
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Φίλες και Φίλοι,

Τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την 

ανάπτυξη της Πελοπόννησου. Σήμερα βρίσκονται υπό κατασκευή 1.200 

περίπου έργα, μικρά μεσαία και μεγάλα, το καθένα με τη δική του 

αναπτυξιακή σημασία και ιδιαιτερότητα. Στόχος μας να μην είναι πια η 

Πελοπόννησος μια περιφέρεια με αναπτυξιακή υστέρηση.

Η μεγάλη αυτή αναπτυξιακή προσπάθεια που χρηματοδοτείται από το 

Περιφερειακό Πρόγραμμα αλλά και από εθνικά προγράμματα με 

περισσότερα από 450 δις δρχ αγγίζει κάθε περιοχή της Πελοποννήσου και 

έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Εκτιμάται ότι μ’ αυτό το αναπτυξιακό 

πρόγραμμα δημιουργούνται πάνω από 10.000 νέες θέσεις απασχόλησης.

Τα κεφάλαια που διαθέτουμε κατευθύνονται σε έργα όπως είναι οι οδικοί 

άξονες αλλά και στη Γεωργία, στον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, την Υγεία, την 

Πρόνοια, το Περιβάλλον, την Εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναμικό , τον 

Πολιτισμό. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των 

πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας, που είναι οι πιο αξιόλογοι σε 

πανελλήνια κλίμακα.

Με τη χρηματοδότηση μεγάλων και σημαντικών παρεμβάσεων αναδεικνύουμε 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου.

Οι αγρότες της Πελοποννήσου επωφελούνται ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα 

της πετυχημένης διαπραγμάτευσης για την ΚΑΠ κυρίως σε ότι αφορά το 

θέμα της μη εθνικοποίησης των κοινοτικών επιδοτήσεων και την πλήρη 

προστασία των Μεσογειακών προϊόντων.

Συνδυάζουμε τον πρωτογενή τομέα και τα εξαιρετικής ποιότητας αγροτικά 

προϊόντα με το φυσικό της πλούτο, τα μνημεία της, το ανθρώπινο δυναμικό 

της. Την προικίζουμε με μεγάλα έργα υποδομής.



Αξίζει να αναφερθώ και στη χρηματοδότηση των νέων Δήμων όπου για την 

υλοποίηση του Προγράμματος «Ι.Καποδίστριας» η Πελοπόννησος 

χρηματοδοτείται με ένα ποσό που φτάνει τα 94 δις δρχ. για τη δημιουργία 

έργων υποδομής στους νέους δήμους και για την προσφορά καλύτερων 

υπηρεσιών στους πολίτες.

Μέσα από την αναδιάταξη των δυνάμεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 

γίνεται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο δημιουργούνται πλέον οι 

προϋποθέσεις για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη για καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης στην ύπαιθρο.

Η ολοκλήρωση των βασικών έργων υποδομής όπως είναι οι 

αυτοκινητόδρομοι Τρίπολης - Καλαμάτας, η Ιόνια οδός, ο άξονας Τρίπολη - 

Σπάρτη - Γύθειο, Τρίπολη - Ολυμπία καθώς και η βελτίωση του 

σιδηροδρομικού δικτύου και των λοιπών υποδομών θα δώσουν νέα ώθηση 

στην ανάπτυξη. Παράλληλα με την προώθηση μιας βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης του αγροτικού και ορεινού χώρου της 

Πελοποννήσου καθώς και την προώθηση ορθολογικής τουριστικής 

ανάπτυξης η Πελοπόννησος θα βρεθεί στις πρώτες θέσεις της οικονομικής 

προόδου. Οι πόροι που θα διατεθούν και τους έχουμε εξασφαλίσει είναι 

επαρκείς, φτάνει να τους αξιοποιήσουμε ωφέλιμα για να μεγιστοποιήσουμε το 

αναπτυξιακό όφελος για την Πελοπόννησο.

Φίλες και Φίλοι,

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στις μεγάλες παρεμβάσεις που 

αφορούν ιδιαίτερα την περιοχή της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας, στη 

«Μακάρια Γη» των ομηρικών χρόνων.

Την όμορφη και ιστορική πόλη που πριν από μερικά χρόνια δοκιμάστηκε 

έντονα από τους σεισμούς.

Οι σεισμοί δεν λύγισαν την όμορφη περιοχή. Με τις συνεχείς προσπάθειες 

όλων των πολιτών της και την αρωγή της πολιτείας έγινε και πάλι σπουδαίο 

οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο και παράδειγμα ανασυγκρότησης και 

αναδημιουργίας.

Ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτας - Τρίπολης αποτελεί για μας πρώτη 

προτεραιότητα.



Αυτό αποδεικνύεται και από τη σημαντική χρηματοδότηση από το Β’ ΚΠΣ με 

45 δις δρχ. για να γίνουν σημαντικά και δύσκολα στην κατασκευή τμήματα του 

αυτοκινητόδρομου μερικά από τα οποία θα είναι έτοιμα τον επόμενο χρόνο. 

Διασφαλίσαμε τη συνέχιση της χρηματοδότησής του και από τους πόρους του 

Γ’ Κ.Π.Σ. Με την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου η απόσταση Αθήνας - 

Καλαμάτας θα γίνεται σε χρόνο λιγότερο από 2,5 ώρες και με ασφάλεια.

Το νέο Νοσοκομείο Καλαμάτας με συνολικό προϋπολογισμό 6,5 δις δρχ. 

ολοκληρώνεται τέλος του έτους και από τον επόμενο χρόνο θα προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στο λαό της Μεσσηνίας.

Η δημιουργία στη Μεσσηνία της πρώτης Περιοχής ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 125 δις δρχ. ανοίγει άλλους 

ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.

* Αναβαθμίζουμε το ΤΕΙ Καλαμάτας με νέα τμήματα και εγκαταστάσεις.

* Η ΙΟΝ ΙΑ ΟΔΟΣ θα χρηματοδοτηθεί από το Γ. ΚΠΣ και θα έχει σαν 

καταληκτικό σημείο την Καλαμάτα.

* Θα υποβοηθήσουμε και θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθεια, πρωτοβουλία 

για το ΛΑΔΙ, τη ΣΤΑΦΙΔΑ, τα ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ενθαρρύνοντας 

πρωτοβουλίες για ποιοτικές - βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα με 

ονομασία προελεύσεως και ταυτότητα.

Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια είναι πολύ θετικές. Η συμμετοχή μας 

στην ΟΝΕ, η Ολυμπιάδα του 2004 και οι πόροι που εξασφαλίσαμε για 

χρηματοδότηση μιας νέας αναπτυξιακής προσπάθειας μέχρι το 2006 από το 

Γ Κ.Π.Σ. είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν και την Πελοπόννησο σε νέα τροχιά 

ανάπτυξης και δημιουργίας.

Η Κυβέρνησή μου κι εγώ εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάπτυξη και την 

ευημερία της Πελοποννήσου. Δεσμευτήκαμε γι’ αυτό, το κάνουμε 

πραγματικότητα.


