Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Θεσσαλονίκης,
Λαέ της Μακεδονίας,

Αυτή η μεγάλη, αυτή η δυναμική λαϊκή συγκέντρωση στέλνει ένα
μεγάλο μήνυμα νίκης σε όλη την Ελλάδα.

Στέλνουμε σήμερα, εδώ από την Θεσσαλονίκη, ένα μήνυμα νίκης
και ελπίδας. Στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προοπτικής.

• Η Θεσσαλονίκη ψηφίζει ειρήνη
• Η Θεσσαλονίκη ψηφίζει σταθερότητα
• Η Βόρεια Ελλάδα ψηφίζει ανάπτυξη και προοπτική.

Η Θεσσαλονίκη σήμερα Ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η Θεσσαλονίκη στέλνει σήμερα παντού το μήνυμα:
ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Φίλες και φίλοι,
Λαέ της Θεσσαλονίκης,

Σας καλώ να κρίνετε και να συγκρίνετε.

Σήμερα, χάρη και στη δική μας προσπάθεια, ο πόλεμος τελειώνει.
Η ειρήνη χαμογελά και πάλι στα Βαλκάνια. Παρά τις δυσκολίες η
διαδικασία ειρήνευσης θα προχωρήσει.

Στον πόλεμο αυτό η Κυβέρνησή μας κράτησε σταθερά και
υπεύθυνα το τιμόνι της Ελλάδας.

Προστατεύσαμε

αποτελεσματικά

τα

εθνικά

συμφέροντα

της

χώρας.

Οι τελευταίες θετικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν την ορθότητα της
πολιτικής μας.

Εμείς από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε ότι μόνο με πολιτικά
μέσα μπορεί να βρεθεί λύση.
Εμείς κρατήσαμε μακριά τη χώρα από την στρατιωτική εμπλοκή.

Είπαμε ένα καθαρό «ΟΧΙ» όταν μας ζητήθηκε να μετάσχουμε
στους βομβαρδισμούς.

Επιμείναμε σταθερά για την ειρήνη. Πήραμε πρωτοβουλίες προς
όλες τις κατευθύνσεις. Οι πρωτοβουλίες μας απέδωσαν καρπούς.
Με σταθερότητα, με ευθύνη, με συνέπεια δώσαμε μάχη για τις
θέσεις μας.
Κατορθώσαμε ώστε μέσα στη δίνη των βομβαρδισμών η Ελλάδα
να είναι μία όαση ασφάλειας και σταθερότητας στα Βαλκάνια.

Επιβάλαμε προς όλες τις κατευθύνσεις τον σεβασμό

των

ελληνικών εθνικών συμφερόντων με καθαρές θέσεις και καθαρές
σχέσεις με όλους.

Διατηρήσαμε έτσι αξιόπιστη θέση μέσα στις συμμαχίες μας.
Είμαστε η μόνη χώρα που είχε και έχει αξιόπιστες σχέσεις με την
Γιουγκοσλαβία και με όλες τις βαλκανικές χώρες.

Χάρη στην υπεύθυνη πολιτική μας η Ελλάδα έχει ρόλο, έχει κύρος,
έχει προοπτική.

Τώρα στην διαδικασία της ειρήνης θα φανούν ακόμα περισσότερο
οι καρποί της πολιτικής μας.

Εμείς προτείναμε σχέδιο ανασυγκρότησης για τα Βαλκάνια. Εμείς
προτείναμε Σύμφωνο Σταθερότητας.
Εμείς είμαστε η μόνη χώρα στα Βαλκάνια που, όντας μέλος του
ΝΑΤΟ και της Ένωσης, έχοντας αξιόπιστες σχέσεις με όλες τις
χώρες της περιοχής, μπορούμε να έχουμε λόγο για την ειρήνη και
την ανάπτυξη όλων των Βαλκανίων.

Η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα θα έχουν τον πρώτο ρόλο στην
ανασυγκρότηση των Βαλκανίων στην μάχη της ειρήνης στα
Βαλκάνια.

Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Μακεδονίας,

Ζητώ από όλους τους πολίτες, σε όποιο κόμμα και αν ανήκουν να
κρίνουν και να συγκρίνουν:

• Που θα ήταν σήμερα η χώρα αν ακούγαμε τις κραυγές των
ηγεσιών των άλλων κομμάτων;
• Αν ακούγαμε τις κραυγές της αντιπολίτευσης, η Ελλάδα θα
ήταν, ναι ή όχι, τμήμα του προβλήματος των Βαλκανίων;
• Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση η Ελλάδα θα έμπαινε, ναι ή όχι,
σε περιπέτειες χωρίς τέλος;

Εμείς δεν παίξαμε με τις τύχες της χώρας.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται δημαγωγικούς τυχοδιωκτισμούς.

Η Ελλάδα θέλει ειρήνη, σταθερότητα, ανάπτυξη.

Η Ελλάδα θέλει προοπτική.

Εδώ

στην

Θεσσαλονίκη,

εδώ

στην

Βόρεια

Ελλάδα,

λέμε

περήφανα:
ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Φίλες και φίλοι,
Λαέ της Μακεδονίας,

Σε λίγες ημέρες ο ελληνικός λαός καλείται σε μια κρίσιμη
αναμέτρηση.

Οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης επιχειρούν να παραπλανήσουν τον
λαό για άλλη μια φορά.

Δεν λένε καθαρά ούτε τι θέλουν, ούτε τι επιδιώκουν. Το μόνο που
λένε είναι ότι θέλουν να ανατρέψουν το πολιτικό σκηνικό.

Οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης ψαρεύουν σε θολά νερά, την ώρα
που η πατρίδα μας γειτονεύει με τον πόλεμο και χρειάζεται
καθαρές και υπεύθυνες προτάσεις.

Τα διλήμματα είναι υπαρκτά:

• Η Ελλάδα θα πάει μπροστά ή θα οπισθοδρομήσει;
• Θα μπούμε με το σπαθί μας στην Ευρώπη ή θα τινάξουμε στον
αέρα όσα πετύχαμε ως σήμερα;
• Θα έχουμε οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη ή αστάθεια
και αβεβαιότητα;

Οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης δεν έχουν θέσεις. Δεν έχουν
προτάσεις.

Έχουν μόνον υποσχέσεις. Μόνον επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.

Η αντιπολίτευση λέει μόνον ένα πράγμα:
• Θέλει να ανατρέψει την κυβερνητική πολιτική.
• Θέλει να ανακόψει την πορεία της χώρας προς τα μπρος.
• Θέλει να εκμεταλλευθεί την εκλογική αναμέτρηση.

Εμείς λέμε καθαρά στον ελληνικό λαό ότι η διγλωσσία της
αντιπολίτευσης βλάπτει όλους τους πολίτες. Γιατί η διγλωσσία
συγκαλύπτει τις μεγάλες αποφάσεις, τις μεγάλες πολιτικές για τη

χώρα.

Συγκαλύπτει

στον

δυνατότητες, τους δρόμους.

πολίτη

τις

αναγκαιότητες,

τις

Κανείς δεν κινείται σωστά στο

σκοτάδι. Και η ηγεσία της αντιπολίτευσης καλλιεργεί το σκοτάδι.

Λαέ της Μακεδονίας,

Μία είναι η πραγματικότητα.
Κανείς καλόπιστος συμπολίτης, που πονά τον τόπο, δεν μπορεί να
το αρνηθεί.

Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κοντά να πετύχει τους στόχους
της.

Η Κυβέρνηση με σχέδιο, πρόγραμμα και γνώση οικοδομεί πάνω
σε στέρεες βάσεις μια νέα Ελλάδα. Μια Ελλάδα που πετυχαίνει
τους στόχους της.

Σήμερα, αν ακολουθήσουμε σταθερά και αταλάντευτα την πολιτική
μας, αν δεν αφήσουμε την αντιπολίτευση να πάει πίσω τη χώρα,
είμαστε ένα βήμα πριν:

• την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική
Ένωση.

Η Ελλάδα χάρη στη σταθερή πορεία της χώρας που εμείς
εξασφαλίζουμε

θα

Ευρωπαϊκή Ένωση.

είναι

από

1-1-2001

χώρα

ισότιμη

την

Μπαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το «σπαθί μας», όχι με
παζάρια και δανεικά, όπως ζητά χωρίς γνώση η αντιπολίτευση.

Σήμερα η Ελλάδα είναι σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Η οικονομία είναι ισχυρή.

Το εισόδημα και οι επενδύσεις των πολιτών προστατεύονται.

Τί μας λένε οι ηγεσίες του ποικιλώνυμου μετώπου της άρνηση;
• Να γκρεμίσουμε όσα κτίσαμε.

Να γκρεμίσουμε γιατί; Υπάρχει

πρόοδος με πληθωρισμό, ελλείμματα, αυξανόμενο δημόσιο
χρέος; Όχι.

Ο λαός στις 13 Ιουνίου λέει:
• Ναι στην ανάπτυξη
• Ναι στην σταθερότητα.

Ο λαός στις 13 Ιουνίου λέει:
• Όχι στους πειραματισμούς
• Όχι στην περιπέτεια

Στις 13 Ιουνίου ο λαός ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.!

Φίλες και φίλοι,

Η κυβέρνηση μιλά με έργα.

Η κυβέρνηση μας πέτυχε την οικονομική θωράκιση της χώρας
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το κοινωνικό κράτος.

Μόνον εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυξήσαμε τις κοινωνικές
δαπάνες, την ώρα που μειώνονταν σε όλη την Ευρώπη.

Εμείς

μειώσαμε την απόσταση που μας χώριζε από τις άλλες χώρες της
Ευρώπης και στο εισόδημα και στις κοινωνικές παροχές.

Η Νέα Δημοκρατία χτυπάει το κοινωνικό κράτος.
Συκοφαντεί και υπονομεύει το ΕΣΥ.
Συκοφαντεί και

υπονομεύει

την εκπαιδευτική

μεταρρύθμιση.

Συκοφαντεί και υπονομεύει κάθε μέτρο για την απασχόληση.
Γιατί άραγε αυτή η διγλωσσία της Νέας Δημοκρατίας;
Από την μια να υπόσχεται και από την άλλη να συκοφαντεί και να
υπονομεύει;

Η απάντηση είναι απλή και καθαρή.
Και η Θεσσαλονίκη με την δημοκρατική της παράδοση το γνωρίζει
καλά:
Γιατί θέλει να έχει ελεύθερο χέρι σε ένα πρόγραμμα δραματικού
περιορισμού

του

κοινωνικού

κράτους,

διευκόλυνσης

της

ασυδοσίας της αγοράς, ενίσχυσης του κεφαλαίου και των μεγάλων
επιχειρήσεων.
• Η Νέα Δημοκρατία λέει με το ένα κεφάλι του Ιανού ότι θα λύσει
ως δια μαγείας την ανεργία.
• Με το άλλο κεφάλι αναφέρεται σε πολιτικές που θα αυξήσουν
την ανεργία, όπως αυξήθηκε θεαματικά η ανεργία όταν ήταν
αυτή στη κυβέρνηση.

Ο ελληνικός λαός ξέρει ότι σήμερα υπάρχουν ενεργητικές
πολιτικές για την ανεργία και την απασχόληση, που δίνουν
αξιοπρέπεια και ελπίδα, δίνουν γνώση, κατάρτιση και επιμόρφωση
στον άνεργο. Από την κυβέρνησή μας.

Εμείς ξέρουμε τα προβλήματα.
Εμείς παλέψαμε μέσα στην Ευρώπη και βάλαμε πρώτο θέμα την
ανεργία και την απασχόληση.
Εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε την ανεργία, μέσα από
το κοινωνικό κράτος και την ανάπτυξη.
Εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε με την αξιοπρέπεια του άνεργου
πολίτη.
Ας μάθει η αντιπολίτευση ότι χρειάζεται συνέπεια, ευθύνη,
σχεδιασμός και ευαισθησία.

Φίλες και φίλοι,

Εμείς έχουμε γνώση των προβλημάτων και των ελλείψεων σε
πολλούς τομείς.
Έχουμε γνώση και των λαθών που έγιναν σε ένα μεγάλο έργο σε
τόσους τομείς.

Αλλά εμείς λέμε καθαρά:
• Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά.
• Έχουμε την γνώση, το σχέδιο και το όραμα, ώστε,
• όλοι μαζί να πετύχουμε ακόμα περισσότερα.

Πολίτες της Θεσσαλονίκης,
Λαέ της Μακεδονίας,

Την

ώρα

τούτη

της

μεγάλης

εθνικής

προσπάθειας,

η

αντιπολίτευση δημοκοπεί ασύστολα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Εσείς στη Βόρεια Ελλάδα ξέρετε καλά:
• Πότε η Ελλάδα έγινε ξέφραγο αμπέλι;
• Πότε άνοιξαν τα σύνορα χωρίς έλεγχο για όλους τους
λαθρομετανάστες;

Ήταν, ναι ή όχι, το '90-'93 που αυξήθηκαν θεαματικά οι
λαθρομετανάστες;

Ήταν, ναι ή όχι, η Νέα Δημοκρατία που νόμιζε τότε ότι κάνει
ρουσφέτι με τα ανοιχτά σύνορα στον κ. Σάλι Μπερίσα;

Πολίτες της Θεσσαλονίκης,
Λαέ της Μακεδονίας,

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η κυβέρνησή μου, είναι η κυβέρνηση των
αποφάσεων

στο

θέμα

της

λαθρομετανάστευσης

και

της

εγκληματικότητας.

• Ποιος έβαλε φραγμό στην λαθρομετανάστευση;

Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δημιουργήσαμε το Σώμα των
Συνοριακών Φρουρών.

Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο ελέγχονται
καθημερινά οι προσβάσεις και τα σύνορα γίνονται καθημερινά όλο
και πιο ασφαλή.

• Ποιος έβαλε

μηχανισμούς ελέγχου

στην παραμονή

των

λαθρομεταναστών;

Εμείς, η κυβέρνησή μας θέσπισε την πράσινη και την λευκή κάρτα.

Όποιος

αλλοδαπός

δεν

καλύπτει

τα

νόμιμα

κριτήρια,

επαναπροωθείται στην χώρα προέλευσής του.

Ήδη, στο το α' τετράμηνο του 1999 έχουν επαναπροωθηθεί
45.000 παράνομοι λαθρομετανάστες.

Δίνουμε τέλος στο καθεστώς της μαύρης εργασίας.
Δίνουμε τέλος στην παράνομη είσοδο και παραμονή στην χώρα
μας.

Εμείς, πολύ πριν αρχίσει η αντιπολίτευση να δημοκοπεί, δώσαμε
ιδιαίτερο

βάρος

στην

πρόληψη

και

καταστολή

της

εγκληματικότητας.

Έχουμε δεσμευτεί στην μεθοδική, συστηματική, αμείλικτη και
αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και θα το
πετύχουμε.

Στις μεγάλες πόλεις εφαρμόζονται ήδη οι πεζές περιπολίες.

Έχουν ήδη προσληφθεί 1500 νέοι αστυφύλακες και προστίθενται
άλλοι 3000 από τον επόμενο χρόνο.
Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα 30 δις, ώστε η Αστυνομία να
γίνει σύγχρονη και αποτελεσματική σε μέσα, εκπαίδευση και
έμψυχο δυναμικό.

Εμείς έχουμε έργο και βούληση για την διασφάλιση της ζωής, της
περιουσίας, της ασφάλειας των πολιτών, πολύ πριν την καπηλεία
τραγικών περιστατικών από την αντιπολίτευση.

Εμείς δεν παίζουμε, ούτε δημοκοπούμε με την ασφάλεια του
πολίτη. Και θεωρώ απαράδεκτο τραγικά περιστατικά να γίνονται
αντικείμενο μικροκομματικής εκμετάλλευσης.

Η εγκληματικότητα αντιμετωπίζεται

με τον συνδυασμό

των

πολιτικών που ήδη εφαρμόζουμε.
Τη Νέα Δημοκρατία την είδαμε και εκεί πώς και πόσα έκανε.
Και σταματώ εδώ.

Φίλες και φίλοι,

Την Κυριακή αποφασίζουμε για την Ευρώπη.
Η Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο.
Η Ευρώπη σήμερα διαμορφώνεται.
Την Κυριακή αποφασίζουμε σε ποιά κατεύθυνση θέλουμε την
Ευρώπη.
Η Ευρώπη που θέλουμε διαμορφώνεται με προσπάθεια, με
γνώση και αγώνα.

Εμείς έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να δίνουμε μάχες και να
κερδίζουμε νίκες.
Προγράμματα.

Με το Μνημόνιο.

Με τα Μεσογειακά

Με το πρώτο και το δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο

Στήριξης. Με τα 24,5 τρις που αποσπάσαμε στη διαπραγμάτευση
του Βερολίνου.
Σ’ αυτή την μάχη για την Ευρώπη,
Σ’ αυτή την μάχη για την Ελλάδα στην Ευρώπη,
είμαι βέβαιος ότι στις 13 Ιουνίου ο ελληνικός λαός θα πει ένα
καθαρό ΝΑΙ στην Ευρώπη των λαών, ένα καθαρό ΝΑΙ στην
ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη που επιδιώκουμε.

Πρώτα η Ελλάδα.

Αυτό είναι το μήνυμά μας.

Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Μακεδονίας,

Η πολιτική μας, η πολιτική της ισχυρής Ελλάδας ξεκινά από την
ενίσχυση της Βόρειας Ελλάδας.
Η Βόρεια Ελλάδα, από τη Θράκη μέχρι την Ήπειρο βρίσκεται στο
κέντρο της αναπτυξιακής μας προσπάθειας.
Μεγάλες και μικρές παρεμβάσεις, μεγάλα, μικρά και μεσαία έργα
σε όλη την Μακεδονία, δημιουργούν πολύτιμες υποδομές και
αναπτυξιακή δυναμική.
Η Μακεδονία αλλάζει όψη.
Γίνεται μια μεγάλη, ισχυρή, σύγχρονη περιφέρεια.

Σημείο αναφοράς για όλες τις χώρες της Βαλκανικής.

Η Μακεδονία με κέντρο τη Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες της πόλεις
είναι η γέφυρα που συνδέει τα Βαλκάνια με την Ευρώπη. Και αυτή
η γέφυρα είναι στέρεη και σίγουρη γιατί η Ελλάδα σήμερα, η
πατρίδα μας, έχει χτίσει πάνω σε στέρεες βάσεις το νέο της ρόλο.

Πρώτος ρόλος στη Μακεδονία.
Πρώτος ρόλος στη Θεσσαλονίκη.

Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία κατέχει στις καρδιές όλων μας,
όλων των Ελλήνων μια θέση ξεχωριστή.

Θεσσαλονίκη σημαίνει ιστορία, πολιτισμός, τέχνη, όνειρο, όραμα,
ομορφιά, νιάτα.

Σημαίνει πρωτοπορία, δημιουργία, ευρηματικότητα, ανάπτυξη,
ποιότητα.

Ένα μεγάλο, πολύπλευρο και σύνθετο πρόγραμμα έργων και
δράσεων εξελίσσεται και ολοκληρώνεται.

Με έργα και παρεμβάσεις ύψους περίπου 2τοκ δραγυών αλλάζει
ριζικά η εικόνα της περιοχής, η καθημερινή ζωή βελτιώνεται και
δημιουργείται μια στέρεα και ισχυρή αναπτυξιακή βάση για την
Κεντρική Μακεδονία.

Μεταφορές,

προστασία

του

περιβάλλοντος,

πολιτιστική

αναβάθμιση. Αστική αναβάθμιση. Υγεία. Βιομηχανία. Τουρισμός.
Γεωργία.

Είναι

τομείς που

η Κυβέρνησή

μας στρέψει

το

ενδιαφέρον και προχωρεί με έργο.

Ας δούμε συγκεκριμένα:
• Στην Κεντρική Μακεδονία, γύρω από τη Θεσσαλονίκη, τμήματα
της

Εγνατίας

βρίσκονται

υπό

κατασκευή

ή

σε

φάση

δημοπράτησης. Έργα εκτελούνται στον άξονα ΠΑΘΕ. Τα έργα
αυτά συμπληρώνονται με τις συνδέσεις με το Λιμάνι και το
Αεροδρόμιο αλλά και με τα έργα που γίνονται σ’ ολόκληρο το
περιφερειακό

και νομαρχιακό οδικό δίκτυο της Κεντρικής

Μακεδονίας.
• Το λιμάνι εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και αναπτύσσεται με
έργο προϋπολογισμού 48 δις.
• Στο Αεροδρόμιο Μακεδονία, μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί
ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ύψους πάνω από 20δις δρχ. Για
την πενταετία ‘97-2001 συνολικά θα πραγματοποιηθούν έργα
προϋπολογισμού 140δις.
• Το σιδηροδρομικό δίκτυο εκσυγχρονίζεται με νέα έργα, όπως η
σήραγγα στα Τέμπη και η σήραγγα του Πλαταμώνα.

Σημαντικά έργα υποδομής, έργα ζωής δίνουν οριστικές λύσεις σε
χρόνια

προβλήματα

του

πολεοδομικού

συγκροτήματος

της

Θεσσαλονίκης.

• Ολοκληρώνονται τα έργα του δεύτερου σταδίου του βιολογικού
καθαρισμού.

• Προχωρούν τα έργα
εκτελούνται

έργα

ύδρευσης από
αποχέτευσης,

τον Αλιάκμονα
περιβάλλοντος

και
και

αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Εξελίσσονται οι μελέτες της υποθαλάσσιας αρτηρίας.
• Το

Μετρό.

Γίνεται

πράξη,

παίρνει

ζωή

το

Μετρό

της

Θεσσαλονίκης. Κυρώθηκε από τη Βουλή η σχετική σύμβαση
κατασκευής του και μέσα στους επόμενους δύο μήνες αρχίζουνε
οι εργασίες.

Συμπληρώνω σ’ όλα αυτά ότι σημαντικά οδικά έργα έχουν
ολοκληρωθεί:
• Η εξωτερική περιφερειακή στη δυτική πλευρά.
• Η κατασκευή κόμβων Κ12 και Κ13 στην ανατολική πλευρά.
• Η σύνδεση της 6ης προβλήτας με τον ΠΑΘΕ.
• Η διαπλάτυνση του δρόμου προς Μουδανιά, στο τμήμα Καριάς Καλλικράτειας.

Με έργο χτίζουμε την ισχυρή Ελλάδα.

Με έργο θεμελιώνουμε την προοπτική της Μακεδονίας του 21ου
αιώνα.

Φίλες και Φίλοι,
Λαέ της Μακεδονίας,

Για να μπορέσει μια χώρα να επιβιώσει στο σύγχρονο κόσμο, να
είναι ισχυρή και σεβαστή, να εξασφαλίζει καλές συνθήκες ζωής για

τους πολίτες της, είναι αναγκαίο να διαθέτει, να έχει σύγχρονες
παραγωγικές μονάδες.

Και

οι

ανταγωνιστικές

επιχειρήσεις

απαιτούν

σύγχρονες

υποδομές.
Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και
της καινοτομίας, εφαρμόζονται επιχειρηματικά σχέδια ενίσχυσης
των

επιχειρήσεων

και

εκτελούνται

σημαντικά

έργα

εκσυγχρονισμού και επέκτασης των βιομηχανικών περιοχών στην
περιφέρεια, στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς.

• Υλοποιείται

η

σύμβαση

της

κατασκευής

εργοστασίου

πολυπροπυλένιου ύψους 37δις.
• Ολοκληρώνονται από τους φορείς του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα

προγράμματα

πετρελαίου,

ανάπτυξης

τηλεπικοινωνιών

υποδομών
και

φυσικού

ενέργειας,
αερίου,

προϋπολογισμού 400δις.
• Η Θεσσαλονίκη γίνεται διεθνές ψηφιακό και τηλεπικοινωνιακό
κέντρο με καλωδιακούς άξονες προς όλες τις βαλκανικές χώρες.

Φίλες και φίλοι,
Λαέ της Μακεδονίας,

Το κόμμα μας, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., είναι το κόμμα που ξέρει να δίνει
μάχες για τους αγρότες.

Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση, αν ακούγαμε την ηγεσία του
ΔΗΚΚΙ και του ΚΚΕ, αν μέναμε έξω από την Ευρώπη, οι αγρότες
θα χάνανε

σε μια μέρα το μισό σχεδόν από το σημερινό τους

εισόδημα.

Εμείς όμως, δώσαμε μάχες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πετύχαμε
και κερδίσαυε 9,5 τρις για τους αγρότες για τα επόμενα επτά
χρόνια. Από το 2000 ως το 2006, χάρη σε εμάς, χάρη στις μάχες
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η εικόνα της υπαίθρου θα βελτιωθεί ακόμα
περισσότερο. Ο αγρότης διασφαλίζει την πρόοδο, το εισόδημα και
την προοπτική του. Ο αγρότης μένει και ευημερεί στον τόπο του.

Ήδη εδώ, στον αγροτικό τομέα εκτελούνται έργα προϋπολογισμού
400 δ κ . με έμφαση στην τοπική αγροτική ανάπτυξη.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ζητά την ψήφο της αγροτιάς στις 13 Ιουνίου. Γιατί το
ΠΑ.ΣΟ.Κ. ξέρει:

Να δίνει μάχες.
Να κάνει αγώνες.
Για ακόμη περισσότερες κατακτήσεις για τους αγρότες.

Πολίτες της Θεσσαλονίκης,
Λαέ της Μακεδονίας,

Θεσσαλονίκη σημαίνει ιστορία.
Θεσσαλονίκη σημαίνει τέχνη.
Θεσσαλονίκη σημαίνει πολιτισμός.

Τον πολιτισμό και την πολιτιστική της παράδοση θέλουμε να
αναδείξουμε.

Και μαζί να ενδυναμώσουμε και να ενισχύσουμε τον τουρισμό.

Με στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πολιτιστικό κέντρο,
χρηματοδοτήσαμε έργα πολιτιστικής υποδομής:
• Συγκροτήθηκε φορέας που αναλαμβάνει τη διαχείριση της
Μονής Λαζαριστών,
• Στη

Δυτική

Θεσσαλονίκη

διαμορφώνεται

χώρος

που

με

επίκεντρο το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα αναδειχθεί σε
πολιτιστικό πνεύμονα της πόλης,
• Προχωρούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του
1999,οι εργασίες για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
• Συγκροτήθηκε

ολοκληρωμένο

δίκτυο

πολιτισμού

που

αποτελείται από τα ανακαινισμένα θέατρα και τη σημαντική
πολιτιστική υποδομή που δημιουργήθηκε στους περιφερειακούς
Δήμους Νεάπολης - Σταυρούπολης - Συκεών - ΤριανδρίαςΚαλαμαριάς.
• Τα μουσεία κινηματογράφου και οι δραστηριότητες του φεστιβάλ
κινηματογράφου, αποτελούν πλέον πόλο έλξης για τη νεολαία.

Φίλες και Φίλοι,

Δεν θα αναφερθώ λεπτομερειακά σε άλλους τομείς.
Θέλω να κάνω μία μόνο ιδιαίτερη αναφορά.

• Η Θεσσαλονίκη είναι μια σημαντική πανεπιστημιούπολη.

Από εδώ έχουν περάσει, έχει ζήσει, έχουν σπουδάσει, έχουν
μοιρασθεί και έχουν αγαπήσει την πόλη, χιλιάδες Έλληνες
επιστήμονες.

Έχει ιδρύματα που παράγουν εξαιρετικού επιπέδου επιστημονικό
έργο.

Αυτό το χαρακτήρα της στοχεύουμε να ενισχύσουμε με μια σειρά
από έργα που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξελίσσονται και βρίσκονται στο τελικό στάδιο έργα όπως:
• Τα προγράμματα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
που περιλαμβάνουν την επέκταση της Φιλοσοφικής Σχολής, νέα
τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής, το κτίριο της Σχολής Καλών
Τεχνών και το Κτίριο του Παιδαγωγικού Τμήματος.
• Τα προγράμματα που αφορούν τα ΤΕΙ
• Άλλες δομές όπως η Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη.

Οι προσπάθειές μας δεν σταματούν.

Φίλες και φίλοι,

Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία ήταν είναι και θα είναι για την
κυβέρνησή μας πρώτη προτεραιότητα.

Στρατηγικός μας στόχος είναι η Ελλάδα να διαδραματίσει μέσα
από τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί ένα κεντρικό ρόλο
στα Βαλκάνια.

Στη καρδιά αυτής της προσπάθειας βρίσκονται η Μακεδονία και η
Θεσσαλονίκη.

Και αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο.
Είναι χειροπιαστό και συγκεκριμένο.
Σημαίνει νέες ευκαιρίες.
Σημαίνει δουλειά και απασχόληση για τους νέους.
Σημαίνει δημιουργία.
Σημαίνει προκοπή.
Σημαίνει ορίζοντες και προοπτική.

Φίλες και φίλοι,
Πολίτες της Θεσσαλονίκης,

Καλώ όλους σας, καλώ όλους τους Έλληνες πολίτες να κρίνουν,
να συγκρίνουν και να αποφασίσουν:
• Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή, ισότιμη στην Ευρώπη;
• ή θέλουμε μια Ελλάδα για πειραματισμούς μαθητευόμενων
μάγων του μικροκομματισμού;

Η πολιτική της κυβέρνησης, οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας
επιτέλους πιάνουν τόπο.
Η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν το πηγάδι, να πιει νερό.

Αν ακολουθήσουμε αταλάντευτα την πολιτική μας, η Ελλάδα την
1-1-2001 θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα
μπούμε στην Ένωση με το σπαθί μας.

Το δίλημμα είναι υπαρκτό:
• Θα ολοκληρώσουμε αυτή την πορεία;
• ή θα αφήσουμε τον μικροκομματισμό να αναιρέσει τις
κατακτήσεις του λαού μας;
• Θα

αφήσουμε

την

αντιπολίτευση

χωρίς

θέσεις,

χωρίς

πρόγραμμα, χωρίς ευθύνη να γυρίσει την χώρα πίσω;
• Θα υπάρξει ένα περιβάλλον σταθερότητας και ανάπτυξης
στην

οικονομία

ή

θα

μπούμε

σε

πειραματισμούς,

αμφισβητήσεις και περιπέτειες;

Ο λαός απαντά:
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.
Η χώρα πάει μπροστά.

Ο λαός ξέρει: αν αφήσουμε σήμερα την αντιπολίτευση να
ανατρέψει αυτή την πολιτική, η χώρα θα ζήσει την μοίρα του
Σίσυφου. Θα αρχίζουμε συνεχώς πάλι από την αρχή.

Ο λαός απαντά στην Αντιπολίτευση:
• ΟΧΙ στο γκρέμισμα
• ΟΧΙ στο μέτωπο της άρνησης

Ο λαός ζητά να προχωρήσει η Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν πράσινοι, γαλάζιοι και κόκκινοι πολίτες στην ειρήνη.
Δεν υπάρχουν πράσινοι, γαλάζιοι και κόκκινοι πολίτες στην
κοινωνική δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχουν πράσινοι, γαλάζιοι και κόκκινοι πολίτες στο
δικαίωμα στη δουλειά, τη μόρφωση και την ευημερία.

Η Ελλάδα πάει μπροστά με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για όλους τους Έλληνες.

Καλώ όλους τους Έλληνες στην μεγάλη μάχη για την Ελλάδα.

Καλώ όλους τους Έλληνες να ολοκληρώσουμε όσα μαζί κτίσαμε.

Οι ηγεσίες της αντιπολίτευσης υψώνουν το μέτωπο της άρνησης.

Καλώ σήμερα σε καθαρή σκέψη και απόφαση, έξω από τα
στεγανά της κομματικής σκοπιμότητας.

Να απαντήσουμε στο μέτωπο της άρνησης.

Καλώ τους Έλληνες πολίτες να προασπίσουν τις κατακτήσεις
τους.

Να εξασφαλίσουν το μέλλον το δικό τους και των παιδιών μας.

Όλοι μαζί οι Έλληνες μπορούμε ακόμα περισσότερα για τους
μεγάλους στόχους:
• για την ανάπτυξη
• για την κοινωνική δικαιοσύνη
• για την πρόοδο και την ευημερία.

Για μια ισχυρή Ελλάδα σε μια ισχυρή Ευρώπη.

Εμπρός για την Ελλάδα που δίνει μάχες και ξέρει να νικά.

Εμπρός για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη.

Με γνώση και σχέδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εγγυάται την ευρωπαϊκή πορεία
της χώρας.
Με γνώση και σχέδιο το ΠΑ.ΣΟ.Κ. ανοίγει την σελίδα του 21ου
αιώνα.

Όλοι οι Έλληνες για την Ελλάδα, να κάνουμε πράξη το μήνυμα:

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Να αφήσουμε πίσω τα κούφια λόγια.
Να αποδοκιμάσουμε τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρυσμα.
Να

αφήσουμε

πίσω

τις

καπηλείες,

την

μικροκομματική

αντιπαράθεση.

Όλοι μαζί για την ισχυρή Ελλάδα στην ισχυρή Ευρώπη.

Όλοι μαζί με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την Ελλάδα της ειρήνης.

Για την Ελλάδα της ανάπτυξης.
Για την Ελλάδα της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Για την Ελλάδα που ξέρει να δίνει μάχες.
Ξέρει να νικά.
Ξέρει να πάει μπροστά.

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ.

Στις 13 Ιουνίου οι Έλληνες ψηφίζουν ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Στις 13 Ιουνίου οι Έλληνες ψηφίζουν σιγουριά, ασφάλεια, μέλλον
και προοπτική.

Στις 13 Ιουνίου η νίκη είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Σήμερα η Βόρεια Ελλάδα λέει:

• όχι στην δημαγωγία της αντιπολίτευσης,
• όχι στην περιπέτεια και τον τυχοδιωκτισμό.
• Η Βόρεια Ελλάδα λέει όχι στα παχιά λόγια και τις φουσκωμένες
υποσχέσεις.
• Λέει όχι στα άδεια μάτια της αντιπολίτευσης, που βλέπουν μόνο
το μικροκομματικό τους συμφέρον.
• Η Ελλάδα πάει μπροστά με ειρήνη και ευημερία.
• Η Ελλάδα πάει μπροστά με σταθερότητα και ανάπτυξη.
• Η Ελλάδα πάει μπροστά με το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Καλώ όλους σας, καλώ όλους τους Έλληνες, να στηρίξετε με την
ψήφο σας αυτήν την πορεία.

• Να δυναμώσετε αυτή την πολιτική.
• Να δώσετε νέα πνοή στην Ελλάδα που κερδίζει τις μάχες της.
• Η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. αποτελεί εγγύηση για την σταθερή πορεία
της χώρας.
• Η νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. διασφαλίζει όσα κατακτήσαμε και ανοίγει
νέους ορίζοντες.

