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Φίλες και Φίλοι

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1996 σε αυτό εδώ το χώρο βάλαμε το 

θεμέλιο λίθο για την κατασκευή ενός Μεγάλου Έργου Σύγχρονης 

Υποδομής. Του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, που 

φέρει τιμητικά το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Σήμερα, μετά από 21 περίπου μήνες, είμαστε και πάλι εδώ, για να 

διαπιστώσουμε την πορεία, την εξέλιξη και τους ρυθμούς των 

εργασιών.

Είναι αλήθεια ότι αυτό το έργο, ένα από τα μεγαλύτερα της 

Ευρώπης, μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.

Η εικόνα των έργων και η ανάπτυξη των εργοταξίων μιλούν από 

μόνα τους.

• Σήμερα μπορούν να πεισθούν ακόμη και οι πιο δύσπιστοι ότι η 

εξέλιξη του έργου είναι θετική και οι ρυθμοί των εργασιών σε 

όλα τα μέτωπα εντατικοί.

Μπορούν να διαπιστώσουν όλοι ότι τα πάντα προχωρούν, 

σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Εταιρείας του 

Αεροδρομίου και τις συμβατικές υποχρεώσεις της

Κατασκευάστριας Κοινοπραξίας.

ι



Αυτή η θετική πορεία του Έργου αποτελεί και την εγγύηση ότι το 

2001 θα έχουμε σε πλήρη λειτουργία και ανάπτυξη ένα 

σύγχρονο, ασφαλές, ανταγωνιστικό και κερδοφόρο Αεροδρόμιο.

• Η θετική πορεία και η προοπτική ολοκλήρωσης του Έργου 

αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όλους εκείνους, που 

παραπληροφορούσαν και κινδυνολογούσαν, για πολύ καιρό, για 

την τύχη αυτού του Μεγάλου Έργου.

Πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα Μεγάλα Έργα 

Υποδομής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Ανάπτυξη και 

τον Εκσυγχρονισμό της Χώρας και με την πανεθνική 

προσπάθεια του λαού μας, να έχουν συνέχεια στο σχεδίασμά 

και την υλοποίησή τους ανεξάρτητα από ποιο Κόμμα βρίσκεται 

στην Κυβέρνηση.

Από το 1993 οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν ακολουθήσει 

απαρέγκλιτα αυτή την αρχή και προωθούν όλα τα Μεγάλα Έργα 

με πίστη στη Διαφάνεια και στην προστασία του Δημόσιου 

Συμφέροντος.

Είναι γεγονός ότι ο Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο αυτό είχε 

προκηρυχθεί από τη Ν.Δ. το 1991 και ότι η Ν.Δ. προώθησε 

μέχρι το 1993 τις διαδικασίες του Διαγωνισμού για την ανάθεση 

του Έργου.

Όμως η σημερινή πρόοδος του Έργου και η σίγουρη προοπτική 

του δικαιώνουν την απόφαση του Ανδρέα Παπανδρέου μετά τις



εκλογές του 1993, όχι μόνο να προωθήσει η Κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ το Νέο Αεροδρόμιο, αλλά και να επαναδιαπραγματευτεί 

με Διαφάνεια και με επιτυχία τους καλύτερους δυνατούς όρους 

και το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο.

Αποτελεί μεγάλη και ιδιαίτερη τιμή για τις Κυβερνήσεις του 

ΠΑΣΟΚ, που διασφάλισε μέσα σε συνθήκες απόλυτης 

Διαφάνειας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου για ένα 

Έργο Πνοής.

Για ένα Έργο Πνοής, που αναμφισβήτητα:

κατοχυρώνει τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στον τομέα 

των διεθνών αερομεταφορών

=> συμβάλλει με καταλυτικό τρόπο στην ανάκαμψη και τον 

εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οικονομίας

=> ανοίγει νέους ορίζοντες για την Ανάπτυξη της Αττικής με 

σεβασμό στο Περιβάλλον, δημιουργώντας χιλιάδες νέες 

θέσεις απασχόλησης.

• Στην τελετή της θεμελίωσης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου 

της Αθήνας “Ελευθέριος Βενιζέλος” είχα τονίσει με έμφαση ότι το 

Μεγάλο αυτό Έργο περικλείει έναν γενικότερο συμβολισμό και 

εκπέμπει ένα σαφές μήνυμα.



Το μήνυμα μιας κοσμογονίας, που συντελείται σε όλη την 

Ελλάδα με την εξέλιξη των Μεγάλων Έργων, με την εξέλιξη και 

την ολοκλήρωση όλων των έργων και των προγραμμάτων σε 

Εθνική, Περιφερειακή και Νομαρχιακή Κλίμακα.

Θεωρώ χρέος μου να αναφέρω το όνομα και την ταυτότητα 

ορισμένων μεγάλων Έργων Πνοής, που ήταν το όνειρο γενιών 

και γενιών, αλλά σήμερα μέρα με τη μέρα γίνονται 

πραγματικότητα, σμιλεύοντας το πρόσωπο της σύγχρονης 

Ελλάδας, της Ελλάδας του 21ου αιώνα.

Η Εγνατία Οδός, ο Οδικός Άξονας Πατρών-Αθηνών- 

©εσσαλονίκης-Ευζώνων, η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και η Ζεύξη 

Ακτίου-Πρέβεζας, ο Αχελώος και η Κάρλα, το Μετρό της 

Αθήνας, η Αττική Οδός, το Εθνικό Κτηματολόγιο, τα Οδικά 

Δίκτυα των Περιφερειών μαζί με πρόσθετες υποδομές για 

Λιμάνια, Αεροδρόμια, Ύδρευση και Βιολογικούς Καθαρισμούς. 

Κι ακόμα το Φυσικό Αέριο, η Τεχνολογική Ανανέωση των 

Τηλεπικοινωνιών, το Σιδηροδρομικό Δίκτυο, οι Ήπιες και 

Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, οι υποδομές της Υγείας, της 

Πρόνοιας και της Εκπαίδευσης, η Διοικητική Αποκέντρωση 

αποτελούν πια μια ορατή, μια χειροπιαστή, μια αναμφισβήτητη 

πραγματικότητα.

• Οι στόχοι για τη Βιώσιμη και την Ισόρροπη Ανάπτυξη της 

Χώρας μας, για τον Εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα 

της Οικονομίας μας, για την κατοχύρωση της γεωπολιτικής 

θέσης και την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας, για τη συνοχή



της Κοινωνίας μας και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων 

απασχόλησης αποτελούν για μας εθνική υπόθεση ζωτικής 

σημασίας. Μια Εθνική υπόθεση, που απαιτεί αφύπνιση του 

λαού μας, που απαιτεί δημιουργική και συντονισμένη 

προσπάθεια όλων των Ελλήνων, που απαιτεί συστράτευση 

όλων των Κοινωνικών και Πολιτικών Δυνάμεων.

Όλοι παραδέχονται και όλοι ομολογούν πια, ότι η χρονική 

περίοδος από το 1994 ως το 2000 με την αξιοποίηση και την 

απορρόφηση Εθνικών και Κοινοτικών Πόρων του Β' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης ύψους 9,5 τρις δραχμών έδωσε μια μεγάλη 

ώθηση για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Αυτή η ώθηση θα συνεχιστεί και για την περίοδο από το 2000 

ως το 2006 με την αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών 

Πόρων του Π Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, πόρων που 

πασχίζουμε να ανέλθουν περίπου στα 10 τρις δρχ.

ΓΓ αυτό η προσπάθειά μας για μια Ελλάδα πιο Ισχυρή, πιο 

Σύγχρονη, πιο Ανταγωνιστική, πιο Δημιουργική δεν αποτελεί μαι 

αφηρημένη και ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Είναι μια προσπάθεια 

με αντίκρυσμα αλήθειας, μια προσπάθεια, που έχει πραγματική 

αντιστοιχία με τη ζωή και τους ορίζοντες ζωής των Ελλήνων του 

21ου αιώνα.

Σε αυτή την πανεθνική προσπάθεια μπορεί και πρέπει να 

συμμετέχουν και να βρουν τον ξεχωριστό ρόλο τους όλοι οι 

Εργαζόμενοι, οι Αγρότες, οι Επιχειρηματίες, οι Βιοτέχνες, οι



Επιστήμονες, οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες, οι Γυναίκες και 

κυρίως οι Νέες Γενιές.

• Το μήνυμά μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μήνυμα των καιρών γιατί 

ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με τους κοινούς μας στόχους και με τις 

κοινές μας προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε και να 

δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα, την Ελλάδα των 

μεγάλων και ανοιχτών Οριζόντων.

Το μήνυμα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είναι το μόνο μήνυμα που μπορεί να 

φέρει τη ανάταση, την αισιοδοξία και τη σιγουριά για το παρόν 

και το μέλλον σε όλους τους Έλληνες. Μόνον έτσι η Ελλάδα 

μπορεί να παίξει ως ανεπτυγμένη χώρα, πρωταγωνιστικό και 

κυρίαρχο ρόλο στο γίγνεσθαι της Ευρώπης, των Βαλκανίων και 

της Μεσογείου.

Αντιθέτως, εάν υιοθετηθεί και κυριαρχήσει το γνώριμο στην 

Ελλάδα τροπάρι ο καθένας χωριστά, ο καθένας απέναντι στον 

Άλλο και ο καθένας αντίπαλος για πάντα και για όλα με τον 

Άλλον, τότε η μοιραία κατάληξη θα είναι η καθήλωση, η κρίση, η 

μιζέρια, η απομόνωση και η παρακμή.

• Το ΠΑΣΟΚ, ως Κίνημα με υπαρκτή κοινωνική και πολιτική 

πλειοψηφία, μέσα από τις διαδοχικές λαϊκές ετυμηγορίες του 

1993 και του 1996, με τα Προγράμματα των Κυβερνήσεών του 

και με τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου ως Πρωθυπουργό 

και με εμένα στη συνέχεια, από το 1993 και μετά προωθεί με 

επιτυχία το Τρίπτυχο: Σταθερότητα, Ανάπτυξη και Κοινωνική



Προστασία. Τα Προγράμματα των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ 

ήταν και είναι Προγράμματα με θυσίες, με κατακτήσεις και με 

ελπίδες, Προγράμματα με αλήθειες και προοπτικές.

• Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία 5 χρόνια μέσα σε δύσκολες και 

αντίξοες συνθήκες η πολύμοχθη και πανεθνική προσπάθεια του 

Ελληνικού Λαού έχει αποδώσει καρπούς: Τη δραστική μείωση 

του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, τη σημαντική αύξηση 

του ρυθμού ανάπτυξης, τη δίκαιη κατανομή των πόρων, την 

αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, τη μείωση των 

Περιφερειακών ανισοτήτων, την ανασυγκρότηση της

παραγωγικής μας βάσης στη Βιομηχανία, στη Βιοτεχνία, στις 

Υπηρεσίες και στο Δημόσιο Τομέα. Επιμένουμε στην 

αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής μέσα από τη δημιουργία 

δικτύων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και μέσα από 

προγράμματα ενίσχυσης των χαμηλόμισθων, των

χαμηλοσυνταξιούχων και των ανέργων, τη βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Προωθούμε τη δημιουργία σύγχρονων έργων υποδομής μαζί με 

την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την προστασία του 

Περιβάλλοντος και την ανάδειξη της πολιτισμικής μας 

ταυτότητας, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις μαζί με την ενίσχυση 

των πόρων για την Παιδεία και την Εκπαίδευση, το μεγάλο 

εγχείρημα για την αποκέντρωση και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ από το 

1993 μέχρι σήμερα ενδιαφέρονται μόνο για τους Αριθμούς, μόνο 

για τα μεγέθη της Οικονομίας.



Είναι όμως σαφές ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει η 

αγωνία μου για τον Τόπο και τους Έλληνες.

Για τούτο δεν μας ενδιαφέρουν οι αριθμοί για τους αριθμούς, 

αλλά οι άνθρωποι και η ευημερίας τους, η θέση, η ισχύς και 

ακτινοβολία της Χώρας μας, που πάντα συνδέονται άρρηκτα με 

την ανάπτυξη.

Εμείς έχουμε αποδείξει με πράξεις ότι μας ενδιαφέρουν οι 

άνθρωποι και οι πολίτες της Χώρας μας, να έχουν ευημερία, 

σιγουριά και ασφάλεια. Να έχουν όλοι οι πολίτες και κυρίως οι 

νέες γενιές νέους ορίζοντες, νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες 

για μια καλύτερη ζωή σε έναν καλύτερο, ειρηνικό, πιο δίκαιο και 

πιο αλληλέγγυο κόσμο.

Εμείς έχουμε αποδείξει ότι μας ενδιαφέρουν οι ανάγκες, οι 

επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι αγωνίες και οι ελπίδες των 

Ελλήνων, που έχουν σχέση με το παρόν και το μέλλον της 

ισότιμης και της ενεργού συμμετοχής της Ελλάδας στη νέα 

αρχιτεκτονική της Ευρώπης και στην Οικονομική Νομισματική 

της Ένωση.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, όλοι οι Έλληνες, 

θέλουν και αγωνίζονται να είμαστε μέσα στην Ευρώπη, για να 

έχουμε τη δική μας δύναμη και φωνή. Όλοι γνωρίζουν πια ότι 

μπορούμε να πετύχουμε αρκεί να δουλέψουμε μεθοδικά, να



πιστεύουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις, στις 

ικανότητές μας και στις δημιουργικές μας πρωτοβουλίες.

Αυτό το Μεγάλο ΝΑΙ της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

Ελλήνων εκφράζει και υπηρετεί η Κυβέρνησή μας με την 

πολιτική της, γιατί κάθε άλλη πολιτική μας οδηγεί στο 

περιθώριο, στην απομόνωση, στην ανημποριά, σε κινδύνους.

Ξέρω ότι σε αυτή την κρίσιμη καμπή, σε αυτή τη μεταβατική 

περίοδο υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες σε αρκετές 

κοινωνικές ομάδες. Κατανοούμε τα προβλήματα και τις ανάγκες 

και προσπαθούμε με κοινωνική ευαισθησία να δίνουμε λύσεις. 

Να προωθούμε πολιτικές αλληλεγγύης με αιχμή τις κοινωνικές 

ομάδες που χρειάζονται προστασία, όπως οι άνεργοι για τους 

οποίους εκπονήσαμε τα προγράμματα απασχόλησης, όπως οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι για τους οποίους δημιουργήσαμε το Ειδικό 

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως οι κάτοικοι στις 

φθίνουσες περιοχές με ενισχυμένα τοπικά Προγράμματα 

Ανάπτυξης.

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες ότι η πορεία που 

ακολουθούμε είναι η μόνη ρεαλιστική λύση, ότι η πολιτική μας 

είναι η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί και να επεκτείνει τα 

«κεκτημένα» των Ελλήνων για τον 21° αιώνα, ότι το Πρόγραμμά 

μας είναι η μόνη εγγύηση για καλύτερες μέρες και για την 

Ελλάδα και για τους Έλληνες.



Κάθε άλλη πορεία, κάθε άλλη πολιτική μπορεί να αποβεί 

μοιραία για τη θέση και της ισχύ της Ελλάδας μέσα στην 

Ευρώπη, μπορεί να αποβεί μοιραία και καταστροφική για την 

ανάπτυξη της χώρας, για την ευημερία και τα «κεκτημένα» όλων 

των Ελλήνων.

• Με δεδομένη την κοινή πορεία στην Ευρώπη των Εθνών και των 

Λαών υπάρχει ένα μεγάλο δίλημμα. Θέλουμε να συμμετάσχουμε 

ή όχι σ' αυτή την πορεία;

Κανένα κόμμα και κανένας Πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να 

κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του.

Οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και συγκρίνουν. Στις βουλευτικές 

εκλογές του 2000 θα επιλέξουν και θα αποφασίσουν για μια 

ακόμη φορά Προγράμματα και προοπτικές, Παρατάξεις, 

Κόμματα και Ηγέτες. Θα αξιολογήσουν την προσπάθειά μας, 

ένα έργο θετικό, πλούσιο, δημιουργικό.

Με χρονικό ορίζοντα το 2000 εμείς, ως ΠΑΣΟΚ, ως Κίνημα και 

ως Κυβέρνηση έχουμε χρέος προς το Έθνος, προς το Λαό, 

προς τη μεγάλη Δημοκρατική και Προοδευτική Παράταξη να 

κατοχυρώνουμε κάθε μέρα νέες προϋποθέσεις και νέα 

κεκτημένα για την Ισχύ, τον Εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη 

της Χώρας μας.

Έχουμε χρέος να δημιουργήσουμε τους απαιτούμενους όρους 

για την Πολιτική σταθερότητα του Δημοκρατικού μας



συστήματος με την κατοχύρωση και την ανανέωση όλων των 

θεσμών του, τους όρους για την συναίνεση, τη συνοχή και την 

αλληλεγγύη της κοινωνίας μας. Και το πράττουμε.

• Το όραμά μας είναι μια Ισχυρή, Σύγχρονη και Ευημερούσα 

Ελλάδα. Μια δυνατή και ανταγωνιστική Οικονομία. Μια Κοινωνία 

ανοιχτή και δημιουργική με συνοχή, με αλληλεγγύη. Μια 

πολιτεία που δημιουργεί ευκαιρίες και προωθεί προγράμματα 

και παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς για τους πολίτες.

• Την κρίσιμη στιγμή της Λαϊκής Ετυμηγορίας ο Εγερτήριος Λόγος 

του ΠΑΣΟΚ για τον 21ο αιώνα θα είναι η αλήθεια και η 

πραγματικότητα του Έργου μας και η συνέχεια ενός 

Προγράμματος Αναγέννησης και Ελπίδας.

• Εμείς, ως ένα σύγχρονο Προοδευτικό, Πατριωτικό, Δημοκρατικό

και Σοσιαλιστικό Κίνημα με σταθερό ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό έχουμε εμπιστοσύνη στο Πρόγραμμα και στο 

Έργο μας όπως και στις σύγχρονες προτάσεις και τις ιδέες μας. 

Είμαστε σίγουροι ότι ο Ελληνικός Λαός με τη μεγάλη 

Δημοκρατική και Προοδευτική του παράδοση θα δώσει και πάλι 

πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων 

επιθυμεί και θέλει μια νικηφόρα και ελπιδοφόρα

μεταρρυθμιστική προσπάθεια, που μας εμπνέει σιγουριά, 

αισιοδοξία και ελπίδα, μας κάνει περήφανους Έλληνες, 

ισότιμους Ευρωπαίους. Θέλει μια προσπάθεια με συνέχεια, 

κλιμάκωση και προοπτική.



Η πλειοψηφία των Ελλήνων ξέρει ποια Πολιτική, ποια Παράταξη 

και ποιο Κόμμα μπορεί να εγγυηθεί με πράξεις την ασφάλεια, 

την Ανάπτυξη, την Ευημερία, την Κοινωνική συνοχή, την 

Κοινωνική Δικαιοσύνη και Αλληλεγγύη. Τον Εκσυγχρονισμό και 

την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ενωμένη Ευρώπη.


