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Η Βοιωτία έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση της
νέας και ισχυρής Ελλάδας στο κατώφλι του 21ου αιώνα.

Το δυναμικό αυτό ρόλο αναγνωρίζουμε, και ο προγραμματισμός μας ως
το 2000, έχει στόχο την βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη της Βοιωτίας,
που θα στηρίζεται :
• στην αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων όπως είναι η
αγροτική της οικονομία, οι υποδομές της για βιομηχανική και
βιοτεχνική ανάπτυξη, η γεωγραφική της θέση, που είναι θέση-κλειδί
σε σχέση με την μεγάλη αναπτυξιακή μας προσπάθεια,
• στην αναδιοργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής της βάσης, με
έμφαση στις προβληματικές περιοχές,
• στην στήριξη της απασχόλησης, με θετικά μέτρα, και ιδίως στην
κοινωνική και οικονομική αντιμετώπιση της ανεργίας,
• στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, φυσικού και
δομημένου για την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Για να επιτύχουμε το στόχο μας, έχουμε ήδη δρομολογήσει πολλά έργα,
που όταν ολοκληρωθούν θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία του Νομού.
Εργα που δίνουν νέα πνοή και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές
προοπτικές.

Ο μεγάλος οδικός άξονας Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη αξιοττοιεί την
κομβική θέση της Βοιωτίας, δίνοντάς της εττικοινωνιακή και μεταφορική
διέξοδο και διευκολύνοντας ουσιαστικά την μεταφορά ανθρώπων και
αγαθών.
Στον άξονα αυτό βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ύψους 60 δισ.δρχ. στα
τμήματα Υλίκης-Αγίου Κωνσταντίνου και Ράχες-Πελασγία.
Η διασύνδεση αυτή υποστηρίζεται από ένα εκτεταμένο πλέγμα έργων
βελτίωσης του επαρχιακού, αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου.
Βελτιώνεται

η Εθνική Οδός Θήβας και Λειβαδιάς.

Η ανατολική

παράκαμψη της Θήβας, που δημοπρατείται άμεσα και η ολοκλήρωση
παράκαμψης Λειβαδιάς συμπληρώνουν το δίκτυο αυτό, εξασφαλίζοντας
παράλληλα την αποσυμφόρηση του αστικού κέντρου.
Ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Οινόης, που
έχει

εντάξει ο ΟΣΕ στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα του περιαστικού

σιδηροδρόμου, αποτελεί άλλη μία συμπληρωματική ταχεία σύνδεση με
την πρωτεύουσα.

Επίσης δημοπρατήθηκε η σήραγγα Κάτω Τιθορέας-

Ρεγγινίου.
Με τα έργα που εκτελούνται στη Βοιωτία, όπως και σε ολόκληρη την
Ελλάδα, αναβαθμίζονται οι τηλεπικοινωνίες με στόχο την υψηλή
αξιοπιστία και την παροχή μεγάλου εύρους υπηρεσιών για τον πολίτη
και για τις επιχειρήσεις.

Προβλέπεται ο διπλασιασμός των ψηφιακών

παροχών, έτσι ώστε, ως το 2000 να έχουν καλύψει πάνω από το 80%
των παροχών.

Στηρίζουμε την αγροτική οικονομία και το αγροτικό εισόδημα, μέσα από
μία σειρά έργων, όπως :
• η αξιοποίηση της περιοχής Ελικώνα με την έγκριση 1,2 δισ.δρχ. στην
ΕΛΙΚΩΝ Α.Ε. μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και
αγροτοτουρισμού Leader,

• η δημιουργία Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου Βάμβακος που βρίσκεται
στο στάδιο της δημοπράτησης,

• έργα εξηλεκτρισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε όλη τη Βοιωτία,

• υποστηρικτικά έργα υποδομής στις περιοχές όπου γίνονται εκούσιοι
αναδασμοί,

• πολλά μεγάλα και μικρά αρδευτικά έργα, όπως η αξιοποίηση πηγών
Αγίου Ιωάννη, και τα έργα στο Βαρικό.

Η αγροτική υποδομή συμπληρώνεται με :
• τα

σημαντικά

αντιπλημμυρικά

έργα

του

Βοιωτικού

Κηφισσού

προϋπολογισμού 4,5 δισ.δρχ.
• μέτρα και ενέργειες για την υποστήριξη της κτηνοτροφίας, με
εξυγίανση του κτηνοτροφικού κεφαλαίου, γενετικής βελτίωσης και
σύγχρονου εξοπλισμού και με την μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών
μονάδων όπου κρίνεται απαραίτητο.

Τα μέτρα αυτά έχουν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη
βελτίωση του εισοδήματος των κτηνοτροφών.
Η προώθηση του Αγροτοτουρισμού για τις περιοχές που είναι μακριά
από

αστικά

κέντρα,

θα συμβάλει

στην

στήριξη

του αγροτικού

εισοδήματος και της απασχόλησης.
Εργα ανάπτυξης και προστασίας δασών προϋπολογισμού 400 εκατ.
δρχ. συμβάλλουν, πέρα από την αγροτική ανάπτυξη, στην βελτίωση του
φυσικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Πέραν των έργων και των δράσεων που έχουν στόχο την αγροτική
ανάπτυξη της Βοιωτίας, ο αγροτικός κόσμος θα επωφεληθεί από τα
μέτρα εθνικής εμβέλειας του αγροτικού προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.:
• Επιδοτούμε την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση αγροτών, έτσι
ώστε να μπορούν οι αγρότες 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

τον

συνυπολογισμό της αγροτικής γης ως ίδιας συμμετοχής 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
αντιμετωπίζεται στο Νομοσχέδιο που έχει ήδη υπογράφει από τους
αρμόδιους υπουργούς.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Αμεσα Μέτρα για τη Βελτίωση του Συστήματος

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα του νομού είναι όπως γνωρίζετε καλά
το βαμβάκι. Είναι

γνωστά τα αμαρτήματα της Δεξιάς και των

παραγόντων της στον Νομό ως προς τον τομέα αυτό, και είναι γνωστές
οι έως τώρα συνέπειές τους.
καταγγελίες.

Εχουμε

Εμείς όμως δεν αρκούμαστε σε

επεξεργαστεί

συγκεκριμένη

πολιτική

και

συγκεκριμένα άμεσα μέτρα. Δεν θέλω να σας κουράσω με λεπτομέρειες.
Κρίνω ωστόσο σκόπιμο να τονίσω συνοπτικά τα εξής:
1. Επιδιώκουμε την άμεση αλλαγή του συστήματος διαχείρισης της
καλλιέργειας

και

της

παραγωγής

με

την

ολοκληρωμένης πολιτικής. Υποβάλλεται

εφαρμογή

μιας

ήδη στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή αίτημα για την τροποποίηση του καθεστώτος και την
αξιοποίηση της εγγυημένης ποσότητας, με τρόπο που να ικανοποιεί
απόλυτα

όλους,

παραγωγούς,

και

τους

ιδιαίτερα

νέους

καλλιεργούσαν το βαμβάκι.

τους

αγρότες

μικρούς
και

όσους

και

μεσαίους

παραδοσιακά

2.

Επιδιώκουμε, μετά από προσεκτική

μελέτη, την αλλαγή του

συστήματος ώστε να καταβάλλονται οι ενισχύσεις απ’ ευθείας στους
παραγωγούς.
3. Διεκδικούμε

στην

Ευρωπαϊκή

Ενωση

αύξηση

της

ανώτατης

εγγυημένης ποσότητας στην παραγωγή. Για να έχουμε όμως
αξιοπιστία

και

αποτελεσματικότητα,

πρέπει

αμέσως

να

ανασκουμπωθούμε και συγχρόνως να βάλουμε τάξη και να
νοικοκυρέψουμε πρώτα το ίδιο μας το σπίτι.
4. Ενισχύουμε

την

αποτελεσματική,

ελεγκτική

διαδικασία,

γρήγορη,

αξιόπιστη

ώστε
και

να

άτεγκτη.

είναι
Δεν

πιο
θα

επιτρέψουμε την επιβολή ποινής στους έντιμους παραγωγούς,
επειδή

κάποιος

καταχρηστικά.

Η

άλλος

αποκτά

βελτίωση

του

εισόδημα παράνομα
ελεγκτικού

συστήματος

και
θα

προστατεύσει τα συμφέροντα των πραγματικών παραγωγών και θα
συμβάλει στην εξάλειψη των καταστρατηγήσεων κάθε μορφής.
Εξασφαλίζουμε έτσι αύξηση της πριμοδότησης και βέβαια της
προκαταβολής. Αμέσως μετά

τη

βελτίωση των ελέγχων θα

απαιτήσουμε την εξάλειψη του περιθωρίου ασφάλειας 15% σε
κοινοτικό επίπεδο.
5. Αποφασίζουμε τη σύντμηση - κατά δύο περίπου μήνες - του χρόνου
ολοκλήρωσης της παραγωγικής περιόδου, ώστε να επιταχυνθούν οι
έλεγχοι και η εκκαθάριση. Οι εκκοκκισμοί και η υποβολή των
αιτημάτων για επιδοτήσεις θα ολοκληρώνονται ενωρίτερα, ώστε να
μην καθυστερεί η καταβολή του συνόλου των ενισχύσεων. Θα
υπάρξει μέριμνα ώστε να διατηρείται η δυνατότητα των παραγωγών
να επιτύχουν καλύτερη εμπορική τιμή από τους εκκοκκιστές όταν οι
συγκυρίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο το επιτρέπουν.

6. Ηδη προβλέψαμε τη σωστή

και

έγκαιρη

δανειοδότηση

των

εκκοκκιστικών μονάδων. Εκτός από τα δάνεια εγγυητικών επιστολών
που θα κατατίθενται στη ΔΙΔΑΓΕΠ για την είσπραξη της επιδότησης
για την γρηγορότερη εξόφληση των παραγωγών θα χορηγούνται
προς τις εκκοκκιστικές μονάδες δάνεια με την εκχώρηση της
κοινοτικής επιδότησης στις τράπεζες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι
δυνατή η εξόφληση των παραγωγών και πριν ακόμα από την
είσπραξη της κοινοτικής επιδότησης από τη ΔΙΔΑΓΕΠ.
7. Η πολιτεία ήδη μεριμνά για την εφαρμογή ενός εκτεταμένου
προγράμματος ενημέρωσης των παραγωγών για το εφαρμοζόμενο
σύστημα στο βαμβάκι, για τις δυνατότητες του καθεστώτος, για τις
προοπτικές της αγοράς και για τα εισοδήματα που μπορούν να
εξασφαλιστούν από εναλλακτικές επιλογές. Λαμβάνεται πρόνοια
ώστε κατάλληλα ενημερωμένοι παραγωγοί να κατευθυνθούν και
προς άλλες καλλιέργειες, γιατί είναι ανάγκη να καλύψουμε τα όρια
της εγγυημένης παραγωγής και σε άλλα προϊόντα.
8. Ενισχύουμε το σύστημα γεωργικών εφαρμογών και παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγρότη - βαμβακοπαραγωγό,
ώστε να χρησιμοποιούνται ορθολογικά τα μέσα παραγωγής στη
βαμβακοκαλλιέργεια. Επιταχύνουμε και επεκτείνουμε την εφαρμογή
του προγράμματος για μείωση της ρύπανση στο περιβάλλον με τον
περιορισμό των λιπάνσεων και με αντίστοιχη καταβολή ενισχύσεων
και επιδοτήσεων στους παραγωγούς.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΥΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η βελτίωση της Ποιότητας Ζωής είναι ένας διαρκής μας στόχος, μέσα
από δράσεις και έργα όπως :
Στον χώρο της Υγείας όπου :
• Δημοπρατήθηκε

το

Νοσοκομείο

Θήβας,

προϋπολογισμού

4,5

δισ.δρχ., που ανταποκρίνεται σε ένα πάγιο αίτημα όχι μόνο της πόλης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
• Παράλληλα βέβαια, όπως γνωρίζετε, ήδη λειτουργεί εδώ και ένα
χρόνο, πλήρως εξοπλισμένο, το Νοσοκομείο Λειβαδιάς που άρχισε
όπως είναι γνωστό να ανεγείρεται το 1987, αλλά η δεξιά το είχε
αφήσει ημιτελές. Σήμερα δε, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας
αναγγείλω ότι εγκρίθηκε πλέον

και ο Νέος Οργανισμός του

Νοσοκομείου, που προβλέπει 13 νέα ιατρικά τμήματα και μονάδες,
ενώ αυξάνει κατά 320 τις θέσεις για νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό. Όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει και αναβάθμιση των
παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών και νέες θέσεις εργασίας στην
περιοχή σας.
Στον τομέα του περιβάλλοντος και της Ποιότητας Ζωής γίνονται και
προγραμματίζονται σημαντικά έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων,
ύδρευσης, αποχέτευσης, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• το σύστημα ύδρευσης-αποχέτευσης Λειβαδιάς, προϋπολογισμού 3,2
δισ.δρχ.,

• η ύδρευση-αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Θήβας, υψους 3,2
δισ.δρχ.,
• η διαχείριση απορριμμάτων Λειβαδιάς και Θήβας.
• τα έργα ύδρευσης στο Δίστομο, στον Ορχομενό, στις Θεσπιές, στην
Αλίαρτο και σε άλλα μικρότερα σ’ ολόκληρη την Βοιωτία.

Στον τομέα του πολιτισμού έχουν προγραμματιστεί έργα για την
ανάδειξη των πολιτιστικών θησαυρών της Βοιωτίας :
• όπως το Μουσείο Θήβας, για το οποίο ολοκληρώνεται η μελέτη και θα
δημοπρατηθεί μέσα στο το 1997 και
• όπως τα έργα αναστήλωσης-αποκατάστασης της Ιεράς Μονής Οσίου
Λουκά.
Στον τομέα του τουρισμού δίνεται νέα πνοή με ενέργειες όπως:
• το πρόγραμμα ανάπτυξης ορεινών όγκων, όπου εντάσσεται και η
χρηματοδότηση αγροτο-τουρισμού όπως π.χ. στον ΕΛΙΚΩΝΑ από
την πρωτοβουλία Leader που ήδη ανέφερα,
• το

πρόγραμμα

τουριστικής

αξιοποίησης

των

παραλίων

του

Κορινθιακού,
• ο εκσυγχρονισμός του χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού που
δρομολογείται και αποτελεί έργο εθνικής ακτινοβολίας.

Θα ήταν επίσης παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι έχει εξασφαλισθεί η
χρηματοδότηση και επίκειται, η δημοπράτηση της κατασκευής πίστας

αυτοκινητοδρομίου στον Ορχομενό, για την διοργάνωση αγώνων
μηχανοκίνητου αθλητισμού FORMULA 1.

Και να προσθέσω και ένα πολύ σημαντικό έργο: μέχρι τον προσεχή
Φεβρουάριο

ολοκληρώνεται

η

κατασκευή

του

Νέου

Σύγχρονου

Δικαστικού Μεγάρου της Θήβας.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Ιδιαίτερα

θέλω

να

αναφερθώ

στο

πρόγραμμά

μας

για

την

ανασυγκρότηση του δευτερογενή τομέα και στα μέτρα στήριξης της
απασχόλησης, ιδιαίτερα στις προβληματικές περιοχές.

Η Βοιωτία γνώρισε την αποβιομηχάνιση και την συνέπεια της, την
ανεργία. Το ΠΑΣΟΚ, για να αναζωογονήσει την οικονομία αξιοποιώντας
την ήδη υπάρχουσα τεχνική υποδομή αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό,
θέσπισε ειδικά προγράμματα. Συγκεκριμένα:

• εδωσε ειδικά κίνητρα

μέσα

από

τον αναπτυξιακό

νόμο,

με

αποτέλεσμα να εγκριθούν το ‘94 και ‘95, 114 νέες επενδύσεις,
συνολικού προϋπολογισμού 112,7 δισ. δρχ. που δημιουργούν 1.119
νέες θέσεις εργασίας. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, διότι έχει πάρει
πλέον μπροστά η μηχανή της ανάκαμψης.
• Θέσπισε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων,
ώστε να εξοπλιστούν με τις δεξιότητες εκείνες που ανταποκρίνονται
στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Συνιστούμε ενδιάμεσο φορέα για την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Ο φορέας
αυτός, πέρα από την χρηματοδότηση, θα μπορεί να παρέχει κάθε είδους

πληροφόρηση, βοήθεια και υπηρεσίες που χρειάζονται οι νέες ή οι
υπάρχουσες

MME,

προκειμένου

να

εκσυγχρονιστούν

και

να

αναπτυχθούν.

• Ολοκληρώνουμε

τη

θεσμοθέτηση

της

χωροταξικής

μελέτης

Οινοφύτων-Σχηματαρίου, με την λύση του προβλήματος οριοθέτησης
των Κοινοτήτων, ώστε να δοθούν αμέσως οι ειδικές οικονομικές
ενισχύσεις που προβλέπονται στις επιχειρήσεις που προχωρούν σε
μετεγκατάσταση.
Στην περιοχή παράλληλα τίθεται σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα Διαχείρισης και Οικονομικής Ανάπλασης της ευρύτερης
περιοχής του Ασωπού ποταμού, συνολικού προϋπολογισμού 7,1 δισ.
δρχ. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως κύριο στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος της περιοχής μέσα από την ορθολογική διαχείριση της
οικονομικής ανάπτυξης. Εκπονήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε συνεργασία
με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Βοιωτίας και της Ανατολικής
Αττικής, του Εργατικού Κέντρου Βοιωτίας, του Συλλόγου Βρυσοδεψών
και του Συνδέσμου προστασίας Ασωπού ποταμού. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει σημαντικά έργα προστασίας περιβάλλοντος και έργα
μακράς πνοής για την οικονομία του τόπου όπως:

• η αποπεράτωση του βιολογικού καθαρισμού Σχηματαρίου-Οινοφύτων
με επί πλέον 600 εκατ. δρχ.
• η δημιουργία κέντρου επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και
αστικών λυμάτων Αυλώνας, προϋπολογισμού 2,7 δις δρχ.

• η μεταφορά 100 Βυρσοδεψείων από την Αττική στην Δάφνη Βοιωτίας,
σε ειδικό Βιοτεχνικό Πάρκο, με Βιολογικό Καθαρισμό των Αποβλήτων

τους για την πλήρη προστασία του περιβάλλοντος,

συνολικού

προϋπολογισμού 3,7 δις δρχ.

• η δημιουργία Κέντρου Δέρματος καθώς και Σχολής Δέρματος που θα
δράσουν καταλυτικά στην αναπτυξιακή διαδικασία του Νομού.
• η ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας για την
δημιουργία γραφείου περιβάλλοντος με έδρα τα Οινόφυτα.

• η χρηματοδότηση με 100 εκατ. εντός του 96

της Νομαρχιακής

Αυτοδιοίκησης για τα πρώτα έργα ανάπλασης και εξυγίανσης του
Ασωπού ποταμού με βάση το τεχνικό πρόγραμμα εξυγίανσης

• η κτηματογράφηση της περιοχής κατά προτεραιότητα από το
ΥΠΕΧΩΔΕ

Στον τομέα

της

κατασκευάζεται

ο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

έχει

υπογράφει

Κλάδος Διανομής Φυσικού

η σύμβαση
Αερίου

και

προς την

βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου. Κατασκευάζεται επίσης
το δίκτυο διανομής στην περιοχή αυτή, προσφέροντας έτσι φτηνότερη
ενέργεια για βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση πράγμα που θα συντελέσει
σημαντικά

στην

οικονομική

ανάπτυξη.

Στο

άμεσο

μέλλον

προγραμματίζεται επίσης η κατασκευή κλάδου φυσικού αερίου για την
βιομηχανική τροφοδοσία τόσο της Λειβαδιάς όσο και της Θήβας.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ολα αυτά τα έργα και οι ενέργειες στήριξης γίνονται με βάση ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για την Βοιωτία,

• για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής διαδικασίας,

• για την στήριξη της απασχόλησης και την κοινωνική και οικονομική
ενίσχυση του ανέργου,

• για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Στο γενικό αυτό πλαίσιο πέρα από τα έργα που έγιναν ή γίνονται,
υπάρχουν ήδη και άλλες ενδιαφέρουσες προτάσεις για την αξιοποίηση
της βιομηχανικής περιοχής στη Θίσβη, για την άρδευση της πεδιάδας
της Κωπαϊδας, για την τουριστική αξιοποίηση του Παρνασσού, για την
ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον χώρο της Βοιωτίας. Οι προτάσεις
αυτές έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι και συζητούνται, και θα μας
απασχολήσουν βεβαίως μετά τις εκλογές, με την δέουσα σοβαρότητα
και υπευθυνότητα.

Γνωρίζουμε ωστόσο φίλες και φίλοι, ότι παρά τα όσα έγιναν και
προγραμματίζονται τα προβλήματα είναι μεγάλα. Μην ξεχνάτε όμως ότι
δεν

έχουμε

μαγικές

λύσεις

στο

τσεπάκι

μας.

Αν

αναζητείτε

μαθητευόμενους μάγους, δεν έχετε παρά να ακούσετε τα ψεύτικα λόγια
τα μεγάλα αυτών που ευθύνονται για την εγκατάλειψη του τόπου σας.
Αν όμως θέλετε σοβαρές και υπεύθυνες απαντήσεις, αν θέλετε γνώση
και συνέπεια στη δουλειά, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί σας. Το έργο μας, η
αποδειγμένη έμπρακτα πολιτική μας βούληση, είναι η καλύτερη εγγύηση
για να ξαναβρεί ο τόπος τον γοργό βηματισμό του, για να ξεπεράσει τις
όποιες καθυστερήσεις και αγκυλώσεις και να αναπτύξει στο έπακρο τον
δυναμισμό του.

Η ανάπτυξη της περιφέρειας, φίλες και φίλοι, δεν είναι ευχολόγιο.
Βασίζεται

σε

έργα

συγκεκριμένα,

καλά

σχεδιασμένα

προγραμματισμένα, με επαρκείς πόρους χρηματοδότησης.
αυτά

εντάσσονται

σε

ένα

ολοκληρωμένο

και

Τα έργα

πρόγραμμα,

αλληλοσυμπληρώνονται και

συγκλίνουν σε κοινούς αναπτυξιακούς

στόχους.

Η βιώσιμη και μακρόπνοη ανάπτυξη δεν είναι και απλός ένας δρομος
για την Βοιωτία. Είναι μονόδρομος. Και αυτόν τον μονόδρομο τον
ακολουθεί πλέον

στην πράξη, για να οικοδομήσουμε, όλοι μαζί, μια

ισχυρή Ελλάδα στο κατώφλι 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 Βοιωτίας, για ένα
καλύτερο μέλλον της Ελλάδας.
Είμαστε βέβαιοι ότι το έργο αυτό θα το ολοκληρώσουμε.

