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Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ 

στον Βόλο. Μια όμορφη πόλη, μια πόλη με μεγάλη ιστορία, μια 

πόλη που γνώρισε προβλήματα, μια πόλη και μια περιοχή που 

επανασχεδιάζουν δυναμικά το μέλλον.

Σήμερα, στις αρχές του 2000, ολοκληρώνεται ένας 

εικοσιπενταετής κύκλος μεγάλων κοινωνικών, οικονομικών και 

πολιτικών μετασχηματισμών στην Ελλάδα.

Ο 21ος αιώνας βρίσκει την Ελλάδα στην αρχή ενός νέου γόνιμου 

ιστορικού κύκλου.

Η χώρα μας, χάρη στην προσπάθεια όλων μας έχει επιτύχει τους 

μεγάλους της στόχους.

Μπαίνουμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας.

Ανοίγεται μια νέα εποχή, ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης 

για την χώρα. Στην νέα τετραετία 2000 - 2004 έχουμε 

εξασφαλισμένους πόρους:

• 15 τρις για την ανάπτυξη

• 9 τρις για τον αγρότη και την ανασυγκρότηση της υπαίθρου

• 45 τρις κοινωνικό προϋπολογισμό για την επέκταση της 

κοινωνικής προστασίας, για την κοινωνία της συνοχής και της 

αλληλεγγύης.



Η νέα τετραετία 2000 - 2004 δημιουργεί νέες προοπτικές και 

ευκαιρίες για μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερη ευημερία και 

σιγουριά για κάθε Έλληνα πολίτη. Το κοινωνικό κράτος 

ολοκληρώνεται υψώνοντας μια ασπίδα προστασίας σε κάθε 

πολίτη που βρίσκεται σε ανάγκη.

Αλλά η νέα τετραετία είναι πριν απ’ όλα η περίοδος στην οποία 

προχωρούμε αποφασιστικά προς την ισόρροπη ανάπτυξη της 

χώρας.

Για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δεν υπάρχουν “δύο Ελλάδες”. Αυτός ο μύθος 

αναλογεί στις πολιτικές άλλων. Όχι τις δικές μας.

Το τονίζω και σήμερα. Όταν ήμουν υπουργός Γεωργίας από το 

1981 είχα εγκαθιδρύσει ως βασική αρχή:

«Ελλάδα δεν είναι μόνον η Αθήνα».

Αυτή ήταν και είναι η πολιτική του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στην δεκαετία του ‘80 το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ένωσε την Ελλάδα. Την ένωσε 

πολιτικά, καταργώντας τους διαχωρισμούς που είχε επιβάλλει το 

κράτος της Δεξιάς. Ενώσαμε την Ελλάδα κοινωνικά και οικονομικά 

στρέφοντας την προσοχή μας στην περιφέρεια, στην ύπαιθρο, στα 

μεγάλα και μικρά έργα υποδομών απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την 

Ελλάδα.



Όλα αυτά τα χρόνια, χρόνια δημιουργικού έργου στην περιφέρεια, 

οι Κασσάνδρες της Νέας Δημοκρατίας, που κατασπατάλησαν τους 

πόρους του Α’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, προφήτευαν ότι 

χάνονται οι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τί αποδεικνύεται σήμερα; Αποδεικνύεται ότι δεν χάθηκε ούτε μια 

δραχμή, ούτε ένα ΕΥΡΩ από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 

που εκτελείται στο σύνολό του.

Τα χιλιάδες μεγάλα και μικρά έργα σε όλη την ελληνική περιφέρεια 

είναι η απόδειξη για κάθε Έλληνα πολίτη ότι διασφαλίσαυε 

υψηλούο ρυθυούο απορρόφησηο και αποτελεσυατικότητα στην 

παοέυβασή μας.

Τί προκύπτει σήμερα, με αδιάψευστο τρόπο, από τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης;

• Ολοκληρώθηκε η δέσμευση το συνόλου του μεριδίου της 

Ελλάδας στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς, το 100% 

των κοινοτικών πόρων του Β’ ΚΠΣ έχει δεσμευτεί πλήρως για 

την χώρα μας. Εξασφαλίσαμε και το τελευταίο ΕΥΡΩ, την 

τελευταία δραχμή.

• Οι εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος του 

1999 κυμαινόταν στο 83% των συνολικών πόρων που 

δικαιούται η χώρα. Ως το τέλος του 2000 αναμένεται να έχει 

πρακτικά εισρεύσει το σύνολο των πόρων.



• Ο υπερτριττλασιασμός των δημοσίων επενδύσεων κατά την 

περίοδο 1993 - 2000 δείχνει ακριβώς την πρόοδο που συνεχώς 

σημειώνεται στην υλοποίηση των έργων και παρεμβάσεων του 

Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Όπως βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει σε πολλούς 

ρόλους. Απέτυχε η ίδια στην αξιοποίηση του Α’ Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης. Απέτυχε και στο ρόλο της Κασσάνδρας για την 

απορροφητικότητα στο Δεύτερο ΚΠΣ.

Απέτυχε η Νέα Δημοκρατία στις προβλέψεις της, πέτυχε όμως η 

Ελλάδα τους στόχους της. Σήμερα η ισόρροπη ανάπτυξη της 

χώρας, η ενδυνάμωση της ελληνικής περιφέρειας είναι μια 

πραγματικότητα.

Φίλες και φίλοι,

Η επιδίωξη για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας δεν 

στηρίχθηκε μόνο στα έργα του Β’ Κ.Π.Σ.

Γύρω απ’ αυτό τον άξονα οργανώσαμε συστηματικές πολιτικές 

που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τις μεταφορές, τις υποδομές 

υγείας, την εκπαίδευση, την μεταβίβαση εξουσιών στην 

περιφέρεια.

Επιτύχαμε την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας επειδή 

δώσαμε στην περιφέρεια αυτοτελείς θεσμικούς μηχανισμούς και 

αυτοτελείς πόρους για την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.



Είναι δικό μας έργο, έργο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η αποκέντρωση και 

αποσυγκέντρωση της εξουσίας από το κέντρο στην περιφέρεια.

Ο αιρετός νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο, οι ισχυροί 

Καποδιστριακοί Δήμοι, τα Συμβούλια Περιοχής, αποτελούν τους 

δυναμικούς πολιτικούς μηχανισμούς ανάπτυξης και 

αυτοπροδιορισμού των τοπικών κοινωνιών.

Σήμερα η ελληνική περιφέρεια έχει την δική της φωνή, τους δικούς 

της πόρους, την δική της δύναμη, έχει μια ισορροπία σχέσεων με 

την κεντρική εξουσία.

Στο διάστημα των τελευταίων ετών, οι συνδυασμένες αυτές 

πολιτικές έδωσαν ορατά αποτελέσματα. Ανατράπηκε η εικόνα 

όπου τα δύο μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη, συγκέντρωναν τις κυριότερες δυνάμεις ανάπτυξης 

και τους μηχανισμούς εξουσίας της χώρας.

Περνάμε τώρα σταθερά σε ένα πολυπολικό σύστημα ανάπτυξης.

Πέρα από τις δύο μεγάλες μητροπολιτικές πόλεις, την Αθήνα και 

την Θεσσαλονίκη, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά αστικά κέντρα ως 

ισχυρές περιφερειακές πόλεις, με υψηλή αναπτυξιακή δυναμική.

Αναφέρω ενδεικτικά την Πάτρα, το Ηράκλειο, την Λάρισα, τον 

Βόλο, του οποίου, μάλιστα, η πολιτιστική δυναμική ξεπερνά κατά 

πολύ τα όρια της περιφέρειας, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο, την



Κοζάνη, τις Σέρρες, την Καβάλα και τόσες άλλες πόλεις που θα 

μπορούσα να προσθέσω.

Αλλά ούτε αυτή η ανάπτυξη θα ήταν δυνατή αν δεν υπήρχαν 

παράλληλα τα μέτρα στήριξης της γεωργίας από εθνικούς πόρους. 

Αν δεν υπήρχε η πολύπλευρη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος. 

Αν δεν είχαμε εισάγει την πολιτική των επενδυτικών κινήτρων για 

την περιφέρεια και την πολιτική των αντικινήτρων για τα μεγάλα 

αστικά κέντρα. Πραγματοποιήσαμε επίσης εκτεταμένη μεταφορά 

δραστηριοτήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στην περιφέρεια, 

αποσκοπώντας ιδιαίτερα στην ενίσχυση των πιο φτωχών και 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Φίλες και φίλοι,

Είναι γεγονός, ότι ιστορικά η Ελλάδα ξεκίνησε πολύ πίσω από το 

κοινό μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλους τους τομείς και στο 

κέντρο και στην περιφέρεια. Αυτό υπήρξε μια ιστορική 

πραγματικότητα που όμως ανατρέπεται διαρκώς τα τελευταία 25 

χρόνια.

Ιδιαίτερα τα τελευταία έξη χρόνια σημειώνονται καταλυτικές 

αλλαγές και αλματώδεις ρυθμοί προσαρμογής. Το συνολικό 

επίπεδο της χώρας προσεγγίζει συνεχώς το μέσο επίπεδο 

ανάπτυξης των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Όμως, θέλω να τονίσω, ότι η πιο ορατή διαφορά βρίσκεται στην 

περιφέρεια. Από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι



διαθέσιμα για τις 13 από τις 15 χώρες προκύπτει ότι οι ανισότητες 

ιιεταξύ των περιφερειών τγκ yloooc uac είναι από τκ γαιιηλότεοεο 

ιιεταξύ των 13 γωοών. Είυαστε στην δεύτερη καλύτερη θέση υετά 

την Σουηδία.

Τί δείχνουν αυτά τα στοιχεία; Αποτελούν την απόδειξη ότι οι 

πολιτικές της ισόρροπης ανάπτυξης που ακολουθήσαμε πιάσαν 

τόπο, είχαν θετικό αποτέλεσμα. Τα ίδια επίσημα στοιχεία 

μαρτυρούν για το άλλο ενδεικτικό κριτήριο, που είναι η διαφορά 

μεταξύ πλουσιότερης και φτωχότερης περιφέρειας στην χώρα.

Η Ελλάδα έγει την τρίτη καλύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

από πλευρά διαφοοά(: μεταξύ πλουσιότερη*: και φτωγότεοης 

περιφέρειας. Έχουμε τις μικρότερες περιφερειακές ανισότητες. Η 

απόσταση μεταξύ της Αττικής και της Ηπείρου, είναι σημαντικά 

μικρότερη απ’ ότι μεταξύ Βορείου και Νοτίου Ιταλίας ή Ανατολικής 

και Δυτικής Γερμανίας.

Θέλω όμως να δώσω μια αδρή εικόνα, με ορισμένα παραδείγματα 

για τις πολιτικές που επιτάχυναν την περιφερειακή σύγκλιση:

• Η περιφερειακή διάσταση ορισμένων τομέων κοινωνικού 

κυρίως χαρακτήρα, όπως η Υγεία και Πρόνοια εκφράζεται στο 

γεγονός ότι το 90% των διαθέσιμων πόρων του Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης κατευθύνθηκε σε περιφερειακές δράσεις. 

Στο πλαίσιο του τομέα αυτού υλοποιήθηκαν παρεμβάσεις 

δίδοντας έμφαση στη δημιουργία δεκατεσσάρων νέων 

περιφερειακών νοσοκομείων εκτός Αττικής και στη βελτίωση 

της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού των υφισταμένων.



Αντίστοιχα στον τομέα της Πρόνοιας δημιουργήθηκαν παιδικοί 

σταθμοί καθώς και εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής 

Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, κέντρα που 

λειτουργούν στο επίπεδο του νόμου. Ο αριθμός των γιατρών 

και των κλινών στα χρόνια αυτά αυξήθηκε, κατά κύριο λόγο, 

στην περιφέρεια.

• Ο αριθμός των δασκάλων και καθηγητών στα σχολεία της 

Περιφέρειας σημειώνει συνεχή αύξηση. Το 1993 σε κάθε μέλος 

του διδακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια αντιστοιχούσαν 

15,5 μαθητές. Το 1997 αντιστοιχούν 12,6 μαθητές. Στην Αττική 

η αντίστοιχη σχέση ήταν 14 μαθητές. Σήμερα η αντιστοιχία 

αυτή είναι πολύ πιο καλή.

Η ποσοτική διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που 

συνιστά και βασικό στόχο της εκπαίδευσης μεταρρύθμισης 

προωθείται με τη δημιουργία 87 νέων Τμημάτων, τα 73 από τα 

οποία δημιουργούνται σε ΑΕΙ και ΤΕΙ εκτός Αττικής καθώς και 

με την προοπτική δημιουργίας νέων Περιφερειακών 

Πανεπιστημίων.

• Οι τηλεφωνικές συνδέσεις μέσω OTE ή κινητής τηλεφωνίας 

σημείωσαν ένα τεράστιο άλμα, δημιουργώντας ένα πολύ πιο 

πυκνό και αποτελεσματικό επικοινωνιακό δίκτυο.

• Οι κατά κεφαλή τραπεζικές καταθέσεις στις 12 περιφέρειες 

πλην Αττικής ήταν το 1997 κατά 39% περίπου αυξημένες σε 

σχέση με το 1994 δηλ. κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες πάνω 

από τον πληθωρισμό της ίδιας περιόδου.

• Τέλος, αναφέρω χαρακτηριστικά, μεταξύ 1993 και 1998 τα Ι.Χ. 

αυτοκίνητα ανά χίλιους κατοίκους αυξήθηκαν κατά 36% για τις



περιφέρειες πλην Αττικής. Επιπλέον 344.000 αυτοκίνητα, που 

αντιστοιχούν σε ισάριθμα νοικοκυριά.

Πέραν από όσα αναφέρθηκαν, πρέπει να επισημανθεί η 

περιφερειακή διάσταση της ευρύτερης πολιτικής ανάπτυξης της 

ανταγωνιστικότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στην περίοδο 

1994 - 1999, επί του συνόλου των ιδιωτικών επενδύσεων που 

εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, το 90% των 

επενδυτικών σχεδίων υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται στις 

υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, εκτός Αττικής.

Δεν ξέρω λοιπόν ποιόν εξυπηρετούν οι μύθοι για τις «δύο 

Ελλάδας». Αυτό που γνωρίζω καλά είναι ότι όλοι οι Έλληνες, στο 

κέντρο και στην περιφέρεια μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με μια νέα 

θετική πραγματικότητα για τη χώρα. Με ισόρροπη ανάπτυξη. Με 

την Ελλάδα, μέσα στην ΟΝΕ, στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης. 

Μπαίνουμε στον 21ο αιώνα με νέους ορίζοντες, με νέα εθνική 

αυτοπεποίθηση.

Ο σχεδιασμός του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την νέα τετραετία 2000-2004 έχει 

ως βάση την ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής 

περιφέρειας. Η αλήθεια του έργου που έχει πραγματοποιηθεί 

δείχνει όχι μόνο αυτά που επιτύχαμε, αλλά ότι γνωρίζουμε πού θα 

στρέψουμε τώρα τις νέες προσπάθειες.

Από το 1994 ως σήμερα σημειώνεται μια διαρκής μείωση των 

ανισοτήτων ανάμεσα στην Αττική και τις επιμέρους περιφέρειες της



χώρας, όχι μόνο στα οικονομικά μεγέθη, αλλά και στα μεγέθη που 

αποτυπώνουν το επίπεδο ζωής.

Μας επιτρέπουν να μιλάμε για ουσιαστική διαδικασία 

διαπεριφερειακής, πραγματικής σύγκλισης, που πρέπει τώρα, το 

2000 - 2004 να ολοκληρωθεί.

Για παράδειγμα τρεις περιφέρειες, δηλαδή η Κρήτη, το Νότιο 

Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά έχουν ξεπεράσει ή προσεγγίζουν τον 

μέσο όρο της χώρας. Άλλες περιφέρειες όπως η Ανατολική 

Μακεδονία και η Θεσσαλία έχουν μειώσει αποφασιστικά το 

παλαιότερο χάσμα από τον μέσο όρο της χώρας.

Η Ανατολική Μακεδονία καθώς και η Θράκη κατά τα τελευταία 

χρόνια έχουν γνωρίσει έναν πρωτόγνωρο δυναμισμό, επενδυτικό 

και αναπτυξιακό. Στην εξαετία 1994 - 1999 εγκρίθηκαν επενδύσεις 

ύψους 200 δις δρχ., οι οποίες δημιούργησαν γύρω στις 15 

χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πολλές μικρές αλλά και μεγάλες 

παρεμβάσεις δίνουν μια πρόσθετη αναπτυξιακή ώθηση στην 

περιοχή.

Γνωρίζουμε επίσης ότι στο Αιγαίο, ιδίως στο Βόρειο, υπάρχουν 

αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες περιοχές της 

Ελλάδας. Γι’ αυτό έχουμε σχεδιάσει το πρόγραμμα «Ασπίς», ένα 

ειδικό πρόγραμμα για το Αιγαίο, για το οποίο θα μου επιτρέψετε να 

αναφερθώ αναλυτικά το Σάββατο στην επίσκεψή μου στη Σάμο και 

την Ικαρία.



Στόχος μας είναι τη νέα τετραετία να προχωρήσουμε ακόμη πιο 

αποτελεσματικά προς την ισόρροπη ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο όχι μόνο οι οικονομικές αλλά 

και οι κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές της ελληνικής 

περιφέρειας. Η ελληνική περιφέρεια να γίνει πρωταγωνιστής της 

συνολικής ανάπτυξης της χώρας.

Το 1994-1996 το 75% των διαρθρωτικών παρεμβάσεων 

κατευθύνθηκαν στην περιφέρεια.

■*· Ο προγραμματισμός μας για το Γ ΚΠΣ αφιερώνει το 80% των 

συνολικών πόρων για την περιφέρεια. Δηλαδή το 80% των 

πόρων για το 67% του πληθυσμού.

Ανατρέπουυε την ανισότητα υεταξύ κέντρου και περιφέρειας 

στρέφονταο αναλονικά t o u c  περισσότερουζ πόρουο στην 

περιφέρεια. Αυτή είναι η ταυτότητα τπο δική uac πολιτικής 

αντίληψη«: via την ισόρροπη ανάπτυξη.

Καλώ τον καθένα σε μια σύγκριση με το Α’ Κοινοτικό Πλαίσιο της 

Νέας Δημοκρατίας το ’90 - ’93 για να κατανοηθεί ποιος εκφράζει 

την πράξη την μία Ελλάδα της Ισόρροπης Ανάπτυξης και της 

Αλληλεγγύης.

Η ενδυνάμωση του ποσοστού που κατανέμεται στην περιφέρεια 

από το Γ’ ΚΠΣ στήριξης προκύπτει:

• Από την αύξηση των πόρων για το περιφερειακό σκέλος του 

ΚΠΣ 2000-2006 από 1,9 τρις σε 3,1 τρις δρχ.



• Από την ενίσχυση των μεγάλων αναπτυξιακών υποδομών στην 

Περιφέρεια (Ζεύξη Μαλιακού, Ρίο-Αντίρριο, Δυτικός Άξονας, 

Εγνατία Οδός κλπ.)

• Οι Περιφέρειες εκτός Αττικής δέχονται ιδιαίτερα μεγάλες 

ενισχύσεις, που κινούνται ακόμα και στο επίπεδο του 

διπλασιασμού της κατά κεφαλήν ενίσχυσης.

Για μας η αλήθεια των αριθμών είναι η αλήθεια του έργου. Πίσω 

όμως από τους αριθμούς βρίσκεται ο Άνθρωπος και οι ανάγκες 

του. Το σύνολο της πολιτικής μας για το 2000-2004 αποσκοπεί 

στον συνδυασμό της ανάπτυξης με την ολοκλήρωση των 

πολιτικών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

Στόχος μας είναι να ανατραπεί οριστικά η τάση που ήθελε την 

ύπαιθρο να ερημώνεται και τις πόλεις της περιφέρειας να 

βρίσκονται σε ανισότητα ως προς τα μητροπολιτικά κέντρα. 

Στόχος μας είναι η περιφέρεια να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της 

νέας αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Στόχος μας είναι στις περιφέρειες να παραμένουν οι κάτοικοι, 

ιδίως οι νέοι άνθρωποι με ανησυχίες, με ικανότητες και φιλοδοξίες. 

Ο κόσμος αυτός συνθέτει τους πυρήνες μέσα από τους οποίους 

θα επιταχυνθεί η τοπική ανάπτυξη. Τα κίνητρα για τους νέους 

αγρότες, τους νέους συνεταιρισμούς, τα κίνητρα για τη νέα 

επιχειρηματικότητα, την γυναικεία επιχειρηματικότητα αποσκοπούν 

στην ενδυνάμωση της περιφέρειας με την ενίσχυση και ανάδειξη 

των παραγωγικών γενιών, των γενιών του μέλλοντος.



Ταυτόχρονα, η βελτίωση όλων των βασικών κοινωνικών και 

διοικητικών υποδομών, παρέχει ικανοποιητική στάθμη υπηρεσιών, 

για όλους τους κατοίκους της περιφέρειας.

Φίλες και φίλοι,

Από το 1996 ως το 2000 επιτύχαμε τους στόχους της οικονομικής 

μας πολιτικής. Σήμερα η Ελλάδα μπαίνει με το σπαθί της στην 

ΟΝΕ. Ένα νέο τοπίο σταθερότητας δημιουργεί μια νέα δυναμική 

ανάπτυξης και ευημερίας για τη χώρα και κάθε Έλληνα πολίτη.

Από το 1996 ως σήμερα, πάνω στην ισχυρή οικονομία, 

θεμελιώσαμε μια νέα διεθνή θέση της χώρας. Η Ελλάδα σήμερα 

έχει κύρος, έχει δύναμη, έχει φωνή.

Θωρακίσαμε την Εθνική Άμυνα με το πιο εκτεταμένο Πρόγραμμα 

Εξοπλισμού στην σύγχρονη ιστορία της χώρας. Περιφρουρήσαμε 

τα σύνορα με το νέο Σώμα των Συνοριακών Φρουρών και 

εντείνουμε τις πολιτικές ασφαλείας στην πόλη και την ύπαιθρο.

Είμαστε σήμερα μια δύναμη ειρήνης και σταθερότητας στα 

Βαλκάνια και σε όλη την Ν.Α. Ευρώπη.

Με την απόφαση του Ελσίνκι κατοχυρώσαμε τα εθνικά μας 

συμφέροντα. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να αξιοποιήσει το νέο 

πλαίσιο σε μια κατεύθυνση ειρήνης και συνεργασίας, προς όφελος 

και των δύο λαών.



Στις 9 Απριλίου ο τόπος χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση, με 

νωπή τη λαϊκή εντολή, ώστε στην διαπραγμάτευση για την εποχή 

μέσα στην ΟΝΕ να αντληθούν όλα τα πλεονεκτήματα από την 

ένταξη.

Γι’ αυτό η αναμέτρηση στις 9 Απριλίου είναι κρίσιμη. Η ψήφος είναι 

κρίσιμη.

Υπάρχει όμως και ένας πρόσθετος λόγος για να δοθεί στο 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. μια καθαρή εντολή διακυβέρνησης:

Γιατί μόνο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέδειξε στην πράξη ότι έχει σχέδιο για 

την ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας.

Οι εκλογές θα προσδιορίσουν σε ποιά κατεύθυνση θα 

προχωρήσει η Ελλάδα, με ποιά δύναμη, με ποιά γνώση, με ποιό 

σχέδιο.

Για μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η μείωση των ανισοτήτων, η ισόρροπη 

ανάπτυξη σε όλη τη χώρα είναι οργανικό συστατικό της πολιτικής 

μας.

Ο φιλελευθερισμός και η λειτουργία των αγορών δεν πρέπει να 

αφεθούν να απορυθμίσουν την κοινωνική διάσταση της πολιτικής. 

Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να αφεθεί στην τροχιά των 

πειραματισμών της Νέας Δημοκρατίας.



Εμείς έχουμε καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 

ισόρροπη και πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. Έχουμε έναν 

πλήρη σχεδίασμά για την λειτουργία των ευρύτερων δια- 

περιφερειακών ενοτήτων, με αποσαφηνισμένους ρόλους και 

μηχανισμούς ένταξης στο δίκτυο των εθνικών-διεθνικών αξόνων 

ανάπτυξης:

■*· Είναι οι τέσσερις διαπεριφερειακές ενότητες της Βόρειας 

Ελλάδας, της Κεντρικής Ελλάδας και Νησιωτικό Σύμπλεγμα 

Αιγαίου.

Μπορούμε να εγγυηθούμε με τον συνδυασμό της πολιτικής μας ότι 

όπως φτάσαμε από το 1994 στο 2000 το 70% του μέσου 

κοινοτικού όρου, έτσι το 2004 θα έχουμε φτάσει το 80% του μέσου 

ευρωπαϊκού επιπέδου ζωής, σε όλη την Ελλάδα, κέντρο και 

περιφέρεια.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αποτελούμε την εγγύηση ώστε στην τετραετία 

2000 - 2004 να πετύχουμε:

• Ανάπτυξη

• Περιφερειακή σύγκλιση

• Κοινωνική συνοχή

Σε μια Ελλάδα, της ισόρροπης ανάπτυξης, της ανθρωπιάς, της 

συνοχής και της αλληλεγγύης.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Με την περιφέρεια στην πρώτη γραμμή.


