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Λαέ της Λάρισας, Λαέ της Θεσσαλίας,

Η ισχυρή Ελλάδα γίνεται πραγματικότητα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. 

Βήμα-βήμα, μέτρο - μέτρο, χτίζουμε τις ισχυρές περιφέρειες της χώρας.

Με 20.000 έργα εθνικής, περιφερειακής και τοπικής σημασίας.

Η Θεσσαλία είναι μια περιφέρεια με συνεχή και σημαντική συνεισφορά στην 

εξέλιξη της χώρας.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την συνεργασία και την συμπαράσταση όλων 

των φορέων της περιοχής, αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

Θεσσαλίας. Διαμορφώνουμε όλοι μαζί το Ευρωπαϊκό αύριο της Θεσσαλίας 

με σχέδιο, όραμα, προοπτική.

Υλοποιούμε τώρα στη Θεσσαλία ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 780δις. 

Σήμερα αξιοποιούμε τους πόρους του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 

συγχρόνως προετοιμάζουμε το Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2000-2006 

για την Θεσσαλία του 21ου αιώνα, για την Θεσσαλία της Ευρώπης των 

περιφερειών, της Ευρώπης των πολιτών.

Θέλουμε μια Περιφέρεια κέντρο δικτύων μεταφορών, επικοινωνιών, ενέργειας 

και γνώσης.

Μια Περιφέρεια που αναπτύσσει τις οικονομικές και παραγωγικές της 

δραστηριότητες. Μια Θεσσαλία της ανάπτυξης και της ευημερίας.

-^Σ ’ αυτή τη κατεύθυνση στον τομέα των Μεταφορών προωθούμε με 

γοργούς ρυθμούς την κατασκευή του Εθνικού Αυτοκινητόδρομου Πατρών- 

Αθηνών-Θεσσαλονίκης - Ευζώνων. Μέσα στα γεωγραφικά όρια της 
Θεσσαλίας απομένει το τμήμα των Τεμπών, που θα χρηματοδοτηθεί από το 

3° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Οι πόροι στον τομέα των μεταφορών για την 

περίοδο 94-2000 ανέρχονται στο ποσό των 250 δις δρχ.

Βελτιώνουμε το δίκτυο των Εθνικών οδών που ενώνει όλες τις μεγάλες πόλεις 

της Περιφέρειας και προωθούμε για χρηματοδότηση από το 3° Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης τις συνδέσεις της Θεσσαλίας με την Ήπειρο και την Δυτική 

Μακεδονία, καθώς και τις παρακάμψεις των μεγάλων πόλεων.

6101/



Βασική μας προτεραιότητα, που προωθούμε επίσης για το 3° Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης αποτελεί η κατασκευή του οδικού άξονα Ε65, που θα 

συνδέσει την Θεσσαλία με την Εγνατία. Ενός άξονα που θα άρει την 

απομόνωση της Δυτικής Θεσσαλίας.

Συγχρόνως στον τομέα των σιδηροδρόμων, ολοκληρώνουμε τη διπλή 

ηλεκτροδοτημένη γραμμή Αθήνας - Θεσ/νίκης Ειδομένης, τη γραμμή 

Παλαιοφάρσαλου - Καλαμπάκας και προωθούμε στο 3° Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης τη βελτίωση της γραμμής Λάρισας - Βόλου.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τη Θεσσαλία αποτελεί το λιμάνι του Βόλου, όπου 

εκτελέστηκαν έργα που αυξάνουν τις δυνατότητες διακίνησης εμπορευμάτων 

και το καθιστούν πύλη για τις αγορές της Νοτιανατολικής Μεσογείου και 

παραευξεινίων περιοχών.

Θεωρούμε κρίσιμη για την ανάπτυξη - κυρίως του Τουρισμού - την ύπαρξη 

τακτικής αεροπορικής σύνδεσης, και γι αυτό προγραμματίζουμε έργα για τα 

αεροδρόμια Σκιάθου, Νέας Αγχιάλου και Λάρισας.

Λαέ της Θεσσαλίας,

-^Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. 

Υλοποιούμε εδώ στην Θεσσαλία ένα πρόγραμμα 180 δις για την αγροτική 

ανάπτυξη.

Μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί με την Ελληνική αγροτιά, με την αγροτιά της 

Θεσσαλίας. Δώσαμε και κερδίσαμε μάχες για τα συμφέροντα των ελλήνων 

αγροτών. Διαπραγματευτήκαμε σκληρά για τους κοινοτικούς πόρους την 

AGENDA 2000.

Οι αγρότες της Ελλάδας, οι αγρότες της Θεσσαλίας ωφελούνται άμεσα και 

πρακτικά από την διαπραγμάτευση της ΚΑΠ. Καταφέραμε να μην 
εθνικοποιηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

Πετύχαμε μαζί με τα 15 τρις του 3ου ΚΠΣ επιπλέον 9,5 τρις για τους Ελληνες 

αγρότες. Ποτέ στο παρελθόν ελληνική κυβέρνηση δεν πέτυχε τέτοιου ύψους 

χρηματοδοτήσεις.

Εχουμε πλέον τη δυνατότητα να οργανώσουμε μια ελληνική γεωργία 

ανταγωνιστική. Το ζήτημα πλέον είναι πως θα τοποθετήσουμε τα προϊόντα



μας στις αγορές, με ποιους μηχανισμούς πιστοποίησης, με διεπαγγελματικές 

οργανώσεις, νέα δίκτυα εκπαίδευσης, έρευνας, πληροφόρησης.

Ετσι δεν θα αθροίσουμε απλά τους διαθέσιμους πόρους αλλά θα τους 

πολλαπλασιάσουμε. Ετσι διαμορφώνουμε συνθήκες ποιότητας και ευημερίας 
στην ελληνική ύπαιθρο.

Γνωρίζουμε, ότι είναι πολύ σημαντικό το πρόβλημα της άρδευσης και 

γενικότερα της διαχείρισης των νερών στην περιοχή, γι’ αυτό υλοποιούμε ένα 

φιλόδοξο πρόγραμμα αρδευτικών έργων ύψους 110 δις, με κορυφαίο το 

μεγάλο έργο του Αχελώου και άλλα μικρότερα αλλά σημαντικά έργα, όπως το 

φράγμα Σμοκόβου στην Καρδίτσα, τα φράγματα Λιβαδιού και Αγιονερίου 

στην Λάρισα, το φράγμα Παναγιώτικου στη Μαγνησία.

Το έργο της Κάρλας εντάχθηκε στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και θεωρείται 

έργο γέφυρα για το 3° Γ. ΚΠΣ. Μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών 

μελετών που απαιτήθηκαν, τις αμέσως επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται ο 

διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου και την εγκατάσταση εργοταξίου για 

άμεση έναρξη των εργασιών.

Φίλοι αγρότες,

Γνωρίζω, ότι βασικό προϊόν για την οικονομία και την απασχόληση, στην 

περιοχή είναι το βαμβάκι και γι’ αυτό αποτελεί σταθερή μας απόφαση η 

πολιτική στήριξη του προϊόντος. Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα την ανάγκη 

συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας. Γι’ αυτό προωθούμε την κατασκευή του 

Κέντρου τυποποίησης και ελέγχου ποιότητας βαμβακιού στην Καρδίτσα.

Η ολοκληρωμένη πολιτική μας για τον αγροτικό χώρο έχει σαν κύρια σημεία, 

την βελτίωση των υποδομών, την χρηματοδότηση (μείωση επιτοκίων, 

επενδύσεις, δάνεια), την ενίσχυση της κτηνοτροφίας, τους νέους αγρότες, τον 

εκσυγχρονισμό του συνεταιριστικού Κινήματος, το σύστημα ασφάλισης των 

αγροτών και της αγροτικής παραγωγής, την τυποποίηση και τη βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων. Προωθούμε ολοκληρωμένα επιχειρησιακά σχέδια 
κατά προτεραιότητα στο βαμβάκι και στα κτηνοτροφικά προϊόντα και σ’ αυτή 

την κατεύθυνση θα είναι πολύ χρήσιμη η θεσμοθέτηση των διεπαγγελματικών 

οργανώσεων. Εμείς δεν λέμε τι θα κάνουμε για τους αγρότες. Εμείς



κάνουμε. Υλοποιούμε αυτά που σχεδιάσαμε. Δεν υποσχόμαστε. 
Εγγυόμαστε το μέλλον.

Φίλες και φίλοι,

-^Προχωράμε σε όλους τους τομείς μια πολύπλευρη ανάπτυξη.

Απόδειξη η σημαντική αύξηση των βιομηχανικών επενδύσεων εδώ στη 

Θεσσαλία, όπως συμβαίνει στο σύνολο της χώρας.

Η Ελλάδα αναπτύσσεται παντού.

Εδώ στη Θεσσαλία αντιστρέψαμε την επενδυτική ύφεση της περιόδου 91-93. 

Σήμερα υπάρχει μια πραγματική έκρηξη επενδύσεων.

Υλοποιούνται 476 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 123 δις δρχ. 

Παράλληλα με τις επενδύσεις προχωρούν και τα έργα για την βελτίωση των 

βιομηχανικών υποδομών με την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού στην 

Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας και του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας 

στο Βόλο.

Ταυτόχρονα προωθούνται σημαντικές μελέτες για την ανάπτυξη του 

τουρισμού στις νησιωτικές αλλά και στις περιοχές του Πηλίου, της Όθρυος, 

του Κίσσαβου, του Όλυμπου, του Ασπροποτάμου, της Πίνδου και της Λίμνης 

Πλαστήρα.

■^Νοιαζόμαστε για τις κοινωνικές υποδομές στην παιδεία, στην υγεία, στον 

πολιτισμό.

Η ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΤΕΙ και της υποδομής για τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση χρηματοδοτούνται με σημαντικούς πόρους. 

Γνωρίζουμε τις ανάγκες που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου με την δημιουργία των νέων σχολών και είμαστε 

αποφασισμένοι τα επόμενα χρόνια να υποστηρίξουμε αποφασιστικά την 

ολοκλήρωση ενός σύγχρονου αποκεντρωμένου Πανεπιστημίου που θα 

αποτελεί κέντρο ανάπτυξης των επιστημών και ταυτόχρονα ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Ο τομέας της υγείας αποτελεί για την κυβέρνηση μας πρώτη προτεραιότητα. 

Το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε, τα 

Νοσοκομεία Τρικάλων και Βόλου κατασκευάζονται και θα ολοκληρωθούν τα 

επόμενα χρόνια).



Σημειώνω πως το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας 

είναι από τα μεγαλύτερα έργα της Περιφέρειας. Θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες 

περίθαλψης όχι μόνο του Νομού, αλλά ολόκληρης της Θεσσαλίας. 

Ταυτόχρονα θα καλύψει την ανάγκη μιας άρτιας εκπαίδευσης των φοιτητών 

και των νέων γιατρών.

Η Κυβέρνηση μας έχει σε πρώτη προτεραιότητα την έναρξη λειτουργίας του, 

ώστε να λύσει ένα πρόβλημα που για πολλές δεκαετίες ταλαιπωρούσε τον 

Θεσσαλό πολίτη, υποχρεώνοντάς τον να καταφεύγει στην Αθήνα και την 

Θεσσαλονίκη.

Σημαντικά έργα γίνονται για την ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών μνημείων 

και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς με κορυφαίο την αποκάλυψη και 

ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας για το οποίο θα συνεχίσουμε τις 

προσπάθειες μας.

Στην αυτοδιοίκηση προωθούμε τη δημιουργία των νέων, ισχυρών και 

βιώσιμων Δήμων με το πρόγραμμα I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. Είμαστε βέβαιοι πως 

μαζί με την Αυτοδιοίκηση θα κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης και θα 

μπούμε δυναμικά σε μια νέα εποχή για τη Θεσσαλία, σε μια νέα εποχή για την 

Ελλάδα.

Δεν εθελοτυφλούμε μπροστά στα προβλήματα. Δίνουμε λύσεις. Αλλοι είναι 

αυτοί που θολώνουν τα νερά, που θορυβούν χωρίς να προτείνουν κάτι 

συγκεκριμένο.

Η Ν. Δημοκρατία έχει παραιτηθεί από την υποχρέωσή της να αρθρώσει ένα 

πειστικό εναλλακτικό λόγο. Προτιμά την αρνητική αντιπολίτευση.

Χωρίς πρόταση καταφεύγει στην άρνηση. Παραπλανά και συσκοτίζει.

Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στην ωριμότητα και στην κρίση του ελληνικού 

λαού.

Εργαζόμαστε για την ισχυρή Ελλάδα αδιαφορώντας για τις κάθε λογής 

σειρήνες.
Πιάνουμε τους στόχους. Βάζουμε νέους στόχους.

Ανανεώνουμε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τον ελληνικό 

λαό.


