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Φίλες και φίλοι,

Βρισκόμαστε εδώ σε μία περίοδο όπου η πολιτική ένταση που 

κυριαρχεί στον τόπο ιδίως με αφορμή την υπόθεση Οτσαλάν 

σκεπάζει άλλες εξελίξεις και δράσεις. Όμως δεν πρέπει να 

παρασυρθούμε από μία μονόπλευρη θεώρηση του τι 

συμβαίνει στη χώρα, να τα βλέπουμε όλα μέσα από το πρίσμα 

ενός γεγονότος και της εντεινόμενης επιθετικότητας της 

Τουρκίας. Τη σημερινή εικόνα της Ελλάδας την συνθέτουν τα 

αποτελέσματα συνεχών προσπαθειών ετών. Τη συνθέτουν τα 

πολλά και μεγάλα βήματα που πραγματοποιήσαμε. Η Ελλάδα 

δεν είναι πλέον μια χώρα στις παρυφές της Ευρώπης αλλά 

μία χώρα που πλησιάζει το κέντρο της.^Και με την είσοδό μας 

σε λίγο στη ζώνη του Ευρώ θα κάνουμε ένα ακόμη 

αποφασιστικό βήμα προς τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και 

τη κοινωνική δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα σε 

εξέλιξη προγράμματα πρωτόγνωρα, προγράμματα και έργα 

σε αριθμό και σε έκταση που αλλάζουν την εικόνα της χώρας. 

Στην Ελλάδα έχουν προχωρήσει αλλαγές σε όλους τους 

τομείς τη δημόσιας ζωής, διαρθρωτικές αλλαγές, που δεν 

έχουν πραγματοποιηθεί σε τέτοια έκταση άλλοτε. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση, οι δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις, οι 

επεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας μας είναι παραδείγματα. Λύσαμε όλα τα 

προβλήματα; Βεβαίως όχι. Δεν αλλάζουν όλα από τη μιά 

μέρα στην άλλη. Χρειάζεται επίπονη προσπάθεια, 

επανειλημμένα σχέδια, χρειάζεται να υπερνικήσουμε



Είναι μια χώρα που διέψευσε πολλούς τα τελευταία χρόνια, 
ανατρέποντας την εικόνα μιας χώρας αδύναμης και μιας οικονομίας 
καχεκτικής. Είναι μια χώρα που αποδεικνύει καθημερινά ότι διαθέτει 
αστείρευτες δυνάμεις, ότι μπορεί. Αρκεί να εργαστούμε με πρόγραμμα, 
με νέες ιδέες, με πίστη, με συνέπεια. Αφήνοντας πίσω την φλυαρία και 
την μεμψιμοιρία, τα διαρκή πισωγυρίσματα και την τάση να υποτιμούμε 
τις δυνατότητές μας.



αντιδράσεις, να διαμορφώσουμε νέες νοοτροπίες. Όμως 

προχωρούμε και θα συνεχίσουμε την πορεία μας. 
Αποφασιστικά.

Ένα παράδειγμα της προσπάθειάς μας είναι η περιοχή των 

Άνω Λιοσίων και των όμορων δήμων.

Όλοι μαζί Κυβέρνηση και Λαός, Κυβέρνηση και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και Πολίτες πιστέψαμε ότι μπορούμε να 

αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου. Να δώσουμε πνοή, ζωή 

και ανάπτυξη στα Άνω Λιόσια και τους όμορους Δήμους. Να 

αναβαθμίσουμε την Ποιότητα Ζωής των Πολιτών με Έργα 

Υποδομής, με Έργα Ανάπτυξης, με Έργα για την Ανάπλαση 

και την Προστασία του Περιβάλλοντος.

Είμαστε όλοι εδώ, όλοι εμείς που δεν συμβιβαστήκαμε με τον 

αναχρονισμό, τη μιζέρια και την εγκατάλειψη, που είχαν 

καταδικαστεί, ως μη προνομιούχες, οι περιοχές, οι περιοχές 

της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής.

Είμαστε όλοι εδώ, οι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου, μαζί 

με τους νέους μας και τα παιδιά μας, σε μια νέα ελπιδοφόρα 

πλέον πραγματικότητα, μπροστά σε μια καινούργια σελίδα για 

την περιοχή σας.

Είμαστε όλοι εδώ και κοντά μας όλοι όσοι πίστεψαν και 
πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πρώτης και δεύτερης



κατηγορίας, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν Πολίτες χωρίς ίσες 

ευκαιρίες στο δικαίωμα της εργασίας και της δημιουργίας, ότι 

δεν πρέπει να υπάρχουν παιδιά χωρίς ευκαιρίες στη 

μόρφωση, στον πολιτισμό, στην άθληση.

Είμαστε εδώ γιατί οι προτάσεις μας είχαν και έχουν 
Αντίκρυσμα Αλήθειας.

Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν λίγα χρόνια ότι η ανεργία, 

που έφτανε στην περιοχή αυτή το 40% θα μειωνόταν στο 8% 

μέσα από ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο, με τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης.

Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια ότι οι 

περιουσίες σας θα αποκτούσαν μια σημαντική αξία μέσα από 

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και την αναστροφή των 

όρων, που είχαν καταδικάσει σε κακοδαιμονία την περιοχή 

σας.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η περιοχή θα 

αποκτούσε οικιστική αξία, ότι τα Άνω Λιόσια από κρανίου 

τόπος θα αποκτούσαν όλα εκείνα τα έργα υποδομής και το 

αναγκαίο αναπτυξιακό σχέδιο για να γίνουν μια σύγχρονη 

ανθρώπινη πόλη.

Ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν λίγα χρόνια ότι σήμερα 

στους Δήμους της Δυτικής όχθης, υπάρχουν σύγχρονοι



βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά προγράμματα καλλιέργειας 

του μαζικού αθλητισμού, Πολιτιστικά Κέντρα και χώροι 

δημιουργικής ενασχόλησης και ανάπτυξης των ταλέντων των 
παιδιών μας.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια ότι 

στα Άνω Λιόσια θα φιλοξενηθεί το πρώτο Βιοτεχνικό Πάρκο 

της Χώρας, μέσα από το οποίο θα δημιουργηθούν 3000 νέες 

θέσεις εργασίας, όπως και ένα πρωτότυπο μεγαλόπνοο 

σχέδιο πολεοδομικής ανάπτυξης, το Πάρκο Πόλης, στο οποίο 

βρισκόμαστε.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρόνια ότι 

σημαντικά Έργα Υποδομής για την Αντιπλημμυρική 

Προστασία, για την Αναβάθμιση του Περιβάλλοντος, για την 

Εναλλακτική και Οικολογική Διαχείριση των Απορριμμάτων, 

γίνονται πράξη σήμερα.

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι το 1999 είναι ήδη 

γεγονός οι πρώτες κατοικίες του Οικισμού Γ. Γεννηματά, οι 

οποίες ήδη έχουν δοθεί στους πρώτους δικαιούχους, τους 

ανθρώπους που πέρυσι τέτοια εποχή επλήγησαν από τις 

θεομηνίες.

Φίλοι Πολίτες, όλα αυτά τα κάναμε γιατί εσείς μας δώσατε τη 

δύναμη και όσο πιο δυνατούς μας κάνετε καθημερινά, τόσο 
περισσότερες είναι οι εγγυήσεις που σας δίνουμε ότι θα



συνεχίζουμε, με ακόμη μεγαλύτερη δημιουργική φροντίδα, με 

ακόμη μεγαλύτερη όρεξη για την ολοκλήρωση και διεύρυνση 

του βασικού μας στόχου που δεν είναι άλλος από το να 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και να διασφαλιστούν οι όροι 

εργασίας και ανάπτυξης, για χιλιάδες Πολίτες μας και τις 
οικογένειες τους.

Προχωρούμε επιστρατεύοντας όλες μας τις δυνάμεις όταν 

γνωρίζουμε ότι το έργο, που μαζί επιτελούμε μετράει πλέον 

στην καθημερινή σας ζωή.

Το σύνολο των περατωθέντων και εκτελούμενων έργων στην 

περιοχή Άνω Λιοσίων και τους όμορους Δήμους υπερβαίνει το 

ποσό των 70 δις δραχμών. Ενώ τα στεγαστικά προγράμματα, 

τα σχολικά κτίρια, ο κοινωνικός εξοπλισμός, οι βρεφονηπιακοί 

σταθμοί και τα έργα μέσω του Νομαρχιακού Προγράμματος 

για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής υπερβαίνουν τα 

60 δις δρχ.

Αναφερόμαστε σε Έργα Πνοής όχι μόνο για την περιοχή αλλά 

και για ολόκληρη την Αττική.

Θα αναφέρω δύο παραδείγματα:

Κοινωνική πρόνοια
Πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας Βρεφονηπιακός 

σταθμός: Καμιά μέριμνα για τους κοινωνικά απόκληρους.



Υποτυπώδης μέριμνα για θέματα υγείας και σχεδόν 

ανύπαρκτη υποδομή. Καμία πρόληψη ή φροντίδα για θέματα 

δημόσιας υγιεινής. Παντελής έλλειψη οργανωμένων δομών για 

απασχόληση και κατάρτιση εργατικού δυναμικού, κυρίως στις 
μικρότερες ηλικίες.

Σήμερα:

• Λειτουργούν 20 βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Δυτική Αττική.

• Εφαρμόζονται προγράμματα αποκατάστασης - ενίσχυσης 

πλημμυροπαθών περιλαμβανομένης και της στεγαστικής 

αποκατάστασης στον οικισμό Γ. Γεννηματά, με τη 

δημιουργία 450 νέων κατοικιών καθώς και στους οικισμούς 

Μενιδίου άλλων 600 κατοικιών.

• Η μέριμνα για την υγεία είναι συνεχής, με την εφαρμογή 

προγραμμάτων ιατρικής, σε κοινωνικές ομάδες που έχουν 

ζωτικές ανάγκες. Τρανό παράδειγμα το Σύγχρονο 

Νοσοκομείο του Θριασίου.

• Τα Άνω Λιόσια αποκτούν ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα 

ΙΚΑ παροχής υγειονομικών υπηρεσιών, που θα αλλάξει το 

χάρτη υγείας οριστικά για όλη την περιοχή.

• Η κατάρτιση και η απασχόληση ανέργων από το Υπουργείο 

Εργασίας και τον ΟΑΕΔ είναι σταθερή πολιτική, με 

συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Το Περιβάλλον
Εκεί που πριν λίγα χρόνια ήταν σκουπιδότοπος, σήμερα 

διαμορφώνεται ένας ένας τεράστιος χώρος πρασίνου.



Εκεί που πριν λίγα χρόνια ήταν νταμάρια, σήμερα φαντάζουν 

σημαντικά έργα πλήρους αποκατάστασης με πράσινο και 

οργανωμένες κοινωνικές δραστηριότητες.

Εκεί που υπήρχαν παλαιότερα ακάλυπτες αλάνες, σήμερα 

έχουν διαμορφωθεί δεκάδες πλατείες, λειτουργικοί 

κοινόχρηστοι χώροι και πεζοδρομήσεις που αναβαθμίζουν τα 

κέντρα των πόλεων και τις συνοικίες.

Φίλες και φίλοι,

Δεν ήρθα εδώ σήμερα για να εξωράί'σω τα πράγματα.

Εγώ, η Κυβέρνησή μου, το κόμμα μας - η μεγάλη παράταξη 

που εκπροσωπώ, μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας. Απέναντι 

σας νοιώθουμε βαριά την ευθύνη. Δεν κάνουμε πολιτική για 

να είμαστε αρεστοί, αλλά για να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι 

στον τόπο.

Κάναμε πολλά και έχουμε να κάνουμε πολλά ακόμα. Οι 

πολίτες της χώρας που σκέφτονται ψύχραιμα καταλαβαίνουν 

πως χρειάζεται χρόνος. Βλέπουν επίσης ότι υπάρχει 

πρόγραμμα που υλοποιείται αποφασιστικά και 

αποτελεσματικά. Θα συνεχίσουμε αυτή τη πορεία. Εκείνο 

που μας ενδιαφέρει δεν είναι τα μεγάλα λόγια αλλά η 

υλοποίηση του έργου, να αλλάξουμε το πρόσωπο της χώρας.



Στην προσπάθεια αυτή δεν είμαστε μόνοι. Στην Ευρώπη 

σήμερα οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις είναι η πλειοψηφία. Όλοι 

μαζί θα δώσουμε την πολιτική μάχη των Ευρωεκλογών του 

Ιουνίου για μια Ευρώπη περισσότερο κοινωνική, για μια 

Ελλάδα περισσότερο ισχυρή. Είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση

^Πιστεύοι Γε οτι καικαι για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. 

με τη δική σας αποφασιστική συμμετοχή βα είνάι ακόμα μια 

νικηφόρα μάχη. Μία νικηφόρα μάχη για να προχωρήσουμε με 

σχέδιο, έργο και προοπτική για την Ελλάοα του 21ου αιώνα.

, ο,ναμϊ-ίρηση και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας. Η μάχη 
των ευρωεκλογών, δεν θα είναι μια εθνική δημοσκόπηση, όπως κάποιοι 
θέλουν, αλλά μια πολιτική αναμέτρησης, για το παρόν και το μέλλον της 
Ευρώπης, για το παρόν και το μέλλον της Ελλάδας. Μια πολιτική 
αναμέτρηση όπου θα κριθούν προγράμματα και θέσεις, κόμματα και 
πολιτικές, που θα εξασφαλίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.

Η πλειοψηφία των Ελλήνων ξέρει ποιά πολιτική, ποιά παράταξη και 
ποιό 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.

ΓΓ αυτό στις εκλογές του 2000 ο ελληνικός λαός θα δώσει και πάλι 
πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί η πλειοψηφία των Ελλήνων επιθυμεί και 
θέλει να συνεχίσουμε όλοι μας μια νικηφόρα και ελπιδοφόρα 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Επιθυμεί και θέλει μια πορεία 
σταθερότητας, σιγουριάς και αισιοδοξίας. Μια πορεία που κανείς δεν 
μπορεί να ανακόψει. Επιθυμεί και θέλει μια προσπάθεια με συνέχεια, 
συνέπεια και προοπτική.
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