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Η Η Π Ε ΙΡ Ο Ι ΑΝ Τ ΙΜ ΕΤΩ Π ΙΖΕΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟ ΡΙΚΗ  ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Μετά την κατάρρευση των καθεστώτων της Ανατολικής Ευρο)πης και 

την δημιουργία μιας νέας Βαλκανικής πραγματικότητας, οι 

περιφέρειες τής Βόρειας Ελλάδας και ειδικά η Ηπειρος έζησαν και 

ζοϋν μία ριζική αλλαγή τού ρόλου τους στην ζωή τής χώρας.

Κατά την διάρκεια τού ψυχρου πολέμου, η Ηπειρος αποτελούσε μία 

καθυστερημένη περιφέρεια περιορισμένης και εσωστρεφούς 

ανάπτυξης, απομονωμένη από την ανατολική Ελλάδα, με μία βόρειό 

παραμεθόρια ζώνη πσυ αποτελούσε αδιαπέραστο φραγμό σε κάθε 

μορφής σχέση. Η Ηπειρος επικοινωνούσε με τον υπόλοιπο κόσμο αλλά 

και με τον υπόλοιπο Εθνικό Χώρο αποκλειστικά μέσω τής 

πρωτεύουσας με την οποία είχε μία σχέση μεγάλης εξάρτησης.

Αυτή η πραγματικότητα έχει ανατραπεί σήμερα σε όλα της τα σημεία. 

Η Ηπειρος αποτελεί Δυτική Πύλη τής' χοίιρας και τώρα πσυ 

κατασκευάζεται η Εγνατία οδός, θα γίνει και η Δυτική πύλη των 

Βαλκανίων Η φυσική της απομόνωση από την Ανατολική Ελλάδα έχει 

σε σημαντικό βαθμό μειωθεί με την δημιουργία τών οριζοντίων οδικών 

αξόνων που διασχίζουν τον ορεινό όγκο τής Πίνδου. Η παραμεθόριος 

ζώνη μετά τρέπεται από νο συρματόπλεγμα του ψυχρού πολέμου σε 

μία ζώνη πολύπλευρες επικοιναΜας και σχέσης, που έντονη 

κινητικότητα και ευκαιρίες ανάπτυξης, παρά τα ορισμένα προβλήματα 

που δηυισυργούνται μερικές φορές.

Η σχέση τής περιφέρειας οε την κεντρική κυβέρνιηση έχει αλλάξει, στο 

πλαίσιο ενός πολύ πιό δημοκρατικού συστήματος διακυβέρνησης τής



χώρας. Ο δεύτερος βαθμός αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πλέον 

γεγονός και η διαμόρφωση περιφερειακής ταυτότητας και πολιτικής 

αποτελούν εφικτούς στόχους στην νέα ευρωπαϊκή και ελληνική 

πραγματικότητα.

Τα νέα δεδομένα, ο νέος γεωπολιτικός ρόλος δημιουργούν γιά την 

Ηπειρο μία ιστορική πρόκληση: Να κατορθώσει να αξιοποιήσει τις νέες 

δυνατότητες ανάπτυξης μετατρεπόμενη σε παραγωγικό,

επιχειρηματικό, οικονομικό και επιστημονικό κέντρο τού ευρύτερου 

γεωγραφικού της περιβάλλοντος.

Να μετατρέψ ει το χθεσινό μειονέκτημα της απομόνωσης, σε 

σημερινό πλεονέκτημα της εγγύτητας στις νέες εξελίξεις και 

στις νέες αγορές.

Εμείς έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμαα δράσεων και έργων για να πετύχουμε τους εξής στόχους:

Η Ηπειρος είναι μία περιοχή με μεγάλα πλεονεκτήματα αλλά και με 

μεγάλες αντιθέσεις.
ι

Ι ε  ορισμένες περιοχές της Ηπείρου, το κατά κεφαλή εισόδημα είναι

■ .)

από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Γε άλλες περιοχές είναι από τα πιο 

Χαμηλά.
I

ΓΙως Οα ξεπεραστούν αυτές οι αντιθέσεις; Μήπως με την πελατειακή 

λογική της Νέας Δημοκρατίας που μεταχειρίζεται τους πολί.ες 

ανάλογα με τις εκλογικές σκοπιμότητες:
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I I νυΉ με ενα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ανππτυςης um ι^μιυ^ιι^, 

δημιουργεί νέες δυνατότητες, ευκαιρίες απασχόλησης προοπτικές 

ευημερίας και μιας κοινωνίας πιό δεμένης. πιο δίκαιης, ruó σίγουρης;

• Να avtatanoKpiSoúv ολοι οι παραγωγικοί της τομείς (γεωργία, 

μεταποίηση, εμπόριο και υπηρεσίες) στην ζήτηση τών νέων αγορών 

της περιοχής.

• Να αποτελέσει π Ηπειρος οικονομικό και επιχειρηματικό κέντρο τής 

περιοχής, προσελκύοντας επιχειρήσεις ελληνικές και ξένες που 

αναπτύσσουν δραστηριότητες στην περιοχή αυτή,

• Να αποτελόσουν τα Ιωάννινα επιστημονικά, τεχνολογικό, ιατρικό και 

πολιτιστικό κέντρο τής ευρύτερης περιοχής.

• Να επωωεληθεί η Ηπειρος από την ύπαρξη της Εγνατίας καί των 

μεγάλων έργων υποδομής. Να γίνει η θγνατία η βασική αναπτυξιακή 

αρτηρία της Περιφέρειας και ειδικά της παραμεθόριας ζώνης. •

• Να γνωρίσει η ύπαιθρος της Ηπείρου μια νέα περίοδο άνθησης, τόσο 

με την ανάπτυξη της αγροτικής παραγιειγής όσο και με την 

δημιουργία παράλληλων πηγών εισοδήματος από την αγροτουρισμό, 

την βιοτεχνία και την οικοτεχνία.

Το όραμα του ΠΑΤ.ΟΚ γιο την Ηπειρο του μέλλοντος είναι η 

Ηπειρος που θα ανταποκριθεί υτις προκλήσεις αυτές, που θα αποτελεί 

το κέντρο των εθνικών μας πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων στην 

δυτική Βαλκανική



II Κυβέρνηση ίου Π Α ΙΟ Κ έχει επεξεργασΟεί ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα παρεμβάσεων στο πλαίσιο μιάς συνεκτικής 

μακροπρόθεσμης πολιτικής για την ανάπτυξη της Ηπείρου.

ΤΟ Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α  ΑΝΑΠ ΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Η Π ΕΙΡΟ Υ  

1. Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ  ΥΠΟ ΔΟ Μ ΕΣ

Η άρση της απομόνωσης της Ηπείρου αποτελεί κεντρικό άξονα τού 

αναπτυξιακού προγράμματος τού Π Α ΙΟ Κ γιά την Ηπειρο. 

Πρωταρχικής σημασίας είναι η ενίσχυση τών μεταφορικών υποδομών.

Πρώτα οποία η Εγνατία θα αιιοτελέσει. βασικό άξονα διεθνών 

μεταφορών, δυτική πύλη και άξονα προσπέλασης τών Βαλκανικών 

χωρών και κύρια συνδετική αριηρία μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Στην 

Ηπειρο εκτείνονται 130 χιλιόμετρα τής Εγνατίας Οδού, Ηβη 

κατασκευάζονται πέντε τμήματα συνολικού μήκους 35 χιλιομέτρων 

προϋπολογισμού 56 δισ όρν και βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού 

τέσσερα ^τμήματα μήκους 23 χιλιομέτρων προϋπολογισμού 53 δισ. 

δρχ.

Παράλληλα προγραμματίζεται άμεσα η σύνδεση τού νέου λιμανιού 

τής Ηγουμενίτσας με την Εγνατία. Το έργο αυτό προϋπολογισμού 

6 δισ. δρχ αναμένεται να δημοπρατηθεί στις αρχές τού '97.

Οι μεταφορικές συνατότηιες τού δυτικού άξονα Αντίρρίου -

Ιωαννίνων οναβαθμίζονιαι σημαντικά με τπ έργα παράκαμψης Αρτας

»
Φ
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και Αγρίνιου, προϋπολογισμού ΊΟ δισ.δρχ Με το έργα αυτά που
I

αρχίζουν τον Γενάρη και θα ολοκληρωθούν σε 3 χρόνια ο μέσος χρόνος 

διαδρομής Γιάννενα - Αντίριο θα μειωθεί κατά 1 copa.

Ο κάθετος άξονας Καλπακίου-Κακαβιάς βελτιώνεται και 

διαπλατύνεται με έργα προϋπολογισμού 3 δισ. όρχ τα οποία ήδη 

εκτελούνται. Προγραμματίζεται η κατασκευή νέων Μεθοριακών 

Ιχαθμώ ν στην λ'αγιάδα και τις Λρυμάδες μαζί με τις απαραίτητες 

οδικές διασυνδέσεις.

Μ ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας με προϋπολογισμό 22 δισ. δρχ. 

κατασκευάζεται από τις αρχές τού 1995. Η επέκταση τού έργου 

βρίσκεται στην φάση έγκρισης περιβαλλοντικών μελετών. Η 

ολοκλήρωση του συνολικού έργου μαζί με την επέκταση προβλέπεταί 

για τον Ιούλιο τού 1999.

Ηνισχύονται οι διαπεριψερείακές συνδέσεις τής Ηπείρου με τις 

περιφέρειες Θεσσαλίας και Αστικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνεται η 

κατασκευή τής οδού Αρτας-Καρδί τοας και η κατασκευή συνθετηρίων 

οδών ιών εθνικών οδών Ιωαννίνιον-Τρικάλων και Ιωαννίνυν-Κοζάνης με 

τον νομέ) Γρεβενών,

Μείζονα αναπτυξιακή παρέμβαση αποτελούν ra έργα αναβάθμισης τού 

λιμένα τής Ηγουμενίτσας που θσ απονελέσει την δυτική Πύλη τής 

Εγνυτίασ Τά έργα συνολικού προϋπολογισμού 14 δισ. δρχ 

κατσκευάζσνται από τις αρχές τού 1995. Βελτιωτικές παρεμβάσεις 

γίνονται επίσης στα λιμάνια τής Πρέβεζας και τής Πάργας.
«* 
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Αναβαθμίζονται οι λειτουργικές δυνατότητες τού αεροδρομίου 

Ιωαννίνων με την εγκατάσταση σύστηματος σύγχρονου προσγείωσης 

αεροσκαφών (Ι.ί-.ε.). προϋπολογισμού 200 εκοτ. δρχ Αντιμετωπίζεται 

έτσι το οξύτατο πρόβλημα τών συχνών ματαιώσεων πτήσεων λόγω 

δυσμενών καιρικών συνθηκών ενώ δημιουργσύνται δυνατότητες 

διεθνών αεροπορικών συνδέσεων.

Συνεχίζεται' το πρόγραμμα κατασκευής των ελικοδρομίων της 

Ηπείρου. Με έργα προϋπολογισμού 1 δισ. δρχ. ολοκληρώνονται τα 

ημιιελη ελικοδρόμια και προγραμματίζεται η κατασκευή νέου στον 

Βίκο.

Ίο συνολικό κόστος τών μεταφορικών έργων που γίνονται στην 

περιφέρεια ανέρχεται στο ποσό νών 305 δια. δρχ. που ισοδύναμοί με 

επένδυση 900.000 δρχ/κάτοικο. Πρόκειται γιά μιά ιδιαίτερα μεγάλης 

κλίμακας παρέμβαση που αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις 

στην απασχόληση και την ανάπτυξη τής περιφέρειας.

2. ΣΤΗ ΡΙΞΗ  ΤΩΝ Π ΑΡΑ ΓΩ ΓΙΚΩ Ν  ΤΟΜΕΩΝ 

2.1 Πρωτογενείς Τομέας

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί την βασικότερη συνιστώσα τής 

Ηπειρώτικης οικονομίας. Τα κυριότερα προβλήματα που επηρεάζουν 

αρνητικά την γεωργική ανάπτυξη τής Ηπείρου είναι-
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• Η υποαπασχόληση τού ανθρώπινου δυναμικού εξ’αιτίας τού μικρού 

γεωργικού κλήρου και τού πολυτεμαχισμού τής γεωργικής γης.

• Παρατηρείται. σημαντική αναντιατοιχια μεταξύ ζωικής παραγωγής 

και φυτικής παραγωγής ζωοτροφών.

• Ο πρωτογενής τομέας δεν έχει επιδείξει ικανοποιητική 

προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα τής κου/ής αγροτικής 

πολιτικής.

Η Περιφέρεια τής Ηπείρου εφαρμόζει ένα Πρόγραμμα Ενίσχυσης τής

Αγροτικής Οικονομίας το οποίο προβλέπει τα εξής:

- την ενίσχυση τών ανρστικών υποδομών αρδευτικών, οδικών και 

εξηλεκτρισμού,

- την ενίσχυση τής φυτικής παραγο.'γής ζωοτροφών.

- την αναδιάρθρωση τών καλλιεργειών προς προσφορότερους τομείς,

- την ενθάρρυνση τών εκούσιοί αναδασμοόν

- την ενθάρρυνση τής δημιουργίας πηγών παράλληλου αγροτικού 

ειοοδήματσς με την ανάπτυξη ίου αγροτουρισμού και τής 

παραδοσιακής οικοτεχνίας και βιοτεχνίας.

- την βελτίωση τώ"/ ασιικών υποδομών στους οικισμούς τής 

υπαίθρου.
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για mvijv^u U I pw wnvv .Τα μέτρα που εφαρμόζουμε επίσης 

επενδύσεων. Leasing αγροτικιν- γης και απαλλαγές στους νέους 

αγρότες, θα δώσουν νέα ώθηση στην γειοργική δραστηριότητα, θα 

συγκροτήσουν τον πληθωρισμό της υπαίθρου και.θα δώσουν την 

δυνατότητα στους νέους αγρότες να εξελιχθούν σε επιχειρηματίες με
I

σιγουριά για το μέλλον

2.2. Η Ανάπτυξη των Ορεινών Ογκων της Ηπείρου

Βασική προτεραιότητα τού αναπτυξιακού προγράμματος τού ΠΑΣΟΚ 

γιά την Ηπειρο αποτελεί η ανάπτυξη τής περιοχής τών ορεινών όγκων. 

Το μεγαλύτερο μέρος τής περιοχής αυτής αποτελεί την παραμεθόριο 

ζώνη. Περιλαμβάνονται επίσης οι περιοχές τού Μετσόβου, τα Ζαγόρια 

και τα Τζουμέρκα.

Η ανάπτυξη και αξιοποίηση τών περιοχών αυτών ειδικά τών 

παραμεθορίων είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για την Ηπειρο αλλά 

για την χώρα γενικότερα. Το κυριότερο πρόβλημα τών περιοχών αυτών 

είναι η σταδιακή ερήμωση και απομόνωση τους που άρχισε μετά τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιιου συνεχίστηκε με το κλείσιμο των 

Αλβανικών συνόρων και την μαζική μετανάστευση της δεκαετίας του 

' 60 .

Σήμερα οι προοπτικές που οιανοίγονται γιά τις περιοχές τών ορεινών 

όγκων είναι πολύ καλύτερες Ωστόσο η ανάκαμψη τών περτοχών 

αυτών δεν μπορεί να γίνει αυτόματο. Χρειάζεται κατ'αρχή να 

ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας τών κατοίκων. Χρειάζεται όμως



.iu k w u u h . ^ i. ' v· υηιικϋςι,ϋΛυ ιιρσγραμμα που ya Οόσει νέα

ώθηση στην οικονομική ζωή, 8ο ανακόψει το ρεύμα εγκατάλειψης και 

8α συγκροτήσει τους νέους και δημιουργικούς ανθρώπους στην 

περιοχή. Στο πλαίσιο του Περιψειακού Προγράμματος-τής Ηπείρου 

εψαρμοζεται ήδη το Πρόγραμμα Ανάπτυξης τών Περιοχών των 

Ορεινών Ογκων ύψους 22 δια. δρχ. που έχει Ακριβώς αυτούς τους 

στόχους.

2.3. Μεταποίηση

Το πρόγραμμα τής Περιφέρειας γιά την ενίσχυση τής Μεταποίησης 

έχει ως κύριο στόχο την τεχνολογική ανανέωση τών επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα:

σ) Προρλέπεται επιδότηση ιών επιχειρήσεων που επιδιώκουν τον 

οργανωτικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

β) Δπμιουργούνται δομές τεχνολογικής υποστήριξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο. χρηματοδοτείται μία «Τεχνολογική 

θερμοκοιτίδα» για την εγκατάσταση επιχειρήσεων υψηλής 

τεχνολογίας που 8α αξιοποιήοουν παραγωγικά την έρευνα πσυ 

διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Η Περιφέρεια θα ενθαρρύνει την δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και 

την επέκταση μεταποιητικών μονάδων που αξιοποι,σύν πόρους τής 

περιφέρειας όπως το ξύλο, το μάρμαρο, οι ιχθυοκαλλιέργειες, Επίσης
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επιδιώκει την αναβάθμιση τών παραδοσιακών μονάδων με υψηλή 

προστιθέμενη αξία, όπως για παράδειγμα η ασημουργία.

2.4. Τουρισμός

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

που παρουσιάζει η Ηπειρος για την ανάπτυξη του Τουριστικού τομέα. 

Ο τουρισμός αποτελεί ήδη σημαντική πηγή εισοδήματος για την 

Ηπειρο και απασχολεί το ώ % του εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν 

όμως σημαντικά αναπτυξιακά περιθώρια. Η πληρότητα των 

ξενοδοχειακών μονάδων κατά την θερινή περίοδο ανέρχεται στο 60% 

και η μέση διαμονή στην Ηπειρο ανέρχεται μόλις σε 2.5 

ημέρες/επισκέπτη. Ο στόχος του αναπτυξιακού μας προγράμματος 

για την επόμενη πενταετία είναι να ανέβει η πληρότητα στο 75% κατά 

την θερινή περίοδο, αλλά κύρια να αυξηθούν οι μέρες μέσης διαμονής 

από 2.5 σε 6 ανά επισκέπτη. Για να το ιιετύχουμε πρέπει να 

προσελκύσουμε τον τουρίστα με καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και 

πολλαπλότητα επιλογών.

Για την ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών διατίθενται ήδη 

σημαντικοί πόροι του Περιφερειακού Προγράμματος της Ηπείρου και 

του εθνικού προγράμματος του 8' Κ Π Ι για τον Τουρισμό. 

Προγραμματίζονται και εκτελούνται πολλά έργα με στόχο την 

δημιουργία υποδομών χειμερινού τουρισμού, την ανάδειξη Και 

αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και παραδοσιακών
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οικισμών, καθώς και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού μέ την 

δημιουργία μαρίνας στην Πρέβεζα.

3. ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑ! ΠΟ ΛΙΤΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

3.1. Υ γεια

Στον τομές} πτς Υγείας η αναπιυξη των υπηρεσιών που 

πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας 

από το ΠΑΣΟΚ έχουν γινφυρώαει την απόσταση που χο';ριζε στο 

παρελθόν την Ήπειρο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Στο γεγονός αυτό 

ουνέτεινε ουσιαστικά π ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού 

Νοσοκομείου Ιο>αννίνων. Το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της 

Υγείας στην Ήπειρο συνεχίζεται. Έργα πραγματοποιούνται στο 

σύνολο των γενικών νοσοκομείων της περιφέρειας, για την προμήθεια 

ΐότρικού εξοπλισμού, κτιριακές βελτιώσεις και

επεκτάσεις. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιοταννίνων εξοπλίζεται 

με ΜαγνητικόΟΓομογράψο.
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0 , ί ΐ Μ ϋ τ η ι κ  ϊ τ  ίίρ ω το ίΜ ϋ ΐΡ ϊ πτ Βολψης θα εν,σχυθούν ^  τΓ>ν
δημιουργία Δικτύου Τηλεϊατρικής που θα συνδέει τα περιφερειακά 

ιατρεία με ια μεγάλα ιατρικά κέντρα για την αναβάθμιση τών 

διαγνωστικών και θεραπευτικών τους δυνατοτήτων.I

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας κπι Τεχνολογίας ιδρύει σε συνεργασία 

με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το Ινστιτούτο Βιοιατρικών ΕρεύνώνΓ
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ιου οποίου βασικός σκοπός είναι η ιατρική έρευνα επί θεμάτων 

ειδικού ενδιαφέροντος για την Ηπειρο και τον Βαλκανικό της 

περίγυρο.

Ιδιαίτερα σημαντική για την διασφάλιση της δημόσιας Υγείας είναι η 

ίδρυση ενός 'Διασυνοριακού Κέντρου Δημόσιας Υγείας’ στην 

Κόνιτσα με στόχο την συνεργασία το."/ υπηρεσιών υγείας Ελλάδας · 

Αλβανίας. Το έργο προϋπολογισμού 1 δισ δρχ. βρίσκεται ήδη στην 

φάση της μελέτης.

3.2. έζκπαίδευση

Στον τομέα της εκπαίδευσης οι μεγαλύτερες πσρεμβάοεις αφορούν 

την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την ανανέωση του 

εξοπλισμού και την επέκταση των κτιριακών εγκατπστάσεων. 

Ολοκληρώνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και ο βασικός εξοπλισμός 

της Ιατρικός Σχολής και δημοπραιείναι το κτίριο της σχολής

Πληροφορικής. Τα έργα ειυτά είναι συνολικού προϋπολογισμού 3.7 

δισ δρχ. Έργα γίνονται κοι πτο ΤΕΙ Αρτας με κτιριακές επεκτάσείς 

και αναβάθμιση του εξοπλισμού, ύψους 600 εκατ. δρχ.

Εξίσου σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις στον χώρα της 

δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ανεγείρονται και

εξοπλίζονται 13 λύκεια n-av- ασιο:—ξτΗχι βελτ■«.ώ>οντΌϊ—αλ?\0 13

γυμνάσια και λύκεια που λειτουργούν σήμερα.
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Γο Υπουργείο Παιδείας θα εφαρμόσει ειδικά Μέτρα ενίσχυσης των 

απομονωμένων χωριών για τον εμπλουτισμό των σχολικών 

βιβλιοθηκών και την εισαγωγή της πληροφορικής στα σχολεία αϋτά.

3.3. Πολιηστι/σΙ ανάπτυξη

Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί ένα άλλο ισχυρό πλεονέκτημα της 

Ηπείρου και μοναδική συνιστώσα ιπς Ελληνικής πολιτιστικής 

ταυτότητας. Σημαντικοί πόροι του Περιφερειακού Προγράμματος Και 

του Εθνικού Προγράμματος για τον Πολιτισμό διατίθενται για την 

διατήρηση, προβολή και αξιοποίηση ιστορικών μνημείων, την 

όημιουργεία μουσείων και την ανάδειξη της νεώτερης ιστορίας της 

Ηπείρου.

Παράλληλα σημαντική δουλειά γίνεται για την δίατήρήση 

παραδοσιακών ΣπαγγπΛιι;;π*;γ κ ϊιι τεχνών, την διάσωση και προβολή 

της μοναδικής μουσικής παράδοσης; της Ηπείρου, την καταγραιρή 

παραδοσιακών τρόπων ζωής κλπ

Π ρ ο γ ρ ο μ μ ο ί& τ β ι  π (λρι.ιππ ι/ία »  00110)10» σ τη ν ϋ γ σ υ υ ε ν ίτ σ β  μ ι  τη ν
Αρτα, έργο για τα οποία έχουν δεσμευτεί! 600 εκατ. δρχ. Προχωρούν 

τα έργα αναστήλωσης και ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο της 

Νικοπόλεως και προβλέπεται γι ίδρυση αρχαιολογικού μσϋσείου με 

προϋπολογισμό 1.2 δισ δρχ.

μ
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Για τα έργα της Δωδώνης θα διατεθεί 1 όισ δρχ. Στο μοναστηριακό 

συγκρότημα Ελεούσας Ιωαννίνων .γίνονται έργύ αναστήλωσης, 

προϋπολογισμού 800 εκατ. δρχ. Δεν θα πρέπεί επίσης να 

παραλείψουμε το σημαντικό έργο που γίνεται για -την δημιουργία 

αθλητικών υποδομών, αθλητικοί κέν τριών και γυμναστηρίων στίς 

πόλεις και τα χωριά. Προγραμματίζεται η δημιουργία κλειστού 

κολυμβητηρίου οτην Αρτα προϋπολογισμού 500 εκατ. δρχ. και 

αθλητικού κέντρου στο Οανάρι της Πρέβεζας προϋπολογισμού 200 

εκ.δρχ. Μικρότερης κλίμακας έργα πολιτιστικής ανάπτυξης γίνοντάί σέ 

όλους τους νομούς της περιφέρειας με συνολικό προϋπολογισμό 1.2



Αγαπητοί φίλοι και φίλες.

Καμμιά ψορά η παρουσίαση έργων και αριθμών κουράζει. Η ανάπτυξη 

όμως της περιφέρειας δεν γίνεται μόνο με ευχολόγια και οράματα. Η 

ανάπτυξη της περιφέρειας θέλει έργα συγκεκριμένα, καλό 

σχεδιασμένα και πρσγραμαιισμένα, με επαρκείς πόρους 

χρηματοδότησης. Θέλει να υπάρχει μια σωστή αξιοποίηση των έργων, 

μία σωστή ένταξη στο σύνολο της οικονομικής και κοινωνικής 

δραστηριότητας.

Η κυβέρνησή μας απέδειξε ότι κάνα αυτά τα έργα ότι μπορεί να τα 

φέρει σε πέρας. Οτι μπορεί να εγχυηθεί την εξέλιξη της', 

απομονωμένης περιφέρειας σέ ένα δραστήριο και δυναμικό πόλο 

ανάπτυξης με πρόσβαση και επικοινωνία σε όλη την χώρα, και με τις 

άλλες χώρες της περιοχής.

Αυτό το Σχέδιο, αυτό το Πρόγραμμα που έχουμε για την Ηπειρο, ο 

ελληνικός λαός, ο λαός τη; Ηπείρου θα επιλέξει αν θέλει να το 

συνεχίσου με.-να το ολοκληρώσουμε. Αν θέλει η Ηπειρος να μπει σε μια 

νέα τροχιά με ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. πολιτιστική

δραστηριότητα. Μια σύγχρονη Ηπειρος με πλούσιο παρελθόν και 

ελπιδοψόρο μέλλον.

Ή αν θέλει μια περιοχή απομονωμένη, υποβαθμισμένη, με 

περιστασιακές παρεμβάσεις, με πελατειακές ρυθμίσεις, όπως επί 

δεκαετίες μεταχειρίστηκε την Ηπειρο η συντηρητική παράταξη.'

'»

16



Η επιλογή στις 22 Γεπτέμβμη 9α είναι μία κρίσιμη επιλογή. Ο 

ελληνικός λαός θα διαλέξει αν θέλει να προχωρήσει προς το μέλλον με 

περηψάνεια και αξισπρέπει. ή να πισωγυρίσει στην απομόνωση και την 

υστέρηση.

ν*- -
Εμείς δουλεύουμε για ένα καλλίτερο αύριο πις Ηπείρου, για ένα 

καλύτερο μέλλον της χώρας. Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα το 

ολοκληρώσουμε.

Ηρ96ρ*Γ Λνο

)
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