον, έχει ορίζοντες.
Δεν θα τινάξουμε στον αέρα όσα κερδίσαμε.
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.

Φίλες και Φίλοι,
Λαέ της Λάρισας,
Λαέ της Θεσσαλίας,

Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα με ασφάλεια και σταθερότητα.
Έχει σταθερό προσανατολισμό και ξεκάθαρους στόχους.
Οι εκλογές της 13ης Ιουνίου είναι κρίσιμες.

Τις μεγάλες επιλογές της.
Με την ψήφο σου λες καθαρά και δυνατά,
Πρώτα η Ελλάδα.
Η Ελλάδα της ειρήνης.
Η Ελλάδα της ασφάλειας.
Η Ελλάδα της σταθερότητας.
Η Ελλάδα της ευημερίας και της αλληλεγγύης.
Γι’ αυτήν την Ελλάδα ψηφίζουμε, γι’ αυτή την Ελλάδα αποφασίζουμε.
Με την ψήφο σου θωρακίζεις τις κατακτήσεις σου.
Σήμερα ο λαός κρίνει και συγκρίνει.
Και δίνει την καταλυτική απάντησή του.
Ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Λέει όχι στην πολιτική ανευθυνότητα.
Όχι στην περιπέτεια.
Όχι στις κραυγές και τα κούφια λόγια.
Ο ελληνικός λαός με την ψήφο του λέει:
Ναι στην ανάπτυξη.
Ναι στη δημιουργική πορεία.
Ναι στη σταθερότητα.
Ναι στην ασφάλεια.
Ναι σε μια κοινωνία με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και συνοχή.

Δώστε δύναμη στο μέλλον.
Έλληνα αγρότη, ψήφισε το δικό σου κόμμα. Ψήφισε ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Έλληνα αγρότη. Μην επιτρέψεις να χαθούν οι κατακτήσεις σου.

Φίλες και Φίλοι,

Όλοι μαζί μπορούμε.
Εμείς λέμε, όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα.
Μπορούμε περισσότερα και θα πετύχουμε περισσότερα.
Με τη νίκη.
Πρώτα η Ελλάδα.
Όλοι μαζί για την ισχυρή Ελλάδα.
Μαζί θα υποδεχτούμε τον 21ο αιώνα.
Όλοι μαζί για την ισχυρή Ελλάδα.
Στις 13 Ιουνίου η νίκη είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ..

