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Σε ολόκληρη την Εύβοια εκτελούμε και προγραμματίζουμε έργα που σκοπό 

έχουν να οικοδομήσουν μία ισχυρή Εύβοια, με σύγχρονη και δυναμική βάση, 

με αναβαθμισμένο περιβάλλον και κοινωνικό δίκτυο, με βελτιωμένη ποιότητα 
ζωής για όλους τους κατοίκους.

Αξιοποιούμε όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Εύβοιας, το πλούσιο 

ανθρώπινο δυναμικό της, τον δυναμισμό της στον αγροτικό, τον βιομηχανικό 

και βιοτεχνικό τομέα, το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της, για να 

επιτύχουμε μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη.

Μια τέτοια πολιτική υλοποιείται ήδη μέσα από τους κύριους αναπτυξιακούς 

άξονες που έβαλε το ΠΑΣΟΚ από το 1993 για την Εύβοια, και συγκεκριμένα:

• την ισσόρροπη ανάπτυξη και δημιουργία θετικών οικονομικών 
και κοινωνικών συνθηκών και προϋποθέσεων,

• την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης των όποιων προβληματικών 

περιοχών, με την βελτίωση των τεχνικών υποδομών και την ενίσχυση της 
οικονομίας,

• την αναβάθμιση, την προστασία και την αξιοποίηση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος και την βελτίωση της ποιότητας ζωής,

• πρέπει να τονίσουμε τέλος, με ιδιαίτερη έμφαση, την αντιμετώπιση της 

βιομηχανικής παρακμής και την καταπολέμιση της ανεργίας με θετικά 

μέτρα για την αναδιάρθωση της οικονομικής βάσης της Βόρειας και 

Κεντρικής Εύβοιας και τη στήριξη της απασχόλησης.



Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει να δείξει ένα πράγματι επιτυχές έργο, που 
συνέβαλε ουσιαστικά στην πραγματοποίηση των αναπτυξιακών στόχων που 

είχαν τεθεί προγραμματικά.

1. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το μεγάλο έργο του οδικού άξονα Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη συνδέει την 
Εύβοια με τους μεγάλους Εθνικούς πόλους ανάπτυξης και δίνει διέξοδο 

προς τα Βαλκάνια και πρός τη Δύση.

Ταυτόχρονα εκσυγχρονίζεται η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας-Χαλκίδας με 
πύκνωση δρομολογίων, με νέα τραίνα, με βελτίωση της σηματοδότησης και 
των σταθμών.

Οι συνδέσεις αυτές υποστηρίζονται από ένα εκτεταμένο πλέγμα 

μεταφορικών υποδομών στην Εύβοια που κυριολεκτικά αλλάζει την 
φυσιογνωμία του Νομού. Ενδεικτικά θα αναφερθώ:

• στο δρόμο Κάρυστος - Λέπουρα που έχει δημοπρατηθεί στο μεγαλύτερο 

μέρος του, προϋπολογισμού 4 δισ. δρχ., με τον οποίο βγαίνει από την 

απομόνωση η Νότια Εύβοια,

• στο Δρόμο Κύμη - Στόμιο - Πλατάνα που εκτελείται ήδη, και στο Λιμάνι 

Κύμης που ολοκληρώνεται, έργα που συνδέουν την περιοχή με την 

κεντρική Εύβοια και την υπόλοιπη Ελλάδα,

• στην ολοκλήρωση των οδικών κυκλωμάτων στην Βορειοκεντρική Εύβοια 

που δημιουργούν νέες στέρες βάσεις για την ανάπτυξη,

• σε πολλά μικρότερα έργα επαρχιακής και αγροτικής οδοποιίας που 

συμπληρώνουν το οδικό πλέγμα,



• στο Λιμάνι του Μαντουδίου, ύψους 1 δισ. που ήδη δημοπρατήθηκε,

• στις εργασίες βελτίωσης που γίνονται στα Λιμάνια Χαλκίδας, Μαρμάρι- 

Λίμνης, ύψους σχεδόν 1 δισ.δρχ.

• στους οδικούς δακτυλίους παράκαμψης της Χαλκίδας, της Αιδηψού, της 
Ιστιαίας που διευκολύνουν τις μεταφορές, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων.

Τηλεπικοινωνίες

Με τα έργα που εκτελούνται στην Εύβοια, όπως και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, αναβαθμίζονται οι τηλεπικοινωνίες με στόχο την υψηλή 

αξιοπιστία, την παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών για τον πολίτη και για τις 

επιχειρήσεις. Προβλέπεται ο διπλασιασμός των ψηφιακών παροχών, έτσι 

ώστε, ως το 2000, να έχει καλυφθεί πάνω από το 80% των παροχών.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Θα αναφερθώ σε ορισμένα σημαντικά έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, 

μέσα από την αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, που 
ανταποκρίνονται σε πάγιες και χρόνιες ανάγκες όπως:

• τα αποχετευτικά δίκτυα της Χαλκίδας ύψους 3 δισ., της Αιδηψού, της 

Σκύρου, της Καρύστου και άλλων μικρότερων πόλεων,

• οι επεκτάσεις και ο εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης, με αποτέλεσμα 
πάνω από το 90% του μόνιμου πληθυσμού να συνδέεται πλέον με δίκτυο 

διανομής νερού



Στον τομέα της Υγείας :

• Έχει ολοκληρωθεί η προμελέτη για επέκταση και βελτίωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου της Χαλκίδας, προϋπολογισμού 180 
εκατ. δρχ. και προβλέπεται η δημοπράτησή του στις αρχές του 1997.

• Έχει συμπληρωθεί ο Οργανισμός του Νοσοκομείου και λειτουργούν 
επιπλέον τμήματα.

• Έχει προγραμματισθεί η ανέγερση Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης και 
Κατάρτισης για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), προϋπολογισμού 380 
εκατ. δρχ.

• Έχει ολοκληρωθεί το έργο αποπεράτωσης Θεραπευτηρίου Χρονιών 
Παθήσεων Εύβοιας στην Αυλίδα, προϋπολογισμού 75 εκατ. δρχ., και 
βρίσκεται στο στάδιο προμήθειας εξοπλισμού (35 εκατ. δρχ.)

Στον τομέα της Εκπαίδευσης εκτελούνται έργα σχολικής στέγης συνολικού 

ύψους 3,5 δισ.δρχ., και ολοκληρώνεται το ΤΕΙ Χαλκίδας έργο ύψους 1,9 
δισ.δρχ.

Εντατικά και εκτεταμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και 

εκπαίδευσης γίνονται και θα συνεχισθούν σε όλο το νομό, για άνεργους, για 

εργαζόμενους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για περιθωριοποιημένες ομάδες 

ώστε να βοηθήσουμε στην κοινωνική και επαγγελματική τους ένταξη και 

αποκατάσταση.



Για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, και πέρα από την επαρχιακή, 

αγροτική και δασική οδοποιία, εκτελούνται έργα αρδευτικά, μαζί με το 

αρδευτικό του Μαντουδίου που θα δημοπρατηθεί αμέσως, έργα 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών, έργα λιμνοδεξαμενών, η κατασκευή του 

φράγματος Φερεκάμπου Σκύρου ύψους 1,2 δισ. δρχ., έργα ηλεκτροδότησης 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, ενώ 6 δισ. περίπου έχουν κατανεμηθεί στους 

Δήμους και τις Κοινότητες της Εύβοιας για έργα τοπικής ανάπτυξης.

Η προώθηση του Αγροτοτουρισμού για τις περιοχές που είναι μακριά από 
αστικά κέντρα, θα συμβάλει στην στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και της 
απασχόλησης.

Έργα ανάπτυξης και προστασίας δασών προϋπολογισμού 1,2 δισ.δρχ. 

συμβάλλουν πέρα από την αγροτική ανάπτυξη, στην βελτίωση του φυσικού 

περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, ενώ εκτελούνται και αντιπλημμυρικά 
έργα ύψους 600 εκατ. δρχ.

Πέραν των έργων και δράσεων που έχουν στόχο την αγροτική ανάπτυξη της 

Εύβοιας, ο αγροτικός κόσμος της θα επωφεληθεί από τα μέτρα εθνικής 
εμβέλειας του αγροτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.

• Επιδοτούμε την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αγροτών, έτσι 

ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα τους ή να 

μετεκπαιδεύονται και να εξειδικεύονται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες.

• Δίνουμε δυνατότητα στους αγρότες να επωφεληθούν από τα 

χρηματοδοτικά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου με το να συνυπολογίζεται 

η αγροτική γη σαν ίδια συμμετοχή στην χρηματοδότηση αγροτικών 

επενδύσεων.



• Εισάγουμε τον θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) στον 

αγροτικό τομέα.

• Αναδιαρθρώνεται και εκσυγχρονίζεται το σύστημα αγροτικών επιδοτήσεων 
και πληρωμών, ώστε οι πληρωμές προς τους αγρότες να γίνονται πιο 
γρήγορα.

• Ο ΟΓΑ μετεξελίσσεται σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης των Αγροτών μέσα 
από τη μεταρρύθμιση του συστήματος Γεωργικής Ασφάλισης. Ετσι η 

σημερινή σύνταξη-βοήθημα θα μετατραπεί σε μία πραγματική 
ανταποδοτική σύνταξη που θα προσφέρει οικονομική αυτονομία στον 
συνταξιούχο αγρότη.

• Το θέμα των χρεών των Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, ένα πάγιο 

αίτημα του αγροτικού κόσμου αντιμετωπίζεται στο Νομοσχέδιο που έχει 
ήδη υπογράφει από τους αρμόδιους υπουργούς.

4. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η στήριξη της σύγχρονης βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης της 
Εύβοιας είναι πρωταρχικός μας στόχος. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις 

προβληματικές περιοχές, στην Βόρειο-Κεντρική Εύβοια, που δοκίμασε την 

αποβιομηχάνιση και την ανεργία με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Ας θυμηθούμε φίλες και φίλοι τι έγινε την τριετία 1990-93. Η Νέα Δημοκρατία 

πήρε τις εκλογές του 1990 υποσχόμενη 100.000 νέες θέσεις Εργασίας. Ποιό 

ήταν το αποτέλεσμα; Η Εύβοια δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει από την 

πολιτική που εφαρμόστηκε εκείνη την τριετία.



Χάθηκαν περίπου 10.000 θέσεις εργασίας στην Εύβοια, ενώ συνολικά οι 

άνεργοι ξεπέρασαν τις 20.000 και το ποσοστό ανεργίας ξεπερνάει το 20%.

Ολόκληρες περιοχές οδηγήθηκαν σε μαρασμό, σε φτώχεια και σε εσωτερική 
μετανάστευση. Γνωρίζετε τι έγινε στο Μαντούδι, τι έγινε στην περιοχή 

Αλιβερίου - Κύμης, τι έγινε στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Γνωρίζετε 

πόσοι απολύθηκαν και ιδίως πώς απολύθηκαν. Χωρίς ίχνος κοινωνικής 
ευαισθησίας και αλληλεγγύης και χωρίς καμιά πρόβλεψη για το μέλλον, σε 

μια περιοχή που δεν είχε άλλες επιλογές.

Τί κάναμε εμείς, στη δική μας τριετία, στον τομέα αυτόν;

• Προωθήσαμε και προωθούμε τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από τον 

Αναπτυξιακό Νόμο, θεσπίζοντας μάλιστα Ειδική Ζώνη Κινήτρων για την 
Βόρειο-Κεντρική Εύβοια, με επιπλέον επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις 
επιτοκίου έως και 45%. Τα δύο τελευταία χρόνια εγκρίθηκαν 15 ιδιωτικές 

επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 33 δισ.δρχ. που δημιουργούν 
1050 νέες θέσεις εργασίας.

• Προωθήσαμε τη σύσταση ενδιάμεσου φορέα για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις που παίρνει σάρκα και οστά εντός του έτους και που θα 

παρέχει στις MME όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να είναι 

βιώσιμες, σύγχρονες και ανταγωνιστικές.

• Προωθούμε τη δημιουργία του Βιοτεχνικού Πάρκου Χαλκίδας που θα 

δώσει νέα σύγχρονη αναπτυξιακή πνοή όχι μόνο στη Χαλκίδα, αλλά σε 

ολόκληρο το Νομό.

Θέλω να τονίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση στην ανασυγκρότηση της 

φθίνουσας περιοχής της Βορειο-Κεντρικής Εύβοιας, δημιουργώντας Ειδική



Ζώνη Κινήτρων για την περιοχή αυτή, και πραγματοποιώντας το σύνολο

σχεδόν των Κυβερνητικών Δεσμεύσεων που εξήγγειλε το 1995.

Εμείς φίλες και φίλοι δεν αρκούμαστε στα “θα”.

• Εξασφαλίσαμε την προσωρινή λειτουργία της FIMISCO, και 

προχωρήσαμε στην ιδιωτικοποίηση μικρότερων μονάδων όπως: των 

Σωληνουργείων Αθηνών και της πρώην Λίντνερ που απασχολούν 
συνολικά 240 εργαζόμενους.

• Την λειτουργία τμημάτων στο πρώην Σκαλιστήρη, όπου απασχολούνται 
400 εργαζόμενοι.

• Πήραμε μέτρα κοινωνικής προστασίας για τους μεταλλωρύχους της 

Εύβοιας, εξασφαλίζοντας επί τρία χρόνια εισόδημα για επτακόσιους 
εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.

• Ενισχύσαμε με 1000 ένσημα την τελευταία δεκαετία των ανέργων για την 

συνταξιοδότησή τους.

• Αυξήσαμε τον προϋπολογισμό του Λιμανιού του Μαντουδίου που 
δημοπρατείται.

• Προχωρήσαμε το αρδευτικό Κοιλάδας - Μαντουδίου. Η μελέτη τελείωσε 

και το έργο δημοπρατείται.

• Μεριμνήσαμε για την έκτακτη επιδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης 

Αναπτυξιακού Συνδεσμού Λίμνης με 5 εκατομμύρια ανά OTA

Κι ακόμη πραγματοποιήσαμε τις υποσχέσεις μας ως προς τα ακόλουθα:



• τα προγράμματα ταχύρυθμης επαγγελματικής και ενδοεπιχειρησιακης 

κατάρτισης, ύψους 2 δισ. δρχ.,

• την αύξηση προϋπολογισμού της παράκαμψης Αιδηψού, στα 2,2 δρχ. και 

την άμεση δημοπράτηση της παράκαμψης Ιστιαίας που ολοκληρώνεται,

• την εκτέλεση από εθνικούς πόρους του Εθνικού Σταδίου Χαλκίδας, του 
κολυμβητηρίου Αλιβερίου και των κλειστών εγκαταστάσεων Καρύστου,

• την προστασία του Απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς,

• την αύξηση προϋπολογισμού σε 1 δισ. και δημοπράτηση της αποχέτευσης 
Αιδηψού,

• την λύση του θέματος των Τσιμέντων Χαλκίδας,

• την προστασία και Ανάδειξη του ιστορικού κέντρου Χαλκίδας,

• την παραχώρηση 100 στρεμμάτων για εργατικές κατοικίες, όπου 
ολοκληρώνεται η μελέτη για περίπου 100 κατοικίες,

• την χρηματοδότηση Μουσείου Χαλκίδας στην Αρεθούσα,

• την πρόσθετη επιδότηση του Νομαρχιακού Ταμείου με 40 εκατομμύρια 

από το Υπουργείο Εσωτερικών,

• την ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Αρχαίου 
Θεάτρου Ερέτριας,

• το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με φυτεύσεις συκιάς, 

καρυδιάς, καστανιάς κλπ.,



• το φράγμα - Σέττα - Μανίκια στην Κεντρική Εύβοια που δρομολογείται, με 
προϋπολογισμό 2,5 δισ.,

• το οδικό κύκλωμα Κάβο Ντόρο

Στον τομέα της Ενέργειας προγραμματίσαμε έργα σημαντικά που θα 

συμβάλουν αποφασιστικά στη μείωση κόστους βιομηχανικής και στη 
συνέχεια οικιακής χρήσης ενέργειας. Αναφέρομαι:

• στην κατασκευή του κλάδου μεταφοράς φυσικού αερίου από τα Οινόφυτα 
προς την Χαλκίδα

• στον προγραμματισμό της ΔΕΗ για κατασκευή στο Αλιβέρι λιθανθρακικής 

μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 600 (Μεγαβάτ) Μ\Λ/ και ύψους 

επένδυσης 200 δισ. δρχ. Είναι ένα έργο σύγχρονης και περιβαλλοντικά 

άψογης τεχνολογίας, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα εκεί ενεργειακά 
αποθέματα

• Προχωρήσαμε, επίσης, στην άμεση προώθηση αιτήσεων από ιδιώτες 

επενδυτές, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το Νόμο 

2244/94. Ετσι αναμένεται η εγκατάσταση εντός των επομένων ετών 

αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 80 Μ\Λ/ (Μεγαβάτ) περίπου, και ύψους 
40 δισ.δρχ.

Γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, ότι παρ’ όλα τα έργα που έγιναν, πολλά από τα 

προβλήματα παραμένουν. Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είμαστε 

θαυματοποιοί. Πήραμε έναν νομό στα όρια της φτώχειας και της απόγνωσης 

και τον ξανακάναμε, με την βοήθεια όλων σας, να ελπίζει ξανά, να αγωνίζεται 
ξανά, να ονειρεύεται ξανά.



Ξέρουμε, και εμείς και εσείς, ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. 
Ξέρουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να εξειδικεύσουμε περισσότερο 
το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τον νομό. Η βιομηχανική περιοχή της 

Ριτσώνας, η Λιμενοδεξανενή στα Ψαχνά, η δημιουργία χώρων υγειονομικής 

ταφής, η βελτίωση και επέκταση οδικών και αρδευτικών δικτύων, η 
δημοπράτηση των νέων φυλακών Χαλκίδος, η εγκατάλειψη στρατιωτικών 

χώρων στη πόλη, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες προτάσεις, που έχουν ήδη 

ριχτεί στο τραπέζι των συζητήσεων και θα μας απασχολήσουν σοβαρά και 

υπεύθυνα, αμέσως μετά τις εκλογές. Πρέπει όμως να το τονίσουμε 

ξεκάθαρα. Τα προβλήματα δεν λύνονται με εύκολες και ανέξοδες 

υποσχέσεις. Δεν λύνονται με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα αυτών που 

ευθύνονται για την κατάντια του νομού. Ο τόπος σας θα ξαναβρεί την 
προκοπή και εσείς, οι άνθρωποί του, θα ξαναβρείτε το χαμόγελό σας. Τα 62 
δισ. που επενδύθηκαν και τα πολλά ακόμη που προγραμματίζονται 
αποτελούν την αφετηρία και συνάμα την απόδειξη για το αμέριστο 
ενδιαφέρον και την συμπαράστασή μας.

Παρ' όλες τις δυσλειτουργίες, τις καθυστερήσεις και τις αγκυλώσεις του 
κρατικού μηχανισμού, το ΠΑ.ΣΟ.Κ έχει εκπληρώσει, στο μέτρο του εφικτού, 

τις υποσχέσεις του. Έχει αποδείξει ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την 

Εύβοια γίνεται πραγματικότητα.

Η ανάπτυξη της περιφέρειας βασίζεται σε έργα συγκεκριμένα, καλά 
σχεδιασμένα και με επαρκείς πόρους χρηματοδότησης. Και είναι έργα τα 

οποία εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, 

αλληλοσυμπληρώνονται και συγκλίνουν σε κοινούς αναπτυξιακούς στόχους. 

Όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και 

σύγχρονης Εύβοιας που θα παίξει σημαντικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό και 

την ισχυροποίηση της Ελλάδας. Της Ελλάδας του 21ου αιώνα.



Η επιλογή στις 22 Σεπτέμβρη θα είναι μια κρίσιμη για το μέλλον της χώρας 
επιλογή.

Ο Ελληνικός Λαός θα διαλέξει αν θέλει να προχωρήσει προς το μέλλον, με 

περηφάνεια και αξιοπρέπεια ή να πισωγυρίσει στο μαρασμό, στην ανεργία, 
στην υστέρηση.

Εμείς δουλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο της Εύβοιας, για ένα καλύτερο 
μέλλον της Ελλάδας.

Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα το ολοκληρώσουμε.


