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Λαέ της Μακεδονίας,

Πολίτες της Θεσσαλονίκης

Εμείς μιλάμε με το έργο που κάνουμε, με τις πρωτοβουλίες που 

αναλαμβάνουμε.

Εργαζόμαστε με υπομονή και επιμονή.

Δημιουργούμε τη σύγχρονη Ελλάδα, την ισχυρή Ελλάδα.

Η Μακεδονία και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη βρέθηκαν πάντα στο προσκήνιο, 

στην καρδιά των γεγονότων. Σήμερα έχουν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό 

ρόλο την επόμενη μέρα της κρίσης στη Γιουγκοσλαβία.

Από εδώ ξεκινάει η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση των Βαλκανίων. Εδώ 

βρίσκεται η γέφυρα των Βαλκανίων με την Ευρώπη. Στη νέα εποχή μπορεί 

και πρέπει να έχουν ακόμα πιο αναβαθμισμένο ρόλο.

Γι αυτό προσπαθούμε. Γι αυτό εργαζόμαστε όλοι μαζί.

Για να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες που θα ενισχύσουν το 

μητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης.

Για να εξισορροπήσουμε τις ανισότητες μέσα στην Περιφέρεια.

Για να κάνουμε πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική την οικονομία της περιοχής.

Και αν υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στο παρελθόν, τώρα τα προβλήματα 

έχουν ξεπεραστεί.

Σήμερα προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς.

Διασφαλίσαμε τις προϋποθέσεις για την ομαλή εξέλιξη και την ολοκλήρωση 

ενός μεγάλου προγράμματος έργων και δράσεων.

Εξασφαλίσαμε τις προϋποθέσεις για την πλήρη απορρόφηση όλων των 

διαθέσιμων κονδυλίων.

Διαθέτουμε περίπου 2τρις δραχμές σε έργα και παρεμβάσεις που αλλάζουν 

ριζικά την εικόνα της περιοχής, που δημιουργούν μια ισχυρή αναπτυξιακή 

βάση για τη Κεντρική Μακεδονία.

Προχωρήσαμε στην κατασκευή έργων υποδομής στους τομείς των 

μεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής και αστικής 

αναβάθμισης, της υγείας.

Χρηματοδοτήσαμε επενδύσεις στη βιομηχανία και το Τουρισμό.

Ενισχύουμε την αγροτική παραγωγή και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.



Εκτελούμε έργα και δράσεις για την εκπαίδευση, την απασχόληση, τη 

κατάρτιση.
Υλοποιούμε έργα υποδομών στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες και την 

έρευνα.
Όλα αυτά είναι έργα. Δεν αποτελούν υποσχέσεις. Σήμερα στην Κεντρική 

Μακεδονία δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που 

αλλάζει ουσιαστικά τη ζωή των κατοίκων της.

Στην Κεντρική Μακεδονία γύρω από τη Θεσσαλονίκη, βρίσκονται υπό 

κατασκευή ή σε φάση δημοπράτησης τμήματα της Εγνατίας που καλύπτουν 

περισσότερα από 70 χιλιόμετρα προϋπολογισμού 115 δις, ενώ παράλληλα 

εκτελούνται έργα μήκους 50 χλμ στον άξονα του ΠΑΘΕ προϋπολογισμού 80 

δις.
Τα μεγάλα οδικά έργα της Εγνατίας και του ΠΑΘΕ συμπληρώνονται με τις 

κάθετες συνδέσεις της Εγνατίας, τις συνδέσεις με το Λιμάνι και το Αεροδρόμιο 

αλλά και με την ολοκλήρωση των έργων που γίνονται σ’ ολόκληρο το 

περιφερειακό και νομαρχιακό οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το λιμάνι εκσυγχρονίζεται, επεκτείνεται και αναπτύσσεται με έργα 

προϋπολογισμού 48 δις.

Στο Αεροδρόμιο Μακεδονία, μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται 

σε εξέλιξη έργα, ύψους πάνω από 20 δις δρχ. ενώ με το Master Plan του 

αεροδρομίου την πενταετία ‘97-2001 θα πραγματοποιηθούν έργα 

προϋπολογισμού 140 δις.

Προχωρά ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου με την ολοκλήρωση 

σημαντικών έργων όπως η κατασκευή της σήραγγας στα Τέμπη και η 

σήραγγα του Πλαταμώνα.

Τα μεγάλα έργα είναι απαραίτητο να συμπληρώνονται από παρεμβάσεις που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Υλοποιούμε στο πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης σημαντικά έργα 

υποδομής που δίνουν λύσεις σε χρόνια προβλήματα της πόλης. Πιο 

συγκεκριμένα:

• ολοκληρώνονται τα έργα του δεύτερου σταδίου του βιολογικού 

καθαρισμού



• προχωρούν τα έργα ύδρευσης από τον Αλιάκμονα ενώ εκτελούνται έργα 

αποχέτευσης, περιβάλλοντος και αντιπλημμυρικής προστασίας.

• κυρώθηκε από τη Βουλή, η σύμβαση παραχώρησης για το Μετρά και 

μέσα στους επόμενους δύο μήνες αρχίζουν οι προβλεπόμενες πρόδρομες 

εργασίες κατά μήκος των γραμμών του, μήκους 10,5 χλμ.

• εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς οι μελέτες της υποθαλάσσιας 

αρτηρίας, που συμπληρώνει και ολοκληρώνει το περιφερειακό δίκτυο της 

πόλης.

Είναι ορατά πλέον τα σημαντικά οδικά έργα που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί 

όπως :

• η εξωτερική περιφερειακή στη δυτική πλευρά

• η κατασκευή κόμβων Κ12 και Κ13 στη ανατολική πλευρά

• η σύνδεση του 6ου προβλήτα με τον ΠΑΘΕ

• η διαπλάτυνση της οδού προς Μουδανιά (Τμήμα Καρδία - Καλλικράτεια)

Ειδικότερα, για την διαχείριση απορριμμάτων προωθούνται εξειδικευμένα 

σχέδια σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας όπου εκτελούνται σημαντικά 

έργα ΧΥΤΑ.
Για την προστασία και την διαχείριση βιοτόπων και οικοσυστημάτων, 

υλοποιούνται κρίσιμα έργα αποκατάστασης και διαχείρισης του 

περιβάλλοντος.

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Κεντρικής Μακεδονίας στην ευρύτερη περιοχή 

απαιτεί ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Απαιτεί σύγχρονες υποδομές.

Στον τομέα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 

καινοτομίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εφαρμόζονται 

επιχειρηματικά σχέδια ενίσχυσης των επιχειρήσεων και εκτελούνται 

σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού και επεκτάσεων των Βιομηχανικών 

περιοχών της Περιφέρειας, στην Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς.

Υλοποιείται η σύμβαση της κατασκευής εργοστασίου πολυπροπυλενίου 

ύψους 37 δις.



Οι φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα ολοκληρώνουν προγράμματα 

ανάπτυξης υποδομών ενέργειας, πετρελαίου, τηλεπικοινωνιών και φυσικού 

αερίου προϋπολογισμού 400 δις

Η Θεσσαλονίκη γίνεται διεθνές ψηφιακό και τηλεπικοινωνιακό κέντρο με 

καλωδιακούς άξονες προς όλες τις Βαλκανικές χώρες. Ήδη, έχουν 

ολοκληρωθεί εργασίες στο σύνολο του δικτύου στην περιοχή της πόλης

Ο τομέας της γεωργίας θα επωφεληθεί ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα της 

επιτυχούς διαπραγμάτευσης που πετύχαμε σχετικά με την Agenda 2000. Μια 

εξέλιξη που απέδειξε ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο σημασία έχει ποιος 

μπορεί να διαπραγματεύεται. Ποιος διασφαλίζει στην πράξη τα συμφέροντα 

της Ελλάδας. Ποιος πετυχαίνει χειροπιαστά αποτελέσματα.

Στην Κεντρική Μακεδονία στον αγροτικό τομέα εκτελούνται έργα 

προϋπολογισμού 400 δις ενέργειες και δράσεις, με έμφαση την τοπική 

αγροτική ανάπτυξη. Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν:

• αρδευτικά έργα και άλλες υποδομές στην Πέλλα, Κιλκίς, Σέρρες

• βελτίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεων

• μετεγκαταστάσεις κτηνοτροφικών μονάδων και προστασία ζωικού 

κεφαλαίου

• βελτίωση και προστασία δασών

• ολοκλήρωση αλιευτικών καταφυγίων

Για τη Θεσσαλονίκη και την αποκατάσταση του Σεϊχ - Σου, έχουν 
ολοκληρωθεί όλα τα έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας 

ενώ η αναδάσωση ολοκληρώνεται σύμφωνα με τον αρχικό σχεδίασμά.

Η Θεσσαλονίκη έχει μια πλούσια πολιτιστική παράδοση, μια παράδοση 

που θέλουμε να αναδείξουμε . Η ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της 

Θεσσαλονίκης συνδέεται άμεσα και με την ενίσχυση του τουρισμού. Ενός



τομέα όπου έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί και ολοκληρώνονται σημαντικά 

έργα και δράσεις.

Με στόχο την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε πολιτιστικό κέντρο, 

χρηματοδοτήσαμε έργα πολιτιστικής υποδομής στα πλαίσια της «Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 97» Ετσι:

• 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-Τ ριανδρίας-Καλαμαριάς

• Τα μουσεία κινηματογράφου και οι δραστηριότητες του φεστιβάλ 

κινηματογράφου, αποτελούν πλέον πόλο έλξης για τη νεολαία, παρέχοντας 

νέες δυνατότητες παιδείας με τα προγράμματα τους για τις σχολικές 

ηλικίες.

Η Ολυμπιάδα του 2004 είναι μια μεγάλη ευκαιρία προβολής της χώρας μας 

σ' όλο τον κόσμο. Θέλουμε η Ολυμπιάδα να είναι ένα γεγονός που θα αφορά 

όλη την Ελλάδα. Η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή, έχει διαμορφώσει το 

πρόγραμμα των αναγκαίων έργων για τη Θεσσαλονίκη.

Μια μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση είναι η βελτίωση του τομέα της 

υγείας.

Στοχεύοντας σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας στη 

Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία, υλοποιούμε πρόγραμμα έργων 

ύψους 50 δις με στόχο την βελτίωση της περίθαλψης, της πρόνοιας και της 

στέγασης του πληθυσμού.



Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, υπερσύγχρονο σε 

υποδομή και εξοπλισμό, ολοκληρώθηκε και άρχισε να λειτουργεί.

Προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ολοκλήρωση του Νοσοκομείου Σερρών 

ενώ ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που υπήρχαν για το Νοσοκομείο Κατερίνης. 

Μεγάλα προγράμματα εργατικών κατοικιών εκτελούνται στους Νομούς 

Πέλλας, Ημαθίας, Σερρών, ενώ ολοκληρώνεται δίκτυο παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών σε πολλούς δήμους της Περιφέρειας της Κεντρικής 

Μακεδονίας.

Προχωρήσαμε στη σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για να δώσουμε 

στα παιδιά μας περισσότερες ευκαιρίες, πολλούς δρόμους σε μια όλο και πιο 

απαιτητική αγορά εργασίας. Εμείς πιστεύουμε στις ίσες ευκαιρίες. 

Αναβαθμίζουμε το δημόσιο σχολείο. Δεν θέλουμε μια κοινωνία των ελίτ.

Για την εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, υλοποιείται 

εκτενές πρόγραμμα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία ύψους 80 δις.

Στο πρόγραμμα σχολικής στέγης σταθερή είναι η επιδίωξή μας για την 

εξάλειψη της διπλής βάρδιας . Με την κατασκευή των απαραίτητων σχολικών 

αιθουσών που υλοποιούμε σύντομα η διπλή βάρδια θα είναι παρελθόν.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια σημαντική πανεπιστημιούπολη. 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 κ.ά.

Οι προσπάθειές μας δεν σταματούν.



Σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις, τα επόμενα βήματα που συμπληρώνουν 

και ενισχύουν το αναπτυξιακό πλαίσιο για τη Κεντρική Μακεδονία του 21ου 

αιώνα.

Καταρτίζουμε το αναπτυξιακό σχέδιο 2000-2006 για τη περιφέρεια Κ. 

Μακεδονίας στοχεύοντας:

• την ενίσχυση των υποδομών της Θεσσαλονίκης για την κατοχύρωση του 

ρόλου της ως Μητροπολιτικού Βαλκανικού Κέντρου

• την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας

• την άμβλυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό της περιφέρειας

Η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη έχουν πλέον την ετοιμότητα να 

παίξουν τον εθνικό, διαβαλκανικό και ευρωπαϊκό τους ρόλο στην αυγή του 

21ου αιώνα.


