
Φίλοι και φίλες,

Προχωράμε με αποφασιστικότητα στην ολοκλήρωση του 

προγράμματος του 2000 και παράλληλα στην κατάκτηση 

μιας νέας εκλογικής νίκης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 2004. Η νέα 

νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα είναι η επισφράγιση της πολιτικής 

για την πρόοδο και την κοινωνική δικαιοσύνη, της 

πολιτικής για την προώθηση και την εδραίωση του 

εκσυγχρονισμού της χώρας. Θα είναι ταυτόχρονα το 

αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του ελληνικού λαού στις 

μεγάλες, αλλά και ρεαλιστικές δεσμεύσεις, στους 

συγκεκριμένους καθαρούς στόχους, που θέτουμε για την 

τετραετία 2004-2008.

Φίλες και φίλοι,

Η Ελληνική προεδρία καταγράφεται ως εξαιρετικά 

επιτυχής κι απέδωσε ένα ανυπολόγιστο κεφάλαιο για τη 

χώρα και τον ελληνικό λαό. Η υπέρβαση της διάσπασης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, 

η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, οι σχέσεις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ, η ολοκλήρωση της 

Συντακτικής Συνέλευσης, η ένταξη της Κύπρου και η 

διπλωματική υπεροχή που διαμορφώσαμε έναντι της 

Τουρκίας είναι μεγάλες επιτυχίες της χώρας. Η



επιτυχημένη Προεδρία στην Ε.Ε. δημιουργεί κύρος και 

πρόσθετη δυνατότητα επιρροής σε όλες τις επικείμενες 

εξελίξεις: στα εθνικά θέματα, στα θέματα των κοινοτικών 

πόρων, στα αγροτικά θέματα, στα θέματα της κοινωνικής 

πολιτικής. Είναι κατανοητό σε όλους μας πως η 

επιτυχημένη Προεδρία είναι μία επένδυση για το 

μέλλον. Είναι μια σκληρά κερδισμένη πρόσθετη 

περιουσία για τον ελληνικό λαό σε μια δύσκολη και 
μεταβατική εποχή για τον κόσμο. Καλούμαστε να 

αξιοποιήσουμε αυτή την περιουσία για το συμφέρον 

και την ασφάλεια της χώρας και του πολίτη. Εχουμε 

χρέος να μην τη σπαταλήσουμε με απερίσκεπτες 

επιλογές, μέσα σε γκρίνια και στείρα αντιπαλότητα. Να 

χαρακτηρίσει την πορεία της χώρας μια νέα εθνική 

αυτοπεποίθηση. Μας αξίζει να την αισθανόμαστε γιατί 

την κατακτούμε με κόπο. Το χρωστάμε προπαντός στη 

νέα γενιά.

Φίλες και φίλοι,

Η στρατηγική της ισχυρής Ελλάδας είναι χειροπιαστή 

πραγματικότητα στη χώρα.

Η Ελλάδα είναι χώρος σταθερότητας και προοπτικής σε 

μια από τις πιο ασταθείς περιοχές του κόσμου, τα



Βαλκάνια. Η Κύπρος είναι σήμερα μέλος της μεγάλης 

Ευρωπαϊκής οικογένειας. Εργαζόμαστε συστηματικά για 

να πέσει το τελευταίο τείχος της Ευρώπης, το τείχος που 

χωρίζει τη Λευκωσία. Η προοπτική επίλυσης του 

πολιτικού προβλήματος, αλλά και η οριστική 

διευθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων στο 

Αιγαίο βρίσκεται πλέον μπροστά μας πιθανότατα το 

2004. Το επιτύχαμε μετά από σκληρή προσπάθεια 

πολλών ετών. Το κυρίαρχο θέμα των τελευταίων 30 

ετών για την Ελλάδα και τον ελληνισμό θα κριθεί 
οριστικά το 2004 βάσει των προβλέψεων του Ελσίνκι. 
Φτάσαμε ως εδώ διανύοντας μια τεράστια απόσταση. 
Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε κατώτεροι των 

περιστάσεων.

Η Ελλάδα είναι μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης. Με το ισχυρό μας νόμισμα και την οικονομική 

πολιτική η οποία στηρίζει το δικαίωμά μας να έχουμε αυτό 

το νόμισμα κατορθώνουμε ώστε σε εποχές διεθνούς 

κρίσης η Ελλάδα να διατηρεί οικονομική σταθερότητα. Να 

υπάρχει, μεταξύ άλλων, ασφαλής εισοδηματική πολιτική 

και σταθερή χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους. 

Δυνατότητες, που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε η χώρα. 

Έτσι κατορθώνουμε οι ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής 
οικονομίας να κινούνται πάνω από το μέσο Ευρωπαϊκό



επίπεδο, επιταχύνοντας τη μείωση της απόστασης που 

μας χώριζε από τις άλλες αναπτυγμένες οικονομίες της 

Δυτικής Ευρώπης. Ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ έφθασε το 

2002, το 4%, ήταν δηλαδή ο δεύτερος υψηλότερος ρυθμός 

στην Ε.Ε. Η Ελλάδα έχει για όλη την πενταετία 1998-2002 

την τρίτη ταχύτερη ανάπτυξη στην Ε.Ε, μετά την Ιρλανδία 

και το Λουξεμβούργο και αναπτύσσεται τα τελευταία δύο 

χρόνια τουλάχιστον 2,5 ποσοστιαίες μονάδες ταχύτερα 

από το μέσο κοινοτικό όρο. Έτσι κατορθώνουμε να 

κλείνουμε τις ψαλίδες ανισότητας στην περιφέρεια και να 

διασφαλίζουμε τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και 

μετά το 2004. Έτσι κατορθώνουμε να βελτιώνουμε τους 

πραγματικούς μισθούς και τις συντάξεις. Έτσι

κατορθώνουμε να αλλάζουμε την καθημερινότητα του 

πολίτη. Με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, με την 

εκτεταμένη μηχανογράφηση σ’ όλο το δημόσιο τομέα, με 

την μεταρρύθμιση στο IΚΑ, με τα νέα συγκοινωνιακά μέσα. 

Με νέα νοσοκομεία σ’ όλη την Ελλάδα, με πολιτικές για 

τους αδύναμους της τρίτης ηλικίας και τους

συνταξιούχους. Με χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα.



Φίλες και φίλοι,

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι ζούμε σε ένα περιβάλλον 

μεγάλης ευημερίας. Υπάρχουν ανισότητες και 

καθυστερήσεις, απόσταση, που πρέπει να καλυφθεί. Για 

το ΠΑ.ΣΟ.Κ. η νέα περίοδος μετά το 2004 έχει στο 

επίκεντρό της όχι μόνο το γενικότερο εθνικό διακύβευμα, 
το θέμα της Κύπρου και της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, 

που ανέφερα. Έχει παράλληλα ένα κρίσιμο οικονομικό 

διακύβευμα για τον ελληνικό λαό. Αφορά την 

επαναδιατύπωση των όρων της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εργάζεται σε ένα σχέδιο που επιταχύνει την 

πορεία της πραγματικής σύγκλισης, ένα Χάρτη 

Πραγματικής Σύγκλισης.

Η πραγματική σύγκλιση αφορά τους μισθούς, τα 

εισοδήματα, την παραγωγικότητα και την 

ανταγωνιστικότητα. Αφορά προπαντός και τη σύγκλιση 

στο κοινωνικό πεδίο, στις κοινωνικές παροχές, την υγεία, 

την εκπαίδευση, τις δημόσιες υπηρεσίες.

Κεντρικός στόχος μας είναι η πολύπλευρη και 
αποφασιστική ενίσχυση του εισοδήματος, των 

δικαιωμάτων και των ευκαιριών όλων των Ελλήνων 

και ιδιαίτερα των χαμηλότερων εισοδηματικών



τάξεων, των αδύναμων, αυτών που νιώθουν 

ανασφάλεια για το μέλλον: Ποιοι είναι αυτοί; Οι 

άνεργοι, οι αγρότες, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, οι 

επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 

νέοι και οι νεοεισερχόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, ο 

κύκλος της οικογένειας με τα συλλογικά ή εξατομικευμένα 

προβλήματά του. Να κατακτήσουμε παντού υψηλότερα 

επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής δικαιοσύνης. 
Αταλάντευτος στόχος μας και μέτρο της επιτυχίας του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. την τετραετία 2004-2008 είναι να 

ενισχύσουμε αποφασιστικά και καθοριστικά τη 

συμμετοχή των χαμηλών στρωμάτων στην 

οικονομική ανάπτυξη: Με καλύτερες και περισσότερες 

θέσεις εργασίας, με καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες, με 

περισσότερες ουσιαστικές ευκαιρίες αναβάθμισης του 

βιοτικού επιπέδου, με αύξηση του οικογενειακού 

εισοδήματος.

Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας ιδιαίτερα σε δύο 

επίπεδα: Στην αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων -  

Στη Μείωση του κόστους διαβίωσης. Για το σκοπό αυτό 

προωθούμε:

1. Την δημιουργία και εμπέδωση των συνθηκών ώστε να 

κάνουμε την εργασία, το μόχθο και την υπευθυνότητα



του εργαζόμενου να πληρώνεται καλύτερα και να 

ανταμείβεται δίκαια. Στόχος μας η δημιουργία θέσεων 

εργασίας και συνθηκών εργασίας που ανταμείβουν 

καλύτερα και περισσότερο.

2. Τον ταχύ και αποφασιστικό εκσυγχρονισμό όλων των 

αγορών -  υπηρεσιών, τροφίμων, οπωροκηπευτικών -  

έτσι ώστε να ενταθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά, να 

δημιουργηθούν νέες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις 

εργασίας βασισμένες στη γνώση και την επεξεργασία 

της πληροφορίας και προπαντός να μειωθούν οι τιμές.

3. Την μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική ενίσχυση των 

χαμηλοσυνταξιούχων, και ιδιαίτερα του ΟΓΑ, έτσι ώστε 

οι συντάξεις να αυξάνονται με ρυθμό αύξησης αισθητά 

μεγαλύτερο από τον πληθωρισμό.

4. Την πλατειά διεύρυνση των προγραμμάτων 

απασχόλησης, κατάρτισης και επανακατάρτισης. Την 

παροχή κινήτρων για τη δια βίου μάθηση που σε 

συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό της παιδείας θα 

οδηγήσει σε αναβάθμιση του γνωστικού επιπέδου των 

εργαζομένων και των υπαλλήλων οδηγώντας τους σε 

πιο ποιοτικές, πιο ασφαλείς, πιο καλοπληρωμένες 
θέσεις εργασίας.



5. Την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, για μια 

ποιοτική γεωργία που σέβεται το περιβάλλον και τις 

απαιτήσεις της κοινωνίας, την θέση και την προοπτική 

του αγρότη. Ιδιαίτερα με την αναβάθμιση Διοικητικών 

Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Αγροτών, τη δημιουργία 

Μητρώων Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αγροτών, 

τον καθορισμό χρήσεων γης, την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, την 

αναδιάρθρωση της παραγωγής.

6. Την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του συστήματος 

υγείας. Την ενίσχυση ενός συστήματος δημόσιας 

παιδείας υψηλού επιπέδου, που κατοχυρώνει το μέλλον 

της νέας γενιάς και παρέχει γνώσεις εφάμιλλες με αυτές 

που παρέχουν στους νέους τους οι πιο προηγμένες σε 

θέματα παιδείας ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος μας να εφαρμόσουμε ένα ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ένα ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Να δώσουμε μια 

καθαρή απάντηση σε όσους με άκρατη κινδυνολογία 

καλλιεργούν κλίμα ανασφάλειας στην κοινωνία σχετικά με 

τις προοπτικές της οικονομίας και της χώρας μετά το 

2004.



Φίλες και φίλοι,

Κεντρική θέση στο σχέδιό μας έχει ο εκσυγχρονισμός του 

πολιτικού συστήματος, μια δέσμη μέτρων που έρχονται 

ως επιστέγασμα των σημαντικών παρεμβάσεων τα 

τελευταία χρόνια για τον εκσυγχρονισμό των θεσμών της 

πολιτείας και της οικονομίας.

Μαζί με την ενίσχυση της διαφάνειας, μεταξύ άλλων με την 

αυστηρή εφαρμογή του πόθεν έσχες, ο κεντρικός στόχος 

των αλλαγών που προωθούμε στο επίπεδο του εκλογικού 

νόμου είναι η καλύτερη αντιπροσώπευση των 

συμφερόντων του πολίτη στην πολιτική ζωή, ο δραστικός 

περιορισμός διαδικασιών που δημιουργούν 

παγιοποιημένο δίκτυο εξουσίας και το άνοιγμα της 

πολιτικής σε νέους ανθρώπους, δυνάμεις και ιδέες. Να 

γίνει η πολιτική μια διαδικασία στην οποία ο πολίτης έχει 

τη δυνατότητα για ισχυρότερο λόγο και μεγαλύτερη 

συμμετοχή. Το πολιτικό σύστημα και ο τρόπος 

λειτουργίας του έχουν ευθεία και άμεση συσχέτιση με 

την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 

ποιότητα ζωής. Δεν είναι μια θεσμική άσκηση. Είναι 

βασική παράμετρος της ανάπτυξης. Ένα πολιτικό 

σύστημα πιο ανοιχτό συνεπάγεται την αμεσότερη 

ανταπόκριση της πολιτικής στις αναμονές της κοινωνίας.



Η πολιτική δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των 

πολιτών όταν κυριαρχούν προύχοντες, άνθρωποι που 

οφείλουν στους συγγενικούς τους δεσμούς ή στη στήριξη 

ισχυρών οικονομικών συμφερόντων τη θέση τους. Η 

αξιωματική αντιπολίτευση, που δεν θέλει να συζητήσει τον 

εκλογικό νόμο, δείχνει για μια ακόμα φορά την 

ανευθυνότητά της, την απουσία προβληματισμού και 

επεξεργασμένης πρότασης για το μέλλον καθώς και την 

έλλειψη αυτοπεποίθησης, που τη διακρίνει. Η αξιωματική 

αντιπολίτευση ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι η συζήτηση 

για τον εκλογικό νόμο αφορά τις επικείμενες εκλογές. 

Ξέρει πολύ καλά ότι η συζήτηση για τον εκλογικό νόμο 

αφορά τις μεθεπόμενες εκλογές, όπως ορίστηκε στη 

συνταγματική αναθεώρηση. Δεν αφορά το 2004 άλλα το 

2008. Που υπάρχει λοιπόν βιασύνη; Ανετοιμότητα 

υπάρχει από πλευράς της για οποιαδήποτε σοβαρή 

απόφαση που αφορά τον τόπο.

Φίλες και φίλοι,

Η Νέα Δημοκρατία δεν προτείνει τίποτα ουσιαστικό εδώ 

και καιρό. Δεν έχει και δεν ενδιαφέρεται να εφαρμόσει 

κανένα σχέδιο για τον τόπο. Απέναντι σε όλα τα θέματα 

ενεργεί ως ένας αμέτοχος καιροσκόπος. Στην Ολυμπιάδα, 

στην Προεδρία και στην αναμόρφωση της Κοινής



Αγροτικής Πολιτικής, αφού καταγγέλλει λόγω 

υποχρεώσεως αντιπολίτευσης τους πάντες και τα πάντα, 

απλά σιωπά. Ανήγγειλε με τυμπανοκρουσίες την 

παράλληλη Προεδρία ώστε να ελέγχεται και να πιέζεται η 

κυβέρνηση και μετά εξαφανίστηκε. Στην Ολυμπιάδα δεν 

συνεισέφερε ούτε μια ιδέα, μια δημιουργική σκέψη, μόνο 

ανά τρίμηνο καταγγελίες για καθυστερήσεις και 

υπερβάσεις. Η αναμόρφωση της ΚΑΠ με τη διασφάλιση 

των συμφερόντων των αγροτών μας ήταν μια μείζονα 

επιτυχία της Ελλάδας. Η μόνη συνεισφορά της Νέας 

Δημοκρατίας ήταν η στήριξη των μεγαλοπαραγωγών εις 

βάρος των μεσαίων και μικρών παραγωγών. 

Συγκεκριμένη πρότασή της δεν υπήρξε. Το συμπέρασμα: 

Η Νέα Δημοκρατία καιροφυλακτεί περιμένοντας με αγωνία 

μια δυσκολία της Ελλάδας για να εμφανιστεί μετά και να 

λαϊκίσει ακατάσχετα. Αυτό δείχνει το μέγεθος της 

ικανότητας και της αξιοπιστίας της. Η Ελλάδα πετυχαίνει, 

αλλάζει και προχωρά με τη σκληρή προσπάθεια 

ολόκληρου του ελληνικού λαού. Δίνουμε όλοι οι πολίτες το 

δυναμικό και δημιουργικό παρόν μας για τους στόχους της 

χώρας ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθήσεις. Μόνο η 

ηγεσία της ΝΔ έχει επιλέξει την απομόνωση, την άρνηση 

και την περιφρόνηση για την πολύπλευρη εθνική 

προσπάθεια. Έχει διαλέξει την υποβάθμιση της πολιτικής 

από πεδίο ευθύνης και δημιουργίας σε χώρο



εξυπηρέτησης των προσωπικών πολιτικών φιλοδοξιών 

της ηγεσίας της. Η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί 

να κυβερνήσει την Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι,

Στο σχεδίασμά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 

Π Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 -  2006, 

ο Νομός Γρεβενών αποτελεί το επίκεντρο της τουριστικής, 

αγροτουριστικής και γεωργικής ανάπτυξης με αξιοποίηση 

των φυσικών πλουτοπαραγωγικών του πόρων και στόχο 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Έτσι 

εγκρίθηκαν και εκτελούνται στο Ν. Γρεβενών 33 έργα 

νομαρχιακού και τοπικού επιπέδου ύψους 30 Μ€.

Μεταξύ αυτών είναι η λειτουργία του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» αλλά και των Κέντρων Εξυπηρέτησης 

Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλους τους Δήμους του Νομού. 

Μάλιστα προχωρούν οι διαδικασίες για επέκταση των 

ΚΕΠ και στις 7 ορεινές Κοινότητες των Γρεβενών, ώστε 

και ο απομακρυσμένος κάτοικος των ορεινών χωριών να 

δέχεται τις υπηρεσίες τους.

Ο ορεινός Νομός Γρεβενών, που για χρόνια βίωσε την 

γεωγραφική και αναπτυξιακή απομόνωση, άλλαξε



σελίδα. Με μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, 

ξέφυγε από την οδική απομόνωση, τον οικονομικό 

μαρασμό και την εγκατάλειψη και συμμετέχει ισότιμα στη 

μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια, που συντελείται στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα στη χώρα 

μας.

Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, που είναι μία πραγματικότητα, που 

βιώνει ο λαός των Γρεβενών και όλοι οι πολίτες της 

Δυτικής Μακεδονίας από τον Μάρτιο του 2001, μαζί με το 

τοπικό νομαρχιακό οδικό δίκτυο, ανέστρεψε οριστικά το 

κλίμα απομόνωσης και εγκατάλειψης. Λειτουργούν 66 

χλμ. (Πολύμυλος -  Γρεβενά). Τελειώνει η βελτίωση της 

υφιστάμενης επαρχιακής οδού Γρεβενά -  Κρανιά -  Μηλιά 

-  Μέτσοβο, για λειτουργική χρήση της «ΕΓΝΑΤΙΑ», και 

μετά το ξεπέρασμα των προβλημάτων με τον 

«ΑΡΚΤΟΥΡΟ» ολοκληρώνεται η μελέτη του τμήματος 

«ΠΑΝΑΓΙΑ -  ΓΡΕΒΕΝΑ», και αναμένεται η δημοπράτησή 

του.

Το Τμήμα ΤΕΙ «Εφαρμογών Πληροφορικής στη 

Διοίκηση & Οικονομία», που θα δεχθεί τους πρώτους 

σπουδαστές στα Γρεβενά τον προσεχή Σεπτέμβριο,



ικανοποίησε ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των 

κατοίκων των Γρεβενών.

Το φράγμα ΙΛΑΡΙΩΝΑ, που άρχισε να κατασκευάζεται 

στα όρια των Νομών Γρεβενών -  Κοζάνης, αποτελεί μία 

επένδυση ύψους 161 εκατομμυρίων € και δίνει νέες 

προοπτικές στην οικονομία του Νομού Γρεβενών και της 

Δυτικής Μακεδονίας. Το φράγμα, εκτός από την 

παραγωγή ενέργειας, θα εξασφαλίσει την ύδρευση 

Θεσσαλονίκης και την άρδευση 70.000 στρεμμάτων 

περίπου στους Νομούς Γρεβενών και Κοζάνης, ενώ θα 

συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δέλτα του 

Αλιάκμονα, στην τουριστική αξιοποίηση της λίμνης 

Πολυφύτου και στη μείωση της ανεργίας.

Το νέο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Γρεβενών
(προϋπολογισμού 14 Μ€ και δυναμικότητας 134 κλινών), 

το καλύτερο και πιο σύγχρονο της Δυτικής Μακεδονίας, 

άρχισε - πλήρως εξοπλισμένο- πριν ένα μήνα τη 

λειτουργία του και θα παρέχει υψηλού επιπέδου 

υγειονομική φροντίδα στους κατοίκους των Γρεβενών, 

αλλά και της Περιφέρειας.

Το νεοαναγειρόμενο Στρατόπεδο Νεοσύλλεκτων 

Γ ρεβενών, που θα δεχθεί τους πρώτους 300



νεοσύλλεκτους στρατιώτες το Νοέμβριο του 2003, και θα 

λειτουργεί με μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό 50 ατόμων, 

πέραν της ασφάλειας, θα αποτελέσει έναν σημαντικό 

παράγοντα στήριξης της τοπικής οικονομίας.

Σημαντικό εξειδικευμένο εργαλείο για μείωση της ανεργίας 

στο Νομό αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση για 

την ανεργία στο Νομό Γρεβενών (προϋπολογισμού 37 

Μ€) που λειτουργεί από τα τέλη του 2001, ενώ παράλληλα 

ενισχύονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της 

μεταποίησης και του τουρισμού στο Νομό Γρεβενών με 

ένταξη στα ΠΕΠ 12 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού 

ύψους 1,5 Μ€.

Με την καθοριστική παρέμβαση της κατασκευής του 

μεγάλου Χιονοδρομικού Κέντρου της «Βασιλίτσας» 

δημιουργήθηκε πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών τη 

χειμερινή περίοδο, που εξετάζουμε να ενισχύσουμε και με 

τη δημιουργία του Σπιτιού της Ομοσπονδίας 

Χιονοδρομίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η 

εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων για 

την Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) στα 

Γρεβενά και το Βόιο.



Για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 

υλοποιούνται τα έργα του βιολογικού καθαρισμού και 
της αποχέτευσης Γρεβενών, του βιολογικού 

καθαρισμού, της ύδρευσης του Δήμου Δεσκάτης, και της 

ανάπλασης του ποταμού Γρεβενίτη, των κεντρικών 

συνοικιών της πόλης των Γρεβενών και του κεντρικού 

ιστού του Δήμου Γρεβενών. Από το Ειδικό Πρόγραμμα 

για τους Καποδιστριακούς Δήμους (Ε.Π.Τ.Α.) που 

εφαρμόσθηκε σε όλους τους Δήμους του Ν. Γρεβενών 

έγιναν 125 έργα τοπικού χαρακτήρα ύψους 13 Μ€.

Από το «ΕΛΛΑΔΑ 2004» προγραμματίστηκαν 45 

αθλητικά έργα, ύψους 9 Μ€ τα οποία βρίσκονται σε 

εξέλιξη σε όλους τους Δήμους του Νομού, ώστε και οι 

περιοχές αυτές να νοιώσουν την πορεία και επιτυχία της 

χώρας μας των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ του 2004. Για 

την ολοκλήρωση των αθλητικών υποδομών στο Δήμο 

Γρεβενών έχουν διατεθεί 3 Μ€.

Στον αγροτικό τομέα του Νομού Γρεβενών, που 

απασχολεί και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, 

έγιναν και γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις τόσο από το 

Β’ Κ.Π.Σ. όσο και από το Γ’ Κ.Π.Σ. στην εφαρμογή 

προγραμμάτων νέων αγροτών, αναδιάρθρωσης 

εκμεταλλεύσεων και μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών



μονάδων. Εντυπωσιακή είναι όμως η ανταπόκριση του 

Νομού στο κάλεσμα των νέων απαιτήσεων της αγοράς 

αγροτικών προϊόντων και της διατροφικής αλυσίδας. Τα 

Γρεβενά κατέχουν την τέταρτη θέση σε επίπεδο χώρας 

στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Η περιοχή 

έχει ενταχθεί σε προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και 

Κτηνοτροφίας με 13.600 στρέμματα και περισσότερες από 

2.030 ζωικές μονάδες, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό 

εισόδημα στους παραγωγούς και ακόμα καλύτερη 

προοπτική αγοράς.

Τέλος με αμείωτο ενδιαφέρον στεκόμαστε από το 1995 

στο πλευρό των σεισμοπλήκτων. Στα Γρεβενά από το 

σεισμό μέχρι σήμερα κατασκευάστηκαν με δαπάνες του 

Κράτους και χορηγήθηκαν δωρεάν στους σεισμόπληκτους 

δικαιούχους περίπου 1.400 καινούργια συμβατικά σπίτια, 

ενώ η κατασκευή νέων συνεχίζεται. Στο ίδιο διάστημα 

έχουν εκδοθεί 4.629 άδειες για ανακατασκευές, 

αυτοστεγάσεις ή επισκευές για τις οποίες διατέθηκαν 

συνολικά υπό μορφή είτε άτοκου δανείου είτε δωρεάν 

κρατικής αρωγής περίπου 117 Μ€.



Φίλες και φίλοι,

Ολόκληρη η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο, 
που εκτείνεται πέρα από το 2004. Εργαζόμαστε για τη 

διαμόρφωση μιας κοινωνίας ασφάλειας, ανάπτυξης και 

δικαιοσύνης. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο κέντρο της πολιτικής 

σκηνής προχωρά μαζί με τον ελληνικό λαό και αλλάζει την 

Ελλάδα. Ο εκσυγχρονισμός της χώρας είναι 
μονόδρομος. Από την πρόοδό του κρίνεται η 

ευημερία του πολίτη αλλά και όλα τα θέματα που 

σφραγίζουν το μέλλον της Ελλάδας και του 

ελληνισμού. Από την πρόοδό του εξαρτώνται οι 
προοπτικές και οι δυνατότητες της νέας γενιάς των 

Ελλήνων μέσα σε μια Ενωμένη Ευρώπη των 440 

εκατομμυρίων πολιτών. Η σημερινή εποχή, είναι 

πλήρης προκλήσεων για εμάς, για τη σύγχρονη 

προοδευτική παράταξη, για την πατρίδα, για ολόκληρο τον 

ελληνικό λαό. Να δουλέψουμε λοιπόν σκληρά και με 

πίστη. Να δουλέψουμε με ενότητα, με πίστη και με 

συσπείρωση. Έχουμε χρέος να ανταποκριθούμε στις 

αναμονές της κοινωνίας και είμαι βέβαιος ότι μπορούμε. 

Να συνεχίσουμε την πορεία δημιουργίας, την πορεία 

αλλαγής, να διασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για μας 

και τα παιδιά μας.

Σας ευχαριστώ.


