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Φίλες και φίλοι,

Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας. Ο 

νησιωτικός χώρος της Ελλάδας είναι ένας από τους 

χώρους στους οποίους έχει στραφεί η προσοχή μας γιατί 

πιστεύουμε στην ανάγκη μιας ισόρροπης ανάπτυξης της 

χώρας και ενίσχυσης της περιφέρειας.

Παρεμβαίνουμε για την ανάπτυξη των νησιών σε δύο 

επίπεδα στο Κοινοτικό και το Εθνικό.

Για τα νησιά του Αιγαίου πετύχαμε να τεθεί σε ισχύ ένας 

Ειδικός Κοινοτικός Κανονισμός, που ενισχύει την τοπική 

παραγωγή προϊόντων, τις ζωοτροφές, τα μεταφορικά, τις 

επενδύσεις, τη βιολογική γεωργία και δίνει μεγαλύτερα 

ποσοστά επιδότησης. Ως αποτέλεσμα του ειδικού αυτού 

καθεστώτος για τα νησιά του Αιγαίου εισπράξαμε από το 

1994 έως το 2000 52 δις δρχ.

Άλλες ειδικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν 

φορολογικές παρεκκλίσεις από τον ΦΠΑ και παρεκκλίσεις 

από τους κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού (ειδικά για τις 

μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις με νησιωτική έδρα).



Με τις αποφάσεις του Βερολίνου και την πρόσφατη της 

Νίκαιας καταφέραμε όχι μόνο να διατηρήσουμε το Ειδικό 

καθεστώς ενισχύσεων για τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και 

να βελτιώσουμε τους όρους των μέτρων.

Με το Ρ ΚΠΣ επιχειρείται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

για ανάπτυξη στον ελληνικό νησιωτικό χώρο και, ιδιαίτερα, 

στα Νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου Αρχιπελάγους.

Κατά την κατανομή των πόρων του Περιφερειακού 

Σκέλους του Ρ  ΚΠΣ, η Κυβέρνηση έχει δώσει στην 

Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου την μεγαλύτερη κατά κεφαλή 

κατανομή πόρων στο αντίστοιχο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ Β. Αιγαίου), σε σχέση με 

τα άλλα ΠΕΠ της χώρας.

Θα αναφερθώ αύριο λεπτομερειακά στα έργα στη Χίο. 

Σήμερα θέλω να αναφέρω ότι εδώ στην περιοχή στα 

Μαστιχοχώρια τα σημαντικότερα έργα στα οποία 

προχωρούμε είναι:



• Κατασκευή Φραγμάτων Κατράρπ (& δίκτυα 

ύδρευσης) και Κοντού
(προϋπολογισμού ύψους 4 δις δρχ. και 2,5 δις δρχ. 

αντιστοίχως)

• Ολοκλήρωση του δρόμου Χίου -  Λιμένα Μεστών
(2,15 δις δρχ.)

• Ανάδειξη του Αρχαιολογικού Χώρου Εμποριού 

(προϊστορικός οικισμός) (300 εκατ. δρχ.)

Έχουμε επίσης φροντίσει και φροντίζουμε για την 

αποδοτική εκμετάλλευση της μαστίχας, την αντιπυρική 

προστασία της περιοχής με τον Πυροσβεστικό Σταθμό 

Νότιας Χίου με έδρα το Δήμο.

Αυτά είναι ένα μικρό δείγμα σε μια γωνιά της ελληνικής 

γης. Η ανάπτυξη εδώ της περιοχής συνδέεται με την 

ανάπτυξη της Ελλάδας. Η Ελλάδα γνωρίζει τώρα τους 

υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης εδώ και τριάντα 

περίπου χρόνια. Η ανάπτυξη της χώρας θα δώσει και τα 

πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματά της για τη Χίο και την 

περιοχή.



Εμείς διαθέτουμε περίπου 50 δις δρχ. για τη Χίο. Τί 

σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι υπάρχει ένα σχέδιο για 

εκσυγχρονισμό του νησιού, για πρώτη φορά. Δίνουμε στη 

Χίο, όπως και σε άλλες περιφέρειες της Ελλάδας τα μέσα 

και τις δυνατότητες για να πετύχουν γρήγορη ανάπτυξη.

Η Χίος, όπως και ολόκληρη η ελληνική περιφέρεια 

ήταν για δεκαετίες η "Άλλη Ελλάδα", η "Ξεχασμένη 

Ελλάδα", η "Ελλάδα της Εγκατάλειψης". Το ΠΑ.ΣΟ.Κ 

έδωσε στην περιφέρεια φωνή, το ΠΑ.ΣΟ.Κ έδωσε 

στην περιφέρεια αξία και δύναμη. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ έδωσε 

στην περιφέρεια νέες δυνατότητες. Γι' αυτό και επί 
ΠΑ.ΣΟ.Κ περιορίστηκε η εσωτερική μετανάστευση. 
Γιατί το "Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα" το ΠΑ.ΣΟ.Κ 

το έκανε πράξη. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι 
βασική και σταθερή αρχή της πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Και δεν είναι μόνον τα έργα και οι παρεμβάσεις στην 

περιφέρεια: Είναι ακόμα οι πολιτικές στο κοινωνικό 

κράτος, στην Υγεία και την περίθαλψη, την κοινωνική 

πρόνοια και τις συντάξεις, τους αγρότες και τους 

ηλικιωμένους, τους νέους και τους εργαζόμενους. 
Είναι οι πολιτικές του ΠΑ.ΣΟ.Κ, είναι το έργο του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ που επιτελείται καθημερινά, με επιμονή και 
αποφασιστικότητα, αυτό που δίνει νέα πνοή, νέες 

προοπτικές στους πολίτες της Χίου, στους πολίτες



της ελληνικής περιφέρειας, στους πολίτες ολόκληρης 

της Ελλάδας. Και θα συνεχίσουμε σε αυτή την 

κατεύθυνση, επιταχύνουμε τους ρυθμούς με ευθύνη 

και συνέπεια.

Οι κριτές κάποτε πρέπει να κρίνονται. Εκείνοι που 

διαμαρτύρονται, να πουν εκείνοι τι έκαναν και για τη 

Χίο και για τους ανθρώπους της και για ολόκληρη την 

περιφέρεια της Ελλάδας - και κυρίως να πουν τι 
θέλουν να κάνουν, πως θα το πραγματοποιήσουν. 
Διαμαρτύρονται για να διαμαρτύρονται. Κρίνουν γιατί 
δεν προτείνουν. Γιατί δεν έχουν να προτείνουν και 
δεν έχουν πρόθεση να προωθήσουν τίποτα. Γιατί 
έχουν αποδείξει πως η περιφερειακή ανάπτυξη δεν 

τους απασχολεί σοβαρά, αλλά μόνο ευκαιριακά. Γιατί 
έχουν δείξει πως τα συμφέροντα του πολίτη δεν τους 

απασχολούν σοβαρά, αλλά μόνο ευκαιριακά - όπως 

άλλωστε ευκαιριακή είναι ολόκληρη η πολιτική τους 

για κάθε ζήτημα, για κάθε πρόβλημα, για κάθε 

πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες και η 

Ελλάδα.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απάντηση στο πρόγραμμά 

μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό πολιτικό κόμμα 

στον κόσμο που απέσυρε μέσα σε μία νύχτα το



οικονομικό και κοινωνικό του πρόγραμμα από την 

δημοσιότητα. Είναι αυτό δείγμα υπευθυνότητας;

Το απέσυρε από το διαδίκτυο, όμως υπάρχει σε βιβλίο με 

τον ίδιο τίτλο: «Νέα Οικονομία -  Νέα Πολιτική». Αυτό το 

βιβλίο ήταν το κύριο προγραμματικό ανάγνωσμα της 

Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατί η «Νέα Οικονομία» και η «Νέα Πολιτική» της 

Νέας Δημοκρατίας έγινε ξαφνικά «απαγορευμένο 

ανάγνωσμα»;

Γιατί ορισμένοι θέλουν να πάμε στο παρελθόν. 
Υποστηρίζουν πως η σωστή οικονομική πολιτική 

είναι αυτή που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα από το 

1960 έως το 1980.

Γιατί υποστηρίζει πως για να κατακτήσει η Ελλάδα το 

μέλλον πρέπει να επιστρέφει στο παρελθόν.

Εμείς θα πάμε προς το μέλλον. Δεν θα επιστρέφουμε στο 

παρελθόν. Είναι η απάντηση των προοδευτικών 

δυνάμεων. Είναι η απάντηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι η 

απάντηση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας.


