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Φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστώ για τη θερμή υποδοχή που 

επιφυλάξατε σε μένα και τους συνεργάτες μου.

Η σημερινή σας παρουσία εδώ, και η ουσιαστική 

συμμετοχή σας στις συναντήσεις που θα 

ακολουθήσουν στη διάρκεια της επίσκεψής μας, 

αποτελούν απόδειξη ότι οι παραγωγικές τάξεις και οι 

κοινωνικοί φορείς συναισθάνονται τη σοβαρότητα των 

περιστάσεων, ότι είναι έτοιμοι να αφιερώσουν τις 

δυνάμεις τους για να πάει μπροστά ο τόπος.

Η επίσκεψή μας εδώ αποτελεί μιας πρώτης τάξεως 

ευκαιρία για να αναπτυχθεί ένα ειλικρινής και 

εποικοδομητικός διάλογος μεταξύ μας. Ένας διάλογος 

που θα επιτρέψει σε όλους μας να επικοινωνήσουμε 

καλύτερα, να εξηγήσουμε τις θέσεις μας, να 

επιχειρηματολογήσουμε για τις απόψεις μας, να 

εντοπίσουμε τις δυσκολίες εκεί που υπάρχουν. Ένας 

διάλογος που θα βοηθήσει να προωθήσουμε λύσεις 

που θα μας οδηγήσουν με σιγουριά στους στόχους 

μας, που θα κάνουν τη ζωή στην περιοχή αυτή



καλύτερη, τις προοπτικές μας πιο αισιόδοξες.

Φίλες και φίλοι,

Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα 

κρίσιμο σταυροδρόμι για την πορεία της πατρίδας μας. 

Είναι η στιγμή που ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί 

πρέπει να επαναβεβαιώσουμε τη πρόθεσή μας να 

κάνουμε πραγματικότητα τη σύγχρονη και ισχυρή 

Ελλάδα. Είναι η στιγμή για να κινηθούμε

αποτελεσματικά ξεπερνώντας τα εμπόδια που 

υπάρχουν στο δρόμο μας και τις δυσκολίες που 

παραμονεύουν.

Είμαστε στο σωστό δρόμο. Οι προσπάθειες που 

κάναμε όλοι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και 

αποδίδουν και όσο θα προχωρούμε χωρίς

ταλαντεύσεις, τόσο περισσότερο θα ξεκαθαρίζει η 

κατάσταση.

Είμαστε πια πολύ κοντά στο στόχο μας, στη βασική 

μας επιλογή για την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στη 

νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι



χρήσιμο να ξαναθυμηθούμε τους κόπους που κάναμε, 

να αναλογιστούμε την απόσταση που διανύσαμε, να 

πιστέψουμε στις δυνατότητες της επιτυχίας μας, να 

συνειδητοποιήσουμε ότι για να κόψουμε έγκαιρα το 

νήμα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, και 

να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας.

Η συμμετοχή μας στην ΟΝΕ είναι ένας μεγάλος 

στρατηγικός στόχος εθνικής εμβέλειας. Όμως, δεν 

αρκεί από μόνη της για να δώσει αυτόματα απάντηση 

σ’ όλα τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα 

τον ελληνικό λαό. Ούτε πρόκειται να λύσει όλα τα 

προβλήματα. Ποτέ δεν ισχυριστήκαμε κάτι τέτοιο. 

Δυσκολίες θα εξακολουθούν να εμφανίζονται όπως 

επίσης θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανεπιθύμητα 

φαινόμενα, όπως η ανεργία.

Η συμμετοχή στην ΟΝΕ αποτελεί το βασικό πλαίσιο 

για να μπορέσουμε με τις πολιτικές μας, με αγώνες και 

συνολική προσπάθεια του ελληνικού λαού να 

βελτιώνουμε συνεχώς τη θέση μας. Είναι το πλαίσιο 

για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες ζωής για 

όλους, περισσότερες επενδύσεις, νέες ευκαιρίες 
απασχόλησης, περισσότερους πόρους στην



εκπαίδευση, την υγεία, τη κοινωνική πρόνοια.

Αντίθετα, η τυχόν αδυναμία μας να 

παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, ο εφησυχασμός που 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια πολύτιμου χρόνου θα 

σημάνει για την Ελλάδα υποβάθμιση, αστάθεια, 

ανεργία, αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, 

πρόσθετα προβλήματα για την αγροτική οικονομία και 

το αγροτικό εισόδημα, νέα προβλήματα με τους 

κοινοτικούς πόρους που επί 18 χρόνια συνηθίσαμε να 

τους θεωρούμε αυτονόητους. Θα χάσουμε κρίσιμα 

ερείσματα για την υπεράσπιση των εθνικών 

συμφερόντων.

ΓΓ αυτό πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει να 

βρεθεί στο περιθώριο της Ευρώπης. Γνωρίζει ότι είναι 

προς το συμφέρον της χώρας να συμμετέχουμε στα 

κέντρα λήψης των αποφάσεων και να επηρεάζουμε 

καθοριστικά τις εξελίξεις στα θέματα που μας 

αφορούν. Κατανοεί ότι αν δεν πετύχουμε τους 

στόχους μας για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη 

δυναμική ανάπτυξη και τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά 

δρώμενα οι επιπτώσεις θα είναι αρνητικές για την 

κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή θέση της χώρας



μας. Γνωρίζει τα προβλήματα που δημιουργούνται, τις 

δυσκολίες που θα υπάρξουν, τις συνεχείς 

προσπάθειες που θα απαιτηθούν.

Ταυτόχρονα όμως διαπιστώνει ότι οι προσπάθειες 

μέχρι τώρα είχαν ένα πολύ σοβαρό αντίκρυσμα. Ότι 

από το 1994 - χρόνο με το χρόνο - με σταθερά και 

επιταχυνόμενα βήματα καταφέραμε να επιτύχουμε μια 

δύσκολη πολλαπλή ισορροπία: Να περιορίζουμε τα 

ελλείμματα του δημοσίου, να μειώνουμε τον 

πληθωρισμό, να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή 

διαδικασία κι όλα αυτά χωρίς να περικόπτονται οι 

κοινωνικές δαπάνες, χωρίς να πλήττεται και να 

συρρικνώνεται το πραγματικό εισόδημα των 

εργαζομένων, χωρίς να σημειώνεται σημαντική άνοδος 

της ανεργίας.

Η πρόσφατη είσοδος της δραχμής στο μηχανισμό των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών δημιούργησε ένα 

αδιαμφισβήτητο κλίμα ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ενώ οι 

εξελίξεις των μακροοικονομικών δεικτών μαρτυρούν 

ότι η Ελλάδα έχει μπει σε τροχιά σύγκλισης προς τα



μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας το 

1997 ήταν για δεύτερη συνεχή χρονιά από τις 

υψηλότερες στην Ε.Ε. φέρνοντας έτσι το μέσο Έλληνα 

πολίτη πιο κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό βιοτικό 

επίπεδο. Οι αποστάσεις μειώνονται, η πραγματική 

σύγκλιση, χρόνο με το χρόνο, εμπεδώνεται με θετικές 

συνέπειες για όλους. Οι κόποι και οι θυσίες του 

Έλληνα πολίτη αποδίδουν. Τα οφέλη είναι 

χειροπιαστά και σημαντικά. Όμως, βρισκόμαστε σε 

μια τροχιά, που απαιτεί ακόμα καλύτερες επιδόσεις, 

μέχρι να προσεγγίσουμε ικανοποιητικά το επίπεδο της 

σύγκλισης.

Όποιος θέλει ανάπτυξη δεν μπορεί να θέλει 

ταυτόχρονα στασιμότητα και ακινησία σε ένα κόσμο 

που συνεχώς αλλάζει. Η ανάπτυξη απαιτεί νέες 

συμπεριφορές, νέες σχέσεις, δράσεις, στρατηγικές και 

αντιλήψεις.

Η ανάπτυξη είναι ταυτόσημη με βήματα προς το 

μέλλον. Είναι ταυτόσημη με αλλαγή, με την ικανότητά 

μας ως κοινωνικό σύνολο να αντιληφθούμε τις



προόδους που γίνονται γύρω μας, να κάνουμε τις 

σωστές επιλογές και να αξιοποιήσουμε τη κατάλληλη 

στιγμή τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Η επιτυχία 

είτε στην ιδιωτική, είτε στη δημόσια ζωή, δεν έρχεται 

οποιαδήποτε στιγμή και με οποιεσδήποτε συνθήκες. 

Και πολύ περισσότερο δεν έρχεται με την αδράνεια και 

με τα μάτια στραμμένα στο παρελθόν. Το παρελθόν, η 

ιστορία,τα κεκτημένα, πρέπει να αποτελούν πηγή 

αυτογνωσίας, έμπνευσης, και προόδου για τις 

πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της χώρας μας. Όχι 

όμως και να αναχθούν σε άκαμπτα εμπόδια απέναντι 

στην ανάπτυξη. Όπως κάποτε η αποδοχή τους 

σηματοδότησε μια κοινωνική εξέλιξη, έτσι και σήμερα, 

ο εμπλουτισμός τους με νέες σχέσεις και καταστάσεις, 

δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε προς τα 

εμπρός.

Όπως επεσήμανα και νωρίτερα στα λίγα αυτά χρόνια 

δημιουργήσαμε μια εξαιρετική δυναμική για τη χώρα 

και την κοινωνία μας. Ισχυροποιήσαμε και εξυγιάναμε 

την οικονομία. Είμαστε πια σε απόσταση αναπνοής 

από την ένταξη της χώρας ως δωδέκατο μέλος στην 

ΟΝΕ. Η ολοκλήρωση της επιτυχίας μας αυτής μέσα 

στον 1!4 επόμενο χρόνο θα σφραγίσει για μεγάλο



χρονικό διάστημα την πορεία της οικονομίας, της 

χώρας του καθενός μας ατομικά.

Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, ο 

Έλληνας πολίτης δεν θα έχει να σκέφτεται πώς θα 

διαφυλάξει τις αποταμιεύσεις του από πιθανές 

ταμιευτικές πολιτικές ή άλλες οφειλόμενες σε 

ανεύθυνες κυβερνήσεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία 

μας δεν θα έχουμε το βάρος του πρόσθετου κόστους 

για την ανάπτυξή μας.

Για να πετύχουμε όμως τους στόχους της ανάπτυξης, 

της απασχόλησης, της κοινωνικής εξέλιξης και 

συνοχής, είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε 

διαρθρωτικές αλλαγές. Αλλαγές που σε άλλες χώρες 

έχουν γίνει εδώ και πολύ καιρό και για τις οποίες εμείς 

έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε τα θετικά και να 

παρακάμψουμε τα αδύναμα και ανεπιθύμητα στοιχεία 

τους. Ήδη η κυβέρνησή μας έκανε στο πεδίο αυτό 

πολλά και σημαντικά.

Όμως είναι ανάγκη να προχωρήσουμε πιο πέρα. Η 

δημοσιονομική προσαρμογή, η αναμόρφωση της 

αγοράς εργασίας μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, το



πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων 

τραπεζικών και άλλων δημόσιων επιχειρήσεων, η 

μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης και η 

εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων είναι τα μεγάλα 

θέματα που απασχολούν αυτόν τον καιρό, όχι μόνο τη 

Κυβέρνηση, αλλά πιστεύω όλη την ελληνική κοινωνία 

και πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη που μάχονται 

να διασφαλίσουν το κοινωνικό μοντέλο που 

κατέκτησαν μεταπολεμικά.

Ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει πολύ ακριβά 

το κόστος της καθυστέρησης. Πόροι που θα 

μπορούσαν να διοχετευθούν στην κοινωνική πολιτική, 

στην ανάπτυξη, σε επενδύσεις, στην εκπαίδευση ή 

στην άμυνα σπαταλώνται για σκοπούς ξένους με κάθε 

έννοια κοινωνικής ή αναπτυξιακής πολιτικής. Η 

κυβέρνησή μας προωθεί με διαφανείς, ισόρροπες και 

προσεκτικές διαδικασίες, τις μεταρρυθμίσεις που 

απαιτούνται στο πεδίο αυτό.

Ήδη τα θετικά αποτελέσματα είναι ορατά. Ας δούμε 

πώς δουλεύουν σήμερα τα τρία μεγαλύτερα ναυπηγεία 

της χώρας που λίγα χρόνια πριν αποτελούσαν ένα 

από τα μεγαλύτερα αποστήματα της οικονομίας μας.



Ας δούμε τις επενδύσεις που αναλήφθηκαν πολύ 

πρόσφατα στις περιπτώσεις δύο μικρών τραπεζών, 

όπως της Μακεδονίας-Θράκης και της Κρήτης. Τα 

ποσά που προσφέρθηκαν είναι το λιγότερο. Πολύ 

μικρό τμήμα τους θα πάει στον κρατικό 

προϋπολογισμό. Το κύριο μήνυμά τους δεν έχει στενά 

ταμειακό χαρακτήρα. Είναι η ισχυρή εμπιστοσύνη που 

μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνει τις ισχυρές προοπτικές 

της οικονομίας μας, επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της 

προσπάθειας που έγινε μέχρι σήμερα, και την 

πεποίθηση ότι αυτή η χώρα έχει μέλλον, έχει δυναμική. 

Και όταν μια χώρα έχει προοπτική και δυναμική, αυτό 

αντανακλά στην πορεία και τα οφέλη όλων. Και αυτό 

είναι ευθύνη της κυβέρνησής μας να το πετύχει. Η 

ελληνική κοινωνία εμπιστεύεται το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Αυτή η 

εμπιστοσύνη μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται τις προωθούμε 

με πολύ περίσκεψη και σταθμίζοντας το γενικό 

κοινωνικό συμφέρον. Θέλουμε να προχωρήσουμε με 

κοινωνική συναίνεση και διατηρώντας την κοινωνική 

συνοχή. Γι’ αυτό, όπου είναι ανάγκη, παρεμβαίνουμε 

αντισταθμιστικά. Δεν κάνουμε άσκοπες θυσίες, ούτε



ισοπεδώνουμε την τύχη αδύναμων κοινωνικών 

ομάδων στο όνομα γενικών και αφηρημένων 

ιδεολογημάτων. Επιδιώκουμε με διάλογο να 

αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και ελπίζουμε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να ανταποκριθούν στην ανάγκη μιας 

γρήγορης και αποτελεσματικής λύσης για το κοινό 

καλό. Η ανάπτυξη χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη είναι 

έξω από την κυβερνητική λογική. Θέλουμε ανάπτυξη 

με κοινωνική δικαιοσύνη.

Στον αγροτικό τομέα επίσης πρέπει να υπάρξει 

κινητοποίηση. Οι Έλληνες αγρότες αποτελούν 

ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας, έχουν 

ικανότητες, ευελιξία, και μπορούν έγκαιρα ν’ 

αντιληφθούν το συμφέρον τους και να δουν μπροστά. 

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν και πρέπει να 

παίξουν το ρόλο τους.

Σήμερα, σε παγκόσμια κλίμακα, γίνονται σημαντικές 

αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές στα επόμενα χρόνια δεν θ’ 

αφήσουν ανεπηρέαστη την αγροτική οικονομία μας. Ο 

ανταγωνισμός θα οξυνθεί και στον τομέα αυτό, όπως 

έγινε ήδη σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας, 

σε κάθε χώρα. Το καλύτερο όπλο είναι η



προετοιμασία. Να μην αφήσουμε να περάσει ο καιρός 

περιμένοντας. Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται 

διεθνώς τα συμφέροντα των αγροτών μας, αλλά δεν 

αποφασίζει μόνη της ούτε και μπορεί να επιβάλλει 

αποφάσεις μονόπλευρα. Έχει απέναντι της 14 

εταίρους με πολύπλευρα συμφέροντα που απαιτούν 

την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Χρειαζόμαστε 

λοιπόν μια στρατηγική έγκαιρης προετοιμασίας, που 

θα δημιουργήσει στον αγροτικό κόσμο μια δυναμική 

και μια προοπτική επιτυχίας. Σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτυχθεί από καιρό 

τέτοιες στρατηγικές. Η κινητοποίηση για την ανάπτυξη 

αποτελεί τη δράση-κλειδί. Όχι η αντίδραση, η στείρα 

διαμαρτυρία, η μάχη οπισθοφυλακής. Η κυβέρνησή 

μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και ανοικτή στα 

προβλήματα του αγροτικού κόσμου και στην εξεύρεση 

λύσεων. Όμως χρέος μας επίσης είναι να 

ευαισθητοποιήσουμε τον αγροτικό κόσμο, να σταθμίσει 

τους τρόπους με τους οποίους ο ίδιος θα δημιουργήσει 

ευνοϊκούς όρους για το παρόν και το μέλλον του. Και 

να δούμε πώς θα βοηθήσουμε, πώς θα πορευτούμε 

μαζί μέσα στις δυσκολίες. Θέλω να τονίσω και ένα 

σημείο ακόμα. Σε μια περίοδο δύσκολη για όλους, σε 

μια περίοδο ανεργίας, ανταγωνιστικών πιέσεων σε



όλους τους τομείς, σε μια περίοδο σταθεροποίησης και 

ο αγροτικός κόσμος πρέπει να κατανοήσει ότι και οι 

φορολογούμενοι έχουν εξαιρετικά στενά όρια για 

πρόσθετες επιβαρύνσεις. Η κοινωνική αλληλεγγύη 

λειτουργεί με ιεραρχήσεις και γίνεται πιο αποδεκτή και 

αποτελεσματική, όταν οι ενδιαφερόμενοι δείχνουν τη 

θέλησή τους να διαμορφώσουν το μέλλον τους 

κατανοώντας τις προκλήσεις των καιρών, και τα 

προβλήματα της υπόλοιπης κοινωνίας.

Η Κυβέρνηση υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού 

τομέα, για βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και 

κοινωνική προστασία των αγροτών επεξεργάστηκε και 

προωθεί μέτρα που πιστεύουμε ότι δίνουν λύσεις και 

δημιουργούν προοπτικές για τα κυρίαρχα ζητήματα 

διαρθρωτικής πολιτικής που απασχολούν τη μεγάλη 

πλειοψηφία των αγροτών.

Τα σημαντικότερα από αυτά τα μέτρα είναι :

■ τη καθιέρωση πρόσθετων σημαντικών κινήτρων για 

τους νέους αγρότες,



■ τη θέσπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 

για αγροτική γη και τη παροχή αντικινήτρων για την 

αγροτική χρήση της γης από μη αγρότες,

■ την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης 

και λειτουργίας των συνεταιρισμών, με σκοπό τη 

ριζική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του ρόλου 

τους,

■ τη θεσμική αναδιάρθρωση των μηχανισμών αρωγής 

των αγροτών για την επίτευξη ταχύτητας και 

διαφάνειας στην καταβολή των εθνικών ή κοινοτικών 

αποζημιώσεων και επιδοτήσεων,

■ την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ για την αρτιότερη 

διασφάλιση των αγροτών απέναντι σε διακυμάνσεις 

εισοδήματος από φυσικές καταστροφές και τη 

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου,

■ τη σύσταση του Οργανισμού Γεωργικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 

Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των νέων, αλλά και των μεγαλύτερων σε 

ηλικία αγροτών,

■ τη δημιουργία του κύριου κλάδου ασφάλισης των 

αγροτών με τη μετατροπή του ΟΓΑ σε αυτόνομο, 

βιώσιμο οργανισμό κύριας ασφάλισης που



διασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης ουσιαστικών 

συντάξεων από τους αγρότες,

■ την αύξηση των αγροτικών συντάξεων και τη

τιμαριθμοποίησή τους από φέτος.

Οι προσπάθειές μας για την ανάπτυξη της ελληνικής 

περιφέρειας δεν περιορίζονται στις πρωτοβουλίες μας 

για την αγροτική ανάπτυξη. Υλοποιούμε ένα

σημαντικότατο πρόγραμμα αναπτυξιακών

παρεμβάσεων με ολοκληρωμένη περιφερειακή και

τοπική διάσταση που αποσκοπεί στη μείωση των 

ανισοτήτων ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της 

χώρας μας, στη δημιουργία αναπτυξιακών 

προϋποθέσεων σε κάθε περιοχή και στην αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα προωθήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

που αναστρέφουν τη συγκεντρωτική πυραμίδα της 

κεντρικής Διοίκησης.

Το πρόγραμμα Καποδίστριας αποτελεί μια θεμελιώδη 

μεταρρύθμιση, που μαζί με μια σειρά άλλων 

παρεμβάσεων, οι οποίες επίσης θεσμοθετήθηκαν και 

υλοποιούνται, όπως η Οργάνωση της Περιφέρειας, οι



νέες αρμοδιότητες στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση, η 

ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το θεσμικό 

πλαίσιο για την προστασία του πολίτη, Συνήγορος του 

πολίτη, κ.α. εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό 

ανασυγκρότησης του Κράτους και στήριξης των 

θεσμών.

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των Οργανισμών 

πρώτου βαθμού Αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την 

λειτουργική τους αναβάθμιση, καθιστά πλέον τους 

OTA, μονάδες ανάπτυξης, αναδημιουργίας και 

αναζωογόνησης των τοπικών κοινωνιών.

Η διαδικασία συνενώσεων προχωρεί με ένα πλήρες 

σχέδιο που διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα, τον 

εκσυγχρονισμό, τη δημοκρατική εκπροσώπηση και την 

εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης ή δημιουργίας 

βασικών υποδομών, διοικητικού, τεχνικού και 

κοινωνικού εξοπλισμού με ταυτόχρονη διατήρηση 

όσων διευκολύνσεων ή προνομίων είχαν ως τώρα οι 

κάτοικοι των μικρών χωριών.

Κύριος μοχλός στήριξης αυτής της μεγάλης 

μεταρρύθμισης για την ανασυγκρότηση της



Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί το 

Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω του 

οποίου χρηματοδοτούνται οι βασικές λειτουργικές και 

επενδυτικές δαπάνες, κυρίως των νέων OTA.

Ήδη στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί δράσεις που θα 

βοηθήσουν τους OTA να ανταποκριθούν στις νέες, 

αυξημένες υποχρεώσεις τους. Οι δράσεις αυτές 

αφορούν κυρίως την προμήθεια και εγκατάσταση 

μηχανογραφικού εξοπλισμού στους νέους OTA, 

συνολικού κόστους 30 δις δρχ., και το πρόγραμμα 

κατάρτισης και απασχόλησης 2500 νέων επιστημόνων 

(σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο 

Εργασίας), οι οποίοι θα βοηθήσουν τους νέους δήμους 

στην υλοποίηση των προγραμμάτων τους, συνολικής 

δαπάνης 18 δις δρχ.

Φίλες και φίλοι,

Στόχος μας είναι κάθε περιφέρεια να αναδειχθεί σε 

αυτοδύναμη διοικητική, αναπτυξιακή, πολιτιστική και 

κοινωνική οντότητα. Η προσπάθεια αυτή



επιτυγχάνεται με την προώθηση ειδικών 

προγραμμάτων για κάθε περιφέρεια.

Έτσι, αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια της Στερεάς 

Ελλάδας υλοποιούνται σε συνεργασία των κεντρικών 

και των τοπικών φορέων σημαντικότατες αναπτυξιακές 

παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν ένα 

πρόγραμμα έργων και δράσεων που εγγυάται τις 

προϋποθέσεις για τη σταθερή ανάπτυξη και τη διαρκή 

βελτίωση της θέσης της περιφέρειας και οδηγεί στη 

δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας τόσο στο 

διάστημα της κατασκευής όσο και μετά την 

ολοκλήρωση των έργων.

Το πρόγραμμα αυτό, που έχει συνολικό 

προϋπολογισμό που αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο 

δραχμές.

- καθιστά την περιφέρεια στρατηγικό κόμβο 

μεταφορών,

- στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και τη κοινωνική 

συνοχή

- αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές 

περιβάλλοντος,



- βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών,

- αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα 
της περιοχής.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στην περιφέρεια 

αφορούν: τα έργα κατά μήκος του οδικού άξονα ΠΑΘΕ 

που διασχίζει τη Στερεά Ελλάδα από τα Οινόφυτα ως 

το ανισόπεδο κόμβο των Αγίων Θεοδώρων, τη ζεύξη 

του Μαλιακού, την οδική σήραγγα του Τυμφρηστού, 

έργα υδρεύσεων-αποχετεύσεων, αρδευτικά έργα, 

επεμβάσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο, ειδικά 

προγράμματα αποκατάστασης από φυσικές 

καταστροφές, τη κατασκευή καινούργιων νοσοκομείων 

και επεκτάσεις των υφισταμένων, καθώς επίσης και 

πολλές άλλες δράσεις οι οποίες όταν ολοκληρωθούν - 

κι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα - θα αλλάξουν ριζικά την 

εικόνα της Περιφέρειας και θα βελτιώσουν τις 

προοπτικές της.

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής 

ενισχύονται ακόμα περισσότερο με την απόφαση που 

πήραμε, την οποία είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσω σήμερα, για ένταξη όλης της περιφέρειας



στη Γ' ζώνη κινήτρων του νέου αναπτυξιακού νόμου, 

με ποσοστό επιδότησης της τάξης του 30%.

Θα ήθελα όμως να σταθώ περισσότερο στα μεγάλα 

έργα και τις άλλες δράσεις που υλοποιούνται στο νομό 

Φθιώτιδας.

Η ανάδειξη του γεωγραφικού πλεονεκτήματος του 

Νομού σας στα πλαίσια της διαπεριφερειακής 

οικονομικής δραστηριότητας και η αισθητή βελτίωση 

της ποιότητας της ζωής των κατοίκων επιδιώκεται με 

την προώθηση ολοκληρωμένων οδικών δικτύων και 

άλλων σύγχρονων υποδομών στον τομέα των 

μεταφορών.

Ήδη μέσα στα όρια του νομού Φθιώτιδας εκτελούνται ή 

πρόκειται να αρχίσουν σύντομα εργασίες στο 

διευρωπαϊκό δίκτυο του ΠΑΘΕ, συνολικού 

προϋπολογισμού 139 δις δρχ., ενώ παράλληλα έχουν 

ενταχθεί και χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα και τις Νομαρχίες άλλα 75 έργα με δαπάνη 

που ξεπερνά τα 12 δις δρχ.



Προχωρούμε τις διαδικασίες δημοπράτησης του πολύ 

σημαντικού έργου της Ζεύξης του Μαλιακού Κόλπου, 

το οποίο εκτιμάται ότι θα στοιχίσει 100 δις δρχ. και θα 

κατασκευασθεί με τη μέθοδο της 

αυτοχρηματοδότησης. Γνωρίζω ότι υπήρξαν 

αντιδράσεις από τους φορείς του νομού σας, αλλά και 

άλλων περιοχών για το έργο αυτό και πως κάποιοι 

ισχυρίζονται ότι θα οδηγήσει σε μαρασμό ένα 

σημαντικό τμήμα της Φθιώτιδας.

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πρόθεσή μας δεν 

είναι να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην περιοχή. 

Πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο; Αντίθετα, οι 

πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και οι ενέργειες 

που έχουμε ήδη δρομολογήσει, θα οδηγήσουν στην 

ανάπτυξη όλων των τμημάτων του νομού.

ΓΓ αυτό προχωρήσαμε στη μελέτη του άξονα που θα 

συνδέσει τον ΠΑΘΕ με την Εγνατία, το τμήμα Παναγιά- 

Τρίκαλα-Καρδίτσα-Λαμία. Είναι ένα έργο, πιστεύω, 

ιδιαίτερης σημασίας για το νομό, αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή, αφού θα διευκολύνει την

ενδοπεριφερειακή επικοινωνία και θα επιταχύνει την



ανάπτυξη των περιοχών που σήμερα είναι 

απομονωμένες.

Όσον αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, προχωρούν 

τα έργα στον άξονα ταχείας κυκλοφορίας Αθήνας- 

Θεσσαλονίκης-Ειδομένης. Προβλέπεται ότι θα έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι το 2002 οι εργασίες κατασκευής 

της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 53 

χλμ. και της σήραγγας που κατασκευάζεται στο τμήμα 

Τιθορέας-Λιανοκλαδίου, προϋπολογισμού 49,4 δις 

δρχ., ενώ έχει ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα 

του ΟΣΕ, με προοπτική να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 

2005 η κατασκευή διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 

στο τμήμα Λιανοκλάδι-Δομοκός, προϋπολογισμού 200 

δις δρχ.

Αναγνωρίζοντας η σημασία που έχει η ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα για τη Φθιώτιδα διαθέτουμε 16 δις 

δρχ. για έργα αγροτικής υποδομής. Ως σημαντικότερα 

έργα αναφέρω το αρδευτικό Βίστριζας, 

προϋπολογισμού 5,98 δις δρχ. και το αντιπλημμυρικό 

Αμούρι-Ζηλευτό, προϋπολογισμού 1,7 δις δρχ. με το 

οποίο διευθετείται η κοίτη του Σπερχειού και 

προστατεύεται έκταση 55.000 στρεμμάτων στην



κοιλάδα του Σπερχειού. Επίσης, έχει ενταχθεί στο 

Leader II, πρόγραμμα προϋπολογισμού 1,4 δις δρχ. 

περίπου, που αφορά τμήματα του Ν. Φθιώτιδας για 

έργα και δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, 

τουριστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης γεωργικών 

προϊόντων, ανάπτυξης MME, βελτίωσης και 

προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο χώρο των κοινωνικών υποδομών έχουν επίσης 

ενταχθεί σημαντικές δράσεις.

Υλοποιείται το ειδικό πρόγραμμα για την 

αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες του 

Ιανουάριου του 1997 που περιλαμβάνει έργα 

προϋπολογισμού 9 δις δρχ. Ήδη, μέσα σε ένα χρόνο, 

παραδόθηκαν οι 3 γέφυρες και σύντομα 

ολοκληρώνονται και τα υπόλοιπα έργα 

αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, που θωρακίζουν το 

νομό.

Κατασκευάζεται το νέο νοσοκομείο Λαμίας που θα 

είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2000. Η δυναμικότητά του 

είναι 400 κλίνες ενώ ο προϋπολογισμός του μαζί με το 

νοσοκομειακό εξοπλισμό φθάνει τα 11,5 δις δρχ.



Επίσης, εγκρίθηκαν πιστώσεις 222,5 εκατ. δρχ. για τον 

εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και 

άλλων τμημάτων του υπάρχοντος Νοσοκομείου 

Λαμίας.

Δημοπρατείται άμεσα, μέσα στον Ιούλιο, η κατασκευή 

νέου κτιρίου στη Λαμία για τη στέγαση του Κέντρου 

Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες, προϋπολογισμού 556 εκατ. δρχ. 

Πρόσφατα, εγκαινιάστηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο 

στο Κάστρο της Λαμίας που αποτελεί ένα από τα 

ωραιότερα μουσεία της χώρας, ενώ μέσα στο 1998 

ολοκληρώνονται οι εργασίες επισκευής και 

αποκατάστασης του παλαιού Διδακτηρίου Αταλάντης, 

όπου θα στεγασθούν τα αρχεία ευρήματα σωστικών 

ανασκαφών από την Αρχαία Λοκρίδα. Ο Δήμος 

Λαμιέων εντάχθηκε στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο 

Πόλεων με την ίδρυση του Κέντρου Μεσογειακής 

Μουσικής και επίσης χρηματοδοτείται η κατασκευή 

αίθουσας θεάτρου στο υπό ανέγερση Πολιτιστικό 

Κέντρο του Δήμου, προϋπολογισμού 350 εκατ. δρχ.

Ιδρύεται νέο Εφετείο στη δικαστική περιφέρεια Λαμίας 
που θα περιλαμβάνει και τα Πρωτοδικεία Ευρυτανίας



και Βοιωτίας ενώ εξετάζεται η ίδρυση δεύτερου 

Εφετείου στη Χαλκίδα, στο οποίο θα υπάγονται τα 

Πρωτοδικεία Χαλκίδας και Θήβας.

Μέσα στο 1998 ολοκληρώνονται οι μελέτες για την 

κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας, ώστε 

μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες για 

τη χωροθέτηση του έργου να ξεκινήσει η κατασκευή 

του.

Βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα βιολογικού καθαρισμού 

και ύδρευσης-αποχέτευσης Λαμίας, συνολικού 

προϋπολογισμού 3,8 δις δρχ., ο βιολογικός 

καθαρισμός Καμένων Βούρλων, όπως επίσης και το 

έργο της βελτίωσης του συστήματος διαχείρισης 

απορριμάτων Δήμου Λαμίας. Προγραμματίστηκαν και 

εκτελούνται συνολικά 128 έργα αναπλάσεων στα 

αστικά κέντρα και τους οικισμούς του νομού, ενώ 

έχουν συμπεριληφθεί μελέτες Κτηματολογίου για 

453.719 στρέμματα προϋπολογισμού 905 εκατ. δρχ.

Όσον αφορά τις επενδύσεις στο νομό σας σημειώνω 

ότι έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90 

έργα που ξεπερνούν τα 37 δις δρχ., ενώ



χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με το 

Ν. 2234/94, επτά επενδυτικά σχέδια, με

προϋπολογισμό που ξεπερνά το 1,5 δις δρχ.

Θα ήθελα στο σημείο αυτό να έρθω στο μεγάλο θέμα 

της ΛΑΡΚΟ, που αντιμετωπίζει και πάλι σοβαρότατα 

προβλήματα στη λειτουργία της. Σας είναι γνωστό ότι 

οι κυβερνήσεις μας στήριξαν στο βαθμό που 

μπορούσαν την επιχείρηση. Όμως βρισκόμαστε και 

πάλι σε μια κρίσιμη καμπή, λόγω της κρίσης που 

σημειώνεται στην αγορά του νικελίου, η οποία οδήγησε 

σε σημαντική πτώση της τιμής του. Η επιβίωση της 

επιχείρησης είναι επιθυμία και δική σας και δική μας. 

Όμως, για να την εξασφαλίσουμε θα πρέπει να 

υπάρξει μια συμφωνία και να ληφθούν μέτρα για τη 

μείωση του κόστους λειτουργίας της. Ήδη υπήρξαν 

προτάσεις από την πλευρά της διοίκησης της εταιρείας 

προς τους εργαζόμενους. Ελπίζω και εύχομαι ότι όλοι 

θα αναλογιστούμε τις ευθύνες μας και θα πάρουμε τις 

αποφάσεις που πρέπει, ώστε να περιορισθούν οι 

αρνητικές προοπτικές που διαφαίνονται αυτή τη 
στιγμή.



Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα για την ανάπτυξη του 

νομού σας αφορά στην εκμετάλλευση των ιαματικών 

πηγών που διαθέτει η περιοχή. Στόχος μας είναι να 

καταστεί η Φθιώτιδα Διεθνές Ιαματικό Κέντρο με όλες 

εκείνες τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που αγγίζουν 

όλο το φάσμα των υπηρεσιών που συνδέονται με τις 

πηγές.

Στο τέλος Ιουλίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη 

που αναθέσαμε για το συγκεκριμένο σχεδίασμά των 

ιαματικών πηγών και τη κατάρτιση προδιαγραφών που 

θα χρησιμοποιηθούν άμεσα για τη προκήρυξη 

διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού προσέλκυσης 

επενδυτικών κεφαλαίων.

Έχει ήδη εκδηλωθεί σοβαρό ενδιαφέρον από τοπικούς 

φορείς καθώς επίσης και από ξένους επιχειρηματίες 

και προσδοκούμε ότι τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού που θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος 

του έτους θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά.

Για την σωστή ανάπτυξη του χιονοδρομικού κέντρου 

του Παρνασσού, που θα συμβάλει αποφασιστικά στη 
τουριστική ανάπτυξη της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και



της Φωκίδας, προωθείται η εκπόνηση μελέτης 

σχεδιασμού ενός σύγχρονου χιονοδρομικού κέντρου 

που να παρέχει όλες τις υπηρεσίες αναψυχής. Θα 

ακολουθήσει η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για 

προσέλκυση επενδυτών οι οποίοι θα μπορούν να 

αναλάβουν την ανάπτυξη ενός τέτοιου χιονοδρομικού 

κέντρου που θα απαιτήσει κεφάλαια που θα ξεπερνούν 

τα 10 δις δρχ.

Χρηματοδοτούνται 44 προγράμματα συνεχιζόμενης 

επαγγελματικής κατάρτισης με προϋπολογισμό 486 

εκατ. δρχ. όπως επίσης και προγράμματα για την 

καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού, 

προϋπολογισμού 22 εκατ. δρχ.

Για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στην Φθιώτιδα 

έχουν διατεθεί την τελευταία τετραετία από τον ΟΕΚ 

1396 δάνεια, ύψους 4,6 δις δρχ., βρίσκονται στο 

στάδιο της κατασκευής 278 κατοικίες, ενώ πρόκειται να 

δημοπρατηθούν και άλλες 78 κατοικίες.



Φίλες και φίλοι,

Είναι φανερό σε κάθε πολίτη της χώρας μας ότι γίνεται 

μια μεγάλη προσπάθεια να πετύχουμε κρίσιμους 

στόχους. Στην προσπάθεια αυτή όλοι έχουν λόγο και 

ρόλο: κόμματα, συνδικάτα, επιχειρήσεις, πολίτες.

Δυστυχώς, και θέλω να το επισημάνω αυτό, δεν έχει 

γίνει απ’ όλους κατανοητή η κρισιμότητα αυτής της 

προσπάθειας. Αναφέρομαι ειδικά στην αξιωματική 

αντιπολίτευση η οποία με την τακτική της δείχνει να 

μην έχει διδαχθεί πολλά από την πολυετή παραμονή 

της εκτός κυβέρνησης. Δεν με προβληματίζει μόνο η 

απουσία μιας ολοκληρωμένης πρότασης από πλευράς 

Ν.Δ. Το χειρότερο είναι ότι προσπαθεί να καλύψει την 

αδυναμία της με αστήρικτες καταγγελίες και 

θορυβώδεις κινδυνολογίες. Είναι δύσκολο να 

καταλάβει κανείς σήμερα τι θέλει και τι προτείνει η Ν.Δ. 

εκτός απ’ την δραματική συρρίκνωση κάθε δημόσιας 

δραστηριότητας που δηλώνεται αφηρημένα, την ίδια 

στιγμή που υιοθετούνται τα πιο ετερόκλητα αιτήματα. 

Η Ν.Δ. επιδίδεται σ’ ένα ανέξοδο λαϊκισμό. Το θέαμα 

των περιοδειών του αρχηγού της Ν.Δ. ανά την χώρα 

με αόριστες και αφηρημένες διακηρύξεις και με 

υποσχέσεις των πάντων στους πάντες δεν



συνεισφέρει ούτε στον δημόσιο διάλογο ούτε στην 

πρόοδο της χώρας. Ο λαός κρίνει τα έργα του ΠΑΣΟΚ 

και τα συγκρίνει με τα λόγια της Ν.Δ. Και η σύγκριση 

είναι για μια ακόμη φορά συντριπτική σε βάρος της 

Ν.Δ.

Φίλες και φίλοι,

Η αναφορά μου στα βασικά έργα του Νομού 

Φθιώτιδας και στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για 

την ανάπτυξη της περιοχής δεν γίνεται απλώς για να 

εισπράξουμε τα σχετικά εύσημα. Γνωρίζετε άλλωστε 

πολύ καλά όλοι σας ότι είναι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το κόμμα 

που τις δύο τελευταίες δεκαετίες ταυτίστηκε με την 

αναγέννηση της ελληνικής περιφέρειας. Δεν πρόκειται 

για ένα άθροισμα έργων αλλά για ένα ολοκληρωμένο 

σχέδιο παρέμβασης με σκοπό την ανασυγκρότηση της 

υπαίθρου. Τέτοια σχέδια βρίσκονται σε φάση 

υλοποίησης σ’ ολόκληρη τη χώρα. Σε κάθε 

περιφέρεια, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά συντελείται 

μια κοσμογονία έργων, έργων που είναι ορατά και 

χειροπιαστά. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της χώρας δεν 

υλοποιείτο ένα τόσο φιλόδοξο και ολοκληρωμένο



πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα στη σύλληψη και την 

εφαρμογή του οποίου συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές 

κοινωνικές δυνάμεις. Με τον ίδιο τρόπο σχεδιάζουμε 

να προχωρήσουμε. Έχουμε πίστη στις ανεξάντλητες 

δυνατότητες του λαού αυτής της χώρας. Εμείς ως 

κυβέρνηση οφείλουμε κυρίως να οργανώνουμε αυτές 

τις δυνατότητες και να τις αξιοποιούμε με τον 

καλύτερο τρόπο. Οι δυσκολίες δεν μας αποθαρρύνουν 

αλλά μας δυναμώνουν. Σήμερα η Ελλάδα βελτιώνει 

διαρκώς τη θέση της στο διεθνές περιβάλλον. Αυτό 

δεν γίνεται τυχαία. Όταν λαός και ηγεσία εμπνέονται 

και συμφωνούν σ’ ένα εθνικό όραμα, όταν έχουν 

στόχους και πιστεύουν στις δυνάμεις τους τότε τίποτε 

δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτό έχει αποδειχθεί πολλές 

φορές στην ελληνική ιστορία. Είμαστε λαός για τα 

δύσκολα και τα φιλόδοξα. Η παγκοσμιοποίηση είναι 

όχι μόνον πρόκληση για τη χώρα αλλά και πεδίο που η 

αξιοποίησή του μας ταιριάζει απόλυτα. Ο στόχος μας 

για μια ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα σύνθημα. 

Είναι ο στόχος όπου οι επιθυμίες μας συναντούν τις 

δυνατότητές μας και όταν αυτό γίνει κοινή συνείδηση 

και συλλογική απόφαση τίποτε δεν μπορεί να μας 

εμποδίσει να πετύχουμε. Από την καρδιά της 

Ελλάδας, δεκαοκτώ μήνες πριν το 2000 λαός και



κυβέρνηση διακηρύττουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε 
και θα πετύχουμε.

Έχουμε όραμα!

Το όραμα της ισχυρής αναπτυγμένης και κοινωνικά 

δίκαιης Ελλάδας. Μιας χώρας ικανής να μπει και να 

διατηρηθεί στα κέντρα λήψης των αποφάσεων του 21ου 

αιώνα.

Ανοίγουμε δρόμους για το μέλλον.

Η Φθιώτιδα ζει μια νέα εποχή ελπίδας και δημιουργίας. 

Η Στερεά Ελλάδα ζει στον ρυθμό της ανάπτυξης.

Όλοι μαζί χτίζουμε την ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα.


