
Ο κ. Καραμανλής μάλιστα, παρουσιάζει τελευταία μια παράξενη 

φοβία:

Τ^μ^ ί^ους αριθμούς. Έχει αριθμοφοβία.

Φοβάται η Νέα Δημοκρατία τους αριθμούς γιατί τρέμει την σύγκριση. 

Γιατί η Νέα Δημοκρατία απέτυχε το 90 -  93 εκεί που εμείς σήμερα 

πετύχαμε. ,
 ̂ ί ι^αύκα οΐΛροοια

Είναι αριθμός η κατάσταση στην τσέπη κάθε πολίτη ο πληθωρισμός; 

• 14%  το 1993, 2 %  στο τέλος του 1999.

Είναι αριθμός το χαμηλό στεγαστικό δάνειο σήμερα ή ανακούφιση 

της Ελληνικής οικογένειας;

Είναι αριθμός το κοινωνικό κράτος που εμείς προστατεύουμε και η 

Νέα Δημοκρατία θέλει να το διαλύσει;

Το 1993 η Νέα Δημοκρατία μας άφησε ένα γιγαντιαίο δημόσιο χρέος. 

Ο Ανδρέας Παπανδρέου έβαλε στόχο την εξυγίανση της οικονομίας.

Σήμερα είμαστε σε θέση να εξοικονομήσουμε περίπου 600 δις. Από 

το 1999-2000 τα χρήματα αυτά θα μεταβληθούν σε καλύτερη υγεία, 

καλύτερη ασφάλεια, καλύτερη πρόνοια, καλύτερη παιδεία.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν οι άνθρωποι.

Η αξιοπρέπεια των πολιτών.

Υπάρχει η Υγεία, η Ασφάλιση η Πρόνοια, η ευημερία των Ελλήνων.



Γιατί η η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει στο λαό. Δεν πιστεύει στις
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Θωρακίσαμε την χωρά οικονομικά, κοινωνικά, αμυντικά. c ι J

Η Νέα Δημοκρατία ήταν το 1993 βουτηγμένη στο δημόσιο χρέος.

Όταν χρωστάς, είσαι εξαρτημένος. Γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν

καταλαβαίνει τίποτα σήμερα.

Σήμερα η Ελλάδα είναι περήφανη. Η Ελλάδα πατά σε γερά θεμέλια. 

Η Ελλάδα έχει τους δικούς της στόχους. Τους πετυχαίνουμε. Η 

Ελλάδα νικά. Η Ελλάδα πάει μπροστά:

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

• Στις 13 Ιούνη η νίκη είναι του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

• Η νίκη είναι της Ελλάδας

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Κρήτης,

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πίσω. Τόσο καιρό 

δεν ακούσαμε μια συγκεκριμένη θέση. Ένα επιχείρημα. Ακούμε πότε 

κραυγές, πότε ύβρεις.



Φίλες και Φίλοι,

Στις 13 Ιουνίου υπάρχει ένα αποφασιστικό δίλημμα:

Τί θέλουμε;

• Θέλουμε ειρήνη;

• Θέλουμε ασφάλεια;

• Θέλουμε σταθερότητα;

• Θέλουμε ευημερία;

Ή θέλουμε

• Πειραματισμούς

• Περιπέτεια

• Βερμπαλισμό

• Ανέξοδο τυχοδιωκτισμό;

Ο λαός κρίνει, συγκρίνει αποφασίζει.

Στις 13 Ιουνίου ο λαός θα σαρώσει τους ανεύθυνους.

Ο λαός ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ψηφίζει ασφάλεια και ευημερία.

Σήμερα η Ελλάδα έχει δύναμη. Έχει φωνή. Έχει κύρος. Δεν 

καταλαβαίνει αυτό η Νέα Δημοκρατία.

Δεν μπορεί να το καταλάβει



Δεν μας λέει όμως η Αντιπολίτευση: να τα σπάσουμε αλλά να 

πάμε πού και με ποιούο: Να κάνουμε τί και πώς;

Η θέση της Νέας Δημοκρατίας, η θέση της αντιπολίτευσης είναι 

ανεύθυνη και επικίνδυνη για τον τόπο.

Εσείς ξέρετε ότι η παλικαριά θέλει νου και γνώση.

Αν ακούγαμε τις κραυγές τους, η Ελλάδα θα έμπαινε σε μεγάλες 

περιπέτειες.

Εδώ από την Κρήτη απαντώ στον κ. Καραμανλή:

Όταν οι δήθεν υπερπατριώτες κατηγορούσαν τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο για «ενδοτισμό» τους απάντησε ότι η Ελλάδα δεν θα 

υποκύψει στην «αδάπανον δημοκοπίαν».

Λέω το ίδιο με την γλώσσα που περιγράφει παρόμοιες 

συμπεριφορές:

• Η Ελλάδα δεν θα θυσιάσει τα συμφέροντα της σε βερμπαλισμούς 

και εξυπνακισμούς.

• Οι ανέξοδοι, οι τζάμπα -  μάγκες δήθεν υπερπατριώτες, δεν θα 

παρασύρουν την χώρα σε περιπέτειες.

• Ο λαός στις 13 Ιουνίου θα βάλει τέλος στους τυχοδιωκτισμούς. Η 

Ελλάδα δεν θα γίνει «φτερό στον άνεμο» βερμπαλιστικών 

πειραματισμών.



Αν ακούγαμε τις κραυγές της αντιπολίτευσης, θα είμασταν μέρος 

του προβλήματος στα Βαλκάνια.

Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια όαση ειρήνης και σταθερότητας 

στα Βαλκάνια.

Πετύχαμε τους στόχους μας και διασφαλίζουμε τα καίρια 

συμφέροντα της χώρας:

• Είμαστε αξιόπιστοι στις συμμαχίες μας. Η Ελλάδα έχει κύρος, 

έχει φωνή, έχει διακριτή θέση. Εμείς δεν «ανήκουμε». Εμείς 

μετέχουμε ισότιμα, προασπίζουμε παντού τα δικά μας εθνικά 

συμφέροντα.

• Ταυτόχρονα η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με αξιόπιστες σχέσεις 

με όλους τους γείτονές μας στα Βαλκάνια.

Φίλες και Φίλοι,

Πορευόμαστε στη δύσκολη αυτή στιγμή με αποφασιστικότητα, 

σύνεση και σωφροσύνη.

Η αντιπολίτευση κραυγάζει και συκοφαντεί.

Η αντιπολίτευση ζητά να τα σπάσουμε με την συμμαχία , να 

καταγγείλουμε την Ένωση.



φαίνεται το αδιέξοδο. Ο θάνατος, η θλίψη, η προσφυγιά, η 

καταστροφή, το μίσος, η απόγνωση, δεν είναι λύση.

Επιμένουμε: Ειρήνη τώρα.

Διάλογος τώρα.

Πολιτική λύση τώρα.

Φίλες και φίλοι,

Τονίζω εδώ από την Κρήτη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν 

μπορεί να γίνει μέρος μιας Βαλκανικής εμπλοκής. Από την πρώτη 

μέρα κρατήσαμε καθαρή στάση απέναντι στους συμμάχους μας. 

Εξηγήσαμε σταθερά την ιδιαίτερη θέση μας. Και επιτύχαμε τους 

στόχους μας.

Είπαμε «ναι» στο διάλογο. Είπαμε «ναι» στην πολιτική λύση. 

Είπαμε ένα καθαρό «όχι» όταν μας ζήτησαν να μετάσχουμε στους 

βομβαρδισμούς.

Επιμένουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες ειρήνης. Προωθούμε τις 

προτάσεις μας σε όλα τα ισχυρά κέντρα δύναμης στον κόσμο. 

Συμβάλλαμε στην επεξεργασία ενός συμφώνου σταθερότητας και 

συνεργασίας στα Βαλκάνια.

Εμείς επιτύχαμε να είναι η Ελλάδα μέρος της λύσης.



Εμείς ξέρουμε την Ευρώπη.

Ξέρουμε να θέτουμε στόχους, να αγωνιζόμαστε και να πετυχαίνουμε 

τους σκοπούς μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αντιπολίτευση φοβάται την Ευρώπη. Γιατί δεν έχει Ευρωπαϊκή 

πολιτική. Έχει ένα μείγμα άγνοιας και κακοπιστίας.

Στην Ευρώπη δεν πας με κενολογίες. Αλλά με θέσεις και στόχους. 

Με γνώση και σχέδιο.

• Το ΠΑΣΟ Κ ξέρει και μπορεί.

• Το ΠΑΣΟΚ ξέρει και κερδίζει τις μάχες.

• Το ΠΑΣΟ Κ εγγυάται την ισχυρή Ελλάδα στην Ενωμένη Ευρώπη. 

Μια Ελλάδα που κερδίζει την ισότιμη θέση με το «σπαθί της».

Φίλοι και φίλες,

Οι στιγμές είναι δύσκολες. Ο πόλεμος συνεχίζεται στη γειτονιά 

μας. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι οι βομβαρδισμοί δεν 

είναι λύση. Από την πρώτη στιγμή τονίσαμε ότι πρέπει να βρεθεί 

πολιτική λύση στο πρόβλημα. Σήμερα όλο και περισσότερο



Η Ευρώπη έχει μπροστά της έναν δύσκολο και μακρύ δρόμο. Η 

Ευρώπη πρέπει να είναι πολιτικά ισχυρή, με κοινή εξωτερική 

πολιτική και κοινή πολιτική άμυνας.

Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά γι' αυτόν τον στόχο.

Εμείς, το ΠΑΣΟΚ, ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο 

αντιπαράθεσης.

Δεν έχει κατασταλάξει ακόμα.

Οι λαοί της Ευρώπης με την ψήφο τους θα δώσουν δύναμη στην μια 

ή την άλλη κατεύθυνση της Ευρώπης.

Εδώ και εννέα μήνες που έγιναν πλειοψηφία οι σοσιαλιστές κάναμε 

τα πρώτα βήματα. Βάλαμε πρώτο θέμα στην Ευρώπη τις πολιτικές 

απασχόλησης. Δίνουμε τον αγώνα ενάντια στην ανεργία όλοι μαζί 

στην Ευρώπη.

Αλλά χρειάζονται ακόμη πολλά. Εμείς λέμε: θέλουμε μια Ευρώπη

ισότιμη με την Αμερική.

Θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή που να έχει λόγο. Να προλαβαίνει 

τους πολέμους.

Αν υπήρχε κοινή Ευρωπαϊκή πολιτική^ αν υπήρχε έγκαιρη 

παρέμβαση, ^εν θα υπήρχε εμπλοκή στο Κόσσοβο.

Εμείς αγωνιζόμαστε για μια πολιτικά ισχυρή Ευρώπη. Μια Ευρώπη 

της ειρήνης. Μια Ευρώπη της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 

ανθρωπιάς.



μπει στο περιθώριο. Η Ελλάδα θα απομονωθεί με απροσμέτρητο 

κόστος στην οικονομία, την κοινωνία και την ασφάλεια της χώρας.

Η Ελλάδα αναπτύσσεται. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας 

βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που αλλάζουν τη φυσιογνωμία τους. Η 

οικονομία της Κρήτης αναπτύσσεται την τελευταία πενταετία με 

ρυθμούς ταχύτερους από το μέσο όρο της χώρας. Παντού η 

πολιτική της σταθερότητας δίνει χειροπιαστά αποτελέσματα. Η 

δραχμή είναι ασφαλές νόμισμα. Οι αποταμιεύσεις δεν κινδυνεύουν 

πια. Οι επενδύσεις ελληνικές και ξένες πολλαπλασιάζονται. Αυτό 

είναι έργο όλων μας.

Όλοι μαζί πετύχαμε πολλά. Οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας 

επιτέλους πιάνουν τόπο.

Ήρθε η ώρα της απόφασης.

Οα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;

Στις 13 Ιουνίου ο λαός απαντά: Ναι θα πάμε μπροστά.

Φίλες και φίλοι,

Στις 13 Ιουνίου ψηφίζουμε ποια Ελλάδα θέλουμε, σε ποια Ευρώπη.



Σήμερα, 58 χρόνια μετά τη μάχη της Κρήτης, αντλούμε δύναμη 

από την αποφασιστικότητα των Κρητών.

Αυτή η δύναμη μας οδηγεί στην ισχυρή Ελλάδα.

Αυτή η απόφαση κατευθύνει το μεγάλο μας στόχο:

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

Στη μάχη της Κρήτης αποδείξατε ότι ένας λαός, όταν θέλει υποοεί. 

Απέναντι στο ρεαλισμό της ηττοπάθειας υψώσατε τη θέλησή σας. 

Και δώσατε δεύτερο μάθημα στο φασισμό μετά την Αλβανία.

Με την ίδια δύναμη και την ίδια αποφασιστικότητα προασπίζουμε 

σήμερα τα εθνικά συμφέροντα.

Λαέ της Κρήτης,

Η αναμέτρηση της 13 Ιουνίου είναι κρίσιμη για το μέλλον της 

Ελλάδας.

Είμαστε ένα βήμα πριν την επιτυχία του μεγάλου στόχου της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Αν ακολουθήσουμε σταθερά και αταλάντευτα την πολιτική μας, το 

2001 η Ελλάδα θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν τινάξουμε στον αέρα αυτή την πολιτική, θα γυρίσουμε πιο πίσω 

από κει που ξεκινήσαμε. Αν η πορεία μας ανακοπεί, η Ελλάδα θα



Πολίτες του Ηρακλείου, 

Λαέ της Κρήτης,

Σήμερα, εδώ, από την περήφανη Κρήτη, στέλνω μήνυμα 

αισιοδοξίας. Σήμερα εδώ, από την μεγάλη συγκέντρωσή σας, 

στέλνω μήνυμα νίκης, μήνυμα ειρήνης και σταθερότητας σε όλη 

την Ελλάδα.

Σήμερα εδώ από την Κρήτη στέλνω ένα μήνυμα 

αποφασιστικότητας σε όλη την Ελλάδα:

• Η Ελλάδα κερδίζει τις μάχες της.

• Η Ελλάδα είναι σταθερή.

• Η Ελλάδα είναι ασφαλής.

• Η Ελλάδα κατοχυρώνει τα συμφέροντά της.

Πολίτες του Ηρακλείου,

^00 | ΐθ£) ΐΛθίχρ,1 (ορίο 

Πριν από 58 χρόνια στη μάχη της Κρήτης, οι Κρητικοί δώσατε ένα

παγκόσμιο μήνυμα λεβεντιάς και περηφάνιας.

ι



Η οικονομία της Κρήτης αναπτύσσεται την τελευταία πενταετία με 

ρυθμούς ταχύτερους από τον μέσο όρο της χώρας μας.

Αυτό το επίτευγμα είναι αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής που 

ασκήθηκε αλλά οφείλεται στον δικό σας δυναμισμό, στην 

δημιουργικότητα των Κρητικών.

Με ένα συνολικό πρόγραμμα που ξεπερνά τα 600 δις.

• Αναδεικνύουμε την Κρήτη σε οικονομικό και ερευνητικό κέντρο της 

περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

• Αξιοποιούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης στον
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• Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της.

• Υλοποιούμε παρεμβάσεις στους τομείς της Ενέργειας, των 

Μεταφορών, της Γεωργίας, της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του 

Πολιτισμού, της Υγείας, της Έρευνας και Τεχνολογίας.



Ο λαός κρίνει και συγκρίνει.

Η Νέα Δημοκρατία απέτυχε.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. πέτυχε.

ΓΓ αυτό «πονάνε» οι αριθμοί.

Γιατί πονάει η σύγκριση.

Ο λαός κρίνει τα έργα. Κρίνει και συγκρίνει τα έργα με λόγια.

• Στις 13 Ιουνίου η Ελλάδα ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.

• Ψηφίζει το μέλλον. Λέει «όχι» στο παρελθόν.

Φίλες και Φίλοι,

Το 1996 δεσμευτήκαμε ενώπιον σας για την ανάδειξη της Κρήτης σε 

οικονομικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο της ευρύτερης 

περιοχής της Ν. Α. Μεσογείου.

Πετύχαμε όλοι μαζί πολλά.

Θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα 

και ελλείψεις. Αλλά υπάρχει γνώση, σχέδιο και δέσμευση για την 

συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης, όλες οι δικές σας πρωτοβουλίες 

για πρόοδο και ανάπτυξη του νησιού, πιάνουν τόπο.



Πολίτες του Ηρακλείου,

Με αποφασιστικό τρόπο δίνουμε λύση στο οξύτερο αναπτυξιακό 

πρόβλημα του νησιού, που είναι η ενέργεια. Ξέρετε όλοι ότι το 

πρόβλημα ήταν άλυτο για χρόνια.

Σήμερα:

• Εκσυγχρονίστηκε και επεκτάθηκε ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 

στα Χανιά.

• Προχωρεί με γοργούς ρυθμούς η ανάπτυξη του νέου σταθμού στο 

Λασίθι.

• Εκπονήθηκε σχέδιο δράσης και εφαρμογής για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας.

Στόχος είναι να γίνει η Κρήτη προνομιακός χώρος εφαρμογών των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Μεσόγειο και την Ευρώπη.

Οι ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα αυτό ξεπερνούν τα 54 δις δρχ. 

Λειτουργούν ήδη 3 αιολικά πάρκα.

Βρίσκονται στην τελική φάση άλλα 4.

Για άλλα 10 ακόμη προγραμματίζεται η κατασκευή τους.

Έτσι χτίζεται η σύγχρονη Κρήτη.



Η Κρήτη που περνά πρωτοπόρα το κατώφλι του 21ου αιώνα.

Μια Κρήτη με ανάπτυξη, με προοπτική, με ποιότητα για τους 

ανθρώπους της.

Φίλες και Φίλοι,

Στον κρίσιμο τομέα των Μεταφορών ύλοποιούμε έργα ύψους 126 δις

δραχμών.
ί

Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ύψους 87 δις δρχ^ 

κατά το μήκος του Βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, στους κάθετους 

άξονες που συνδέουν το Βορρά με την ενδοχώρα και το Νότο, στο 

Νότιο οδικό άξονα καθώς και το νομαρχιακό και επαρχιακό οδικό 

δίκτυο της περιφέρειας.

• Δημιουργούμε σύγχρονες λιμενικές υποδομές προϋπολογισμού 15 

δις δραχμών) στα πέντε σπουδαιότερα λιμάνια της Κρήτης : το 

Ηράκλειο, τη Σούδα, το Ρέθυμνο, τον Κίσσαμο και τη Σητεία.

• Στα αεροδρόμια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Σητείας

Γ \
ολοκληρώνονται έργα προϋπολογισμού 24 δις δρχ.; που έχουν 

προγραμματισθεί^όπως το έργο των κτιριακών εγκαταστάσεων στο

αεροδρόμιο του Ηρακλείου.



• Στο σημαντικό και τεχνικά δύσκολο έργο του Λοξού Διαδρόμου 

στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, προχωρήσαμε.

• Ήδη έχει εκδοθεί η έγκριση χωροθέτησης. Πολύ σύντομα θα 

υπογράφει η σύμβαση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

και του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης ώστε να ισχύσει 

το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης του έργου.

Για το αεροδρόμιο στην περιοχή Ιεράπετρας έχει ξεκινήσει η μελέτη 

για τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του.

Λαέ της Κρήτης 

Φίλες και Φίλοι,

Πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η γεωργία.

Τον Μάρτιο κερδίσαμε μια μεγάλη μάχη για τα συμφέροντα των 

Ελλήνων αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ν.Δ.

καταστροφολογούσε όλο το διάστημα των σκληρών

διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη για τους κοινοτικούς πόρους, την 

Agenda 2000. Προεξοφλούσε την αποτυχία μας.

Αλλά εμείς κερδίσαμε. Κερδίσαμε τη μάχη γιατί έχουμε σχέδιο, 

γνώση και όραμα για την γεωργική ανάπτυξη της χώρας. Γιατί 

ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και να νικάμε.



Πετύχαμε και κερδίσαμε 15 τρις για την ανάπτυξη της Ελλάδας για 

την περίοδο 2000 έως 2006. Ξεχωριστά και ειδικά για τους Αγρότες 

κερδίσαμε 9,5 τρις δρχ. Από το 2000 έως το 2006 9,5 τρις δρχ. θα 

αλλάξουν ριζικά την ελληνική γεωργία.

Οι αγρότες της Κρήτης ωφελούνται άμεσα και πρακτικά από τη 

διαπραγμάτευση της ΚΑΠ.

Καταφέραμε να μη εθνικοποιηθούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις. 

Πετύχαμε την πλήρη προστασία των Μεσογειακών προϊόντων.

Οι Έλληνες αγρότες ξέρουν τί σημαίνει αυτό.

Μόνον η Νέα Δημοκρατία το αγνοεί.

Εδώ στην Κρήτη, υλοποιούμε τώρα για την αγροτική οικονομία, ένα 

μεγάλο πρόγραμμα, (127 δις δρχ.). Αναφέρω ενδεικτικά:

Ένα πρόγραμμα 15 μεγάλων αρδευτικών έργων, 3 φραγμάτων και 

αξιοποίησης 7 λιμνοδεξαμενών.

Ολοκληρώνεται το φράγμα ποταμών Αμαρίου, εκτελείται το φράγμα 

Ινίου στο Ηράκλειο και έχει δημοπρατηθεί το φράγμα Φανερωμένης 

Μεσσαράς που θα ολοκληρωθεί με το Γ  ΚΠΣ.

Κατασκευάστηκαν τα αρδευτικά Ζάρκου, Λακωνίων και Ζουρμπού, 

άρχισε η εκτέλεση κατασκευής του διαφράγματος Μαλαύρας 

Λασιθίου και ολοκληρώνονται άμεσα τα έργα αξιοποίησης των 

λιμνοδεξαμενών Χρυσοσκαλίτισσας, Αγ. Οεοδώρων, Βυζαρίου, 

Σκινιά, Καραβάδω και το αρδευτικό Κουρταλιώτη.



Παράλληλα ενισχύθηκαν επενδύσεις για την ίδρυση και τον 

εκσυγχρονισμό θερμοκηπίων, γεωργικών βιομηχανιών, αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών.

Στηρίζουμε την κτηνοτροφία και την αλιεία της Κρήτης. Βρίσκεται ήδη 

σε εξέλιξη μεγάλος αριθμός μικρών έργων στις αγροτικές ζώνες του 

νησιού, για δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος και 

απασχόλησης.

Είμαστε κοντά στον Έλληνα αγρότη, υποστηρίζουμε το νέο αγρότη, 

φροντίζουμε το συνταξιούχο αγρότη με τη μετατροπή του ΟΓΑ σε 

Ταμείο Κύριας Ασφάλισης.

Δίνουμε πνοή στην ελληνική ύπαιθρο.

Κάνουμε ισχυρή την ελληνική περιφέρεια.

Έχουμε σχέδιο, όραμα, προοπτική.

• Ο αγρότης στις 13 Ιουνίου ψηφίζει για το δικό του συμφέρον.

• Ψηφίζει για το δικό του μέλλον.

• Ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Φίλες και φίλοι,

Εδώ στην Κρήτη ενισχύουμε 804 επενδυτικά σχέδια. Εδώ στη Κρήτη 

στον τομέα της μεταποίησης χρηματοδοτήθηκαν η κατασκευή του



ΒΙΟΠΑ Χανίων, η επέκταση της ΒΙΠΕ Ηρακλείου, η δημιουργία 

θερμοκοιτίδων νέων καινοτομικών επιχειρήσεων στο Β ΙΟΠΑ Χανίων 

και στο Τεχνολογικό Πάρκο Ηρακλείου.

Στον τομέα του τουρισμού ενισχύσαμε και ενισχύουμε:

• την ανάπλαση ιστορικών αστικών κέντρων και την αποκατάσταση 

ιστορικών κτιρίων και μνημείων

• την προώθηση νέων μορφών τουρισμού που συμβάλλουν στην 

διεύρυνση της τουριστική περιόδου και στη ποιοτική βελτίωση των 

υπηρεσιών

• το σεβασμό, τη διαφύλαξη και ανάδειξη των φυσικών και 

παραδοσιακών πόρων της περιφέρειας

υοξ>6υ]
Διαθέσαμε συνολικά 75 δις δρχ^για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, 

βιολογικού καθαρισμού, κατασκευής χώρων υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων. Για παρεμβάσεις και αναπλάσεις στα αστικά κέντρα 

και τους οικισμούς καθώς και για έργα προστασίας και διαχείρισης 

του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σταθώ για να τονίσω την σπουδαιότητα

του έργου του φράγματος Αποσελέμη, 

Το έργο πολύ σύντομα δημοπρατείται.

προϋπολογισμού 45 δις δρχ..
ν.



Πρόκειται για ένα έργο που συζητιέται εδώ και 30 χρόνια. Ένα έργο 

που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα ύδρευσης στη Βόρεια Ζώνη του 

νησιού από το Ηράκλειο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το έργο 

γίνεται επιτέλους πραγματικότητα.

Φίλες και φίλοι,

Στον τομέα της Υγείας έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Με την 

ολοκλήρωση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χανίων την επέκταση 

του Βενιζέλειου Νοσοκομείου και την επέκταση του Νοσοκομείου του 

Αγ. Νικολάου, η Κρήτη διασφαλίζει επάρκεια σε νοσοκομειακές 

κλίνες.

Στον πολύ σημαντικό τομέα των ανθρώπινων πόρων εκεί που 

παίζεται το μέλλον, χρηματοδοτήθηκαν υποδομές εκπαίδευσης και 

προγράμματα κατάρτισης - επιμόρφωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού.

Ολοκληρώθηκαν ήδη οι υποδομές του Πολυτεχνείου στα Χανιά και 

του Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο.



Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το πρόγραμμα σχολικής στέγης 

συνεχίζεται με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες σε σχολικές αίθουσες 

ιδιαίτερα στο Νομό Ηρακλείου.

Ί ο  ω ,^ α Λ Ο ΐ

Διαθέσαμε 25 δις για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και

(λΜ ΐ
εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν καταρτισθεί τα 2/3 

των ανέργων όπως επίσης και μεγάλος αριθμός απασχολουμένων.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σ’ ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που 

διαθέτει η Κρήτη: στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και στα σημαντικά 

ερευνητικά κέντρα που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τεχνολογίες 

αιχμής.

Η συγκέντρωση στην Κρήτη Πανεπιστημιακών και Ερευνητικών 

Ιδρυμάτων διεθνούς φήμης και ακτινοβολίας και η λειτουργία εδώ 

ενός από τα τέσσερα Τεχνολογικά Πάρκα της χώρας, συμβάλλει 

θετικά στην προώθηση του στόχου “Κρήτη, Κέντρο Οικονομίας και 

Έρευνας στη Ν. Α. Μεσόγειο”.

Η έρευνα συνδέεται με τις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού, 

βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Κρητικών.



Φίλες και φίλοι

Αγωνιζόμαστε μαζί με τους πολίτες της Κρήτης για μια ζωντανή 

Περιφέρεια.

Για μια Περιφέρεια ευημερίας και προόδου για όλους.

Μέχρι τώρα πετύχαμε πολλά.

Όλοι μαζί μπορούμε ακόμα περισσότερα.

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Κρήτης,

Μπαίνουμε, σε λίγες ημέρες στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 13 

Ιουνίου.

Αποφασίζουμε και ψηφίζουμε ποια Ελλάδα θέλουμε.

Στις 13 Ιουνίου ο λαός κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει:

• Η Ελλάδα θα πάει μπροστά ή θα γυρίσει πίσω;

• Θα ολοκληρώσουμε όσα ως σήμερα κερδίσαμε, ή θα τινάξουμε 

στον αέρα όσα όλοι μαζί κατακτήσαμε;

Λαέ του Ηρακλείου ή απάντηση είναι καθαρή. Η απάντηση είναι μία:

• Στις 13 Ιουνίου η Ελλάδα πάει μπροστά.

• Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω



• Ο λαός 

Ψηφίζει ΠΑΣΟΚ 

Ψηφίζει έργο,

ψηφίζει την ισχυρή Ελλάδα.

Ο λαός ψηφίζει

• την Ελλάδα της ανάπτυξης

• της ευημερίας

• της κοινωνικής αλληλεγγύης

• της ανθρωπιάς

• την Ελλάδα της ασφάλειας και της πρόνοιας.

• Η Ελλάδα ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, 

ο λαός απαντά στην δεξιά:

• Πρώτα η Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι,

Λαέ της Κρήτης,

Η Κρήτη ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, Κρήτη και ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ και Κρήτη είναι 

έννοιες ταυτόσημες.

Εσείς εδώ στην Κρήτη δώσατε πάντα στο ΠΑΣΟΚ την πρωτοπορία.



Εδώ ο Ανδρέας Παπανδρέου θεμελίωσε το μεγάλο κίνημα της 

Αλλαγής.

Εδώ δόθηκαν και κερδήθηκαν οι πιο σκληρές μάχες του ΠΑΣΟΚ.

Εδώ τώρα, εδώ στην Κρήτη στις 13 Ιουνίου η Νέα Δημοκρατία θα 

πάρει και πάλι σαρωτική απάντηση.

Η Κρήτη ψηφίζει ΠΑΣΟΚ.

Η Κρήτη ψηφίζει πρώτα η Ελλάδα.

Η Ελλάδα που πάει μπροστά.

Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω.

Θα πάμε μπροστά. Ο λαός κρίνει, συγκρίνει, αποφασίζει. Λέει:

• Ναι στην ανάπτυξη

• Ναι στην ευημερία

• Ναι στην σταθερότητα

• Ναι στην ασφάλεια

• Ναι σε μια κοινωνία με συνοχή, μια κοινωνία με αλληλεγγύη, μια 

κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο

Η ψήφος σου γίνεται φραγμός.

Με την ψήφο σου λες:



• Όχι στους τυχοδιωκτισμούς

• Όχι στην ανευθυνότητα

• Όχι στις κραυγές

• Όχι στην περιπέτεια

Πετύχαμε πολλά. Όλοι μαζί μπορούμε ακόμα περισσότερα. 

Η Ελλάδα πάει μπροστά

• Με σχέδιο και όραμα

• Με σταθερότητα και ασφάλεια 

Όλοι μαζί για την ισχυρή Ελλάδα.

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ



Όλοι μαζί για την Ελλάδα που δίνει μάχες. Που ξέρει να τις κερδίζει. 

ΠΡΩΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ

• Για την ειρήνη

• Για την ασφάλεια

• Για την σταθερότητα

• Για την ευημερία

• Για την κοινωνική αλληλεγγύη

Με την νίκη στις 13 Ιουνίου πάμε μπροστά.

Η Κρήτη ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ..

Η Ελλάδα ψηφίζει ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Στις 13 Ιουνίου με την νίκη.

Εμείς θα γυρίσουμε την σελίδα του 21ου αιώνα.


