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Φίλες και Φίλοι,

Για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, που ξεκινώ σήμερα εδώ από τη Λάρισα 

ένα νέο κύκλο άμεσων επαφών με τις περιφέρειες της χώρας. Η επίσκεψή 

μου αυτή έχει ως στόχο την ενημέρωση του κόσμου που ζει εδώ για τις 

προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας, για τις προκλήσεις στις οποίες 

καλούμαστε να απαντήσουμε με επιτυχία, για τα μεγάλα βήματα που πρέπει 

να γίνουν, και για το τί κάνει η κυβέρνησή μας σε όλα αυτά, αλλά και τι πρέπει 

να κάνουμε όλοι μαζί. Η επίσκεψή μου επίσης έχει ως στόχο ένα

εποικοδομητικό δημόσιο διάλογο ανάμεσα στη Κυβέρνηση και τις 

παραγωγικές τάξεις, μέσα από τον οποίο θα επισημανθούν τα προβλήματα, 

θα εντοπισθούν οι δυσκολίες και θα προσδιοριστούν οι λύσεις εκείνες που θα 

δώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ώστε να γίνουμε όλοι περισσότερο 

ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί στη προσπάθειά μας.

Όμως πριν έρθω στα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στην ανάπτυξη της 

Θεσσαλίας και στα προβλήματα που σας απασχολούν, θεωρώ αναγκαίο να 

αναφερθώ σε κάποια γενικότερα ζητήματα καθοριστικής σημασίας.

Λίγους μήνες πριν, το Σεπτέμβρη του 1996, στη διάρκεια της προεκλογικής 

περιόδου τόσο στη Θεσσαλία όσο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που 

επισκέφτηκα, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω τις προγραμματικές 

δεσμεύσεις μας για τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ισχυρής Ελλάδας. Είχα 

τονίσει την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μιας εθνικής πολιτικής, που να 

αποσκοπεί στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, την οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική αλληλεγγύη, την προώθηση των εθνικών μας δικαίων.

Βασική επιλογή στρατηγικής σημασίας για το μέλλον το δικό μας και των 

παιδιών μας, αποτελεί η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή 

ενοποίηση. Έχω πολλές φορές τονίσει, ότι τυχόν αδυναμία μας να 

παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να φανούμε συνεπείς στις δεσμεύσεις 

που έχουμε αναλάβει θα έχει αρνητικές συνέπειες σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο. Θα οδηγήσει την Ελλάδα στην περιθωριοποίηση αλλά 

και στη συνολική αποδυνάμωση της θέσης της με απρόβλεπτες επιπτώσεις 

για τη διπλωματική ισχύ, την εθνική ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας.



Μια τέτοια εξέλιξη από την άλλη μεριά θα μας απομακρύνει από τον πυρήνα 

εκείνων των χωρών που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για το σύνολο της 

Ευρώπης σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα έχουμε λόγο στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων και θα αδυνατούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις προς την 

κατεύθυνση που θα εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα και επιδιώξεις.

Γι’ αυτό για μας δεν υπάρχουν περιθώρια αποτυχίας σ’ αυτή μας τη 

προσπάθεια. Είμαστε αποφασισμένοι να καταστήσουμε την Ελλάδα, στις 

αρχές του νέου αιώνα, ισότιμο συνομιλητή στο τραπέζι των

διαπραγματεύσεων με τις άλλες χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συμμέτοχο στις εξελίξεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αυτοεξαιρεθούμε 

από μια διαδικασία, την οποία όλοι προσπαθούν να φέρουν σε πέρας με 

επιτυχία.

Κανένας δεν ισχυρίστηκε ότι η πορεία αυτή είναι εύκολη, δεν έχει εμπόδια, 

δεν απαιτεί θυσίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυσκολίες που υπάρχουν και 

πρέπει να ξεπεραστούν. Ωστόσο οι προσπάθειες που έγιναν, έχουν δώσει 

ήδη τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα. Και αν ο δρόμος είναι ακόμα 

μακρύς, τα αποτελέσματα είναι ήδη πολύ σημαντικά: περιορίζονται τα 

ελλείμματα του δημοσίου, υποχωρεί συνεχώς ο πληθωρισμός,

αποκλιμακώνονται τα επιτόκια, επιταχύνεται η αναπτυξιακή διαδικασία.

Και όλα αυτά, χωρίς να περικόπτονται οι κοινωνικές δαπάνες, χωρίς να 

πλήττεται και να συρρικνώνεται το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, 

χωρίς σημαντική άνοδο της ανεργίας. Την ίδια στιγμή, κατευθύνουμε 

σημαντικούς πόρους σε επενδύσεις, στη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης, στην κοινωνική πολιτική, στην παιδεία. Την ίδια στιγμή 

επίσης, επιτυγχάνουμε να μειώσουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων στα 

φορολογικά βάρη, περιορίζοντας τη φοροδιαφυγή.

Από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υλοποιούμε προγράμματα ύψους, 2,6 τρις 

δρχ. για την Περιφέρεια της χώρας και πολλά ακόμα έργα εθνικής σημασίας. 

Πήραμε ειδικά μέτρα για το Αιγαίο και τα μικρά νησιά. Προχωρούμε στην 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Τοπικά Σύμφωνα



Απασχόλησης. Πήραμε κίνητρα για τις φθίνουσες περιοχές και ξεκίνησε η 

υλοποίηση για την ενίσχυση των MME σε όλη τη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες η ελληνική κοινωνία δοκιμάστηκε από τις 

κινητοποιήσεις των αγροτών, εδώ στη Θεσσαλία. Η κυβέρνησή μας έσκυψε 

με πολλή προσοχή στα προβλήματα που έθεσαν οι αγρότες. Η κυβέρνησή 

μας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κατ’ εξοχήν έχει την αμετακίνητη θέση ότι η 

ανάπτυξη της χώρας, η ισχυροποίηση της Ελλάδας είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με ένα ανταγωνιστικό, δυναμικό αγροτικό τομέα. Αφουγκραζόμαστε 

καθημερινά τα προβλήματα και προωθούμε τις κατάλληλες λύσεις. Είμαστε 

πάντα ανοικτοί να συζητήσουμε και να επανεξετάσουμε τα θέματα με καλή 

πίστη.-

Δίνουμε λύσεις με την υιοθέτηση μέτρων που απαντούν σε κυρίαρχα 

ζητήματα διαρθρωτικής πολιτικής που απασχολούν τη μεγάλη πλειοψηφία 

των αγροτών.

Το αποδείξαμε με τις αποφάσεις μας στις αρχές του Δεκεμβρίου οι οποίες 

όπως πολύ καλά ξέρετε, υλοποιούνται με συνέπεια. Θα αναφέρω τις πιο 

σημαντικές από αυτές, ώστε να μην υπάρχει παραπλάνηση ως προς την 

κυβερνητική μέριμνα για τον αγρότη και τα προβλήματά του.

Έχει ήδη καταβληθεί η προκαταβολή των 40 δρχ. το κιλό στο βαμβάκι στους 

παραγωγούς για την οποία είχα δεσμευτεί προσωπικά. Ήδη οι τιμές στο 

βαμβάκι διαμορφώνονται σε υψηλότερο επίπεδο από ότι πέρυσι και εκτιμάται 

ότι θα φθάσουν στο επίπεδο των 300 δρχ. το κιλό.

Δεν παρακρατείται από την ATE ούτε μια δραχμή από τις επιδοτήσεις που 

δικαιούνται οι παραγωγοί όλων των προϊόντων.

Πάγωσαν με αναστολή πληρωμών τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

χρέη των βαμβακοπαραγωγών μέχρι 31.12.96, με περίοδο χάριτος 2 χρόνια. 

Τα χρέη ρυθμίζονται για 5 ως 8 χρόνια με το κατώτερο βασικό επιτόκιο ενώ οι 

οφειλές απαλλάσσονται από τους τόκους υπερημερίας.



Ρυθμίζονται, με σχέδιο νόμου, χρέη των συνεταιριστικών οργανώσεων, 

πολλών δεκάδων δις που καλύπτονται από το Δημόσιο και την ATE.

Καταβλήθηκε το ποσό των 900 εκατ. δρχ. για την πληρωμή 750 

βαμβακοπαραγωγών που παρέδωσαν τη παραγωγή της προηγούμενης 

καλλιεργητικής περιόδου σε βιομηχανίες που έκλεισαν.

Τέθηκε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. το αίτημα για την απευθείας 

πληρωμή στον παραγωγό της επιδότησης στο βαμβάκι, καθώς και 

καθιέρωση σε ετήσια βάση ποσοστώσεων ανά περιφέρεια, και ανά 

παραγωγό.

Ολοκληρώθηκαν από τον ΕΛΓΑ οι διαδικασίες εκτίμησης και επανεξέτασης 

των ζημιών και απόδοσης των αποζημιώσεων. Η διαδικασία καταβολής της 

αποζημίωσης αρχίζει μέσα στον Απρίλιο.

‘Άρχισε η επιστροφή του ΦΠΑ από το 1996.

Έχουμε θέσει, από την Άνοιξη του 1996, στα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης το αίτημα για αύξηση των εξισωτικών αποζημιώσεων για τους 

κτηνοτρόφους.

Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη σύνταξη του Μητρώου των Αγροτών από την 

ΠΑΣΕΓΕΣ.

Εφαρμόζεται ήδη από την ATE πολιτική μείωσης των επιτοκίων χορηγήσεων 

στο 16% για όσους αγρότες είναι συνεπείς και εξοφλούν εμπρόθεσμα τα χρέη 

τους.

Αλλά οι προσπάθειές μας δεν σταματούν εδώ. Υπενθυμίζω ότι το θέμα των 

αποζημιώσεων λόγω των καιρικών συνθηκών τέθηκε στο Συμβούλιο 

Υπουργών Γεωργίας και συμφωνήθηκε η διαδικασία μεταφοράς κοινοτικών 

κονδυλίων. Από τις 24/1/97 άρχισε η υποβολή των σχετικών δηλώσεων από 

τους παραγωγούς των περιοχών που επλήγησαν.

Προχωρούμε γενική ρύθμιση χρεών αγροτών για δάνεια λήξης μέχρι 

31.12.93, με την οποία διαγράφονται τόκοι ποινής και μέρος των συμβατικών



τόκων και αναμένεται σύντομα η ρύθμιση χρεών για κλάδους για τους 

οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως η ανθοκομία, τα θερμοκήπια και η 
αλιεία.

Δεσμευόμαστε ότι θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες των παραγωγών για τη 

χρηματοδότηση της παραγωγής τους και ότι θα ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για 

την επαναχρηματοδότηση παραγωγών, που έχουν υποστεί ζημιές.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή το Νομοσχέδιο για την κύρια ασφάλιση των 

αγροτών που θα οδηγήσει σε υψηλότερες συντάξεις.

Το συνολικό κόστος από την εφαρμογή αυτού του πακέτου μέτρων 

ξεπερνούν τα 191 δις δρχ.

Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί και προεκλογικά, θεσμοθετούμε πολιτική 

αγροτικής γης, κατοχυρώνουμε την επαγγελματική κατάρτιση και 

πληροφόρηση των αγροτών, παίρνουμε πρόσθετα μέτρα για τη μείωση του 

κόστους παραγωγής. Αναδιοργανώνουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και 

δημιουργούμε νέους φορείς ώστε να φθάνουν γρήγορα οι πληρωμές των 

κοινοτικών επιδοτήσεων στους αγρότες δικαιούχους - αγρότες ενώ ήδη 

μειώσαμε σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για την καταβολή των 

αποζημιώσεων. Υλοποιήσαμε τη δέσμευσή μας για τιμαριθμοποίηση των 

αγροτικών συντάξεων. Επιδιώκουμε στα πλαίσια του συστήματος εμπορίας - 

μεταποίησης, τη δημιουργία συστήματος πιστοποίησης ποιότητας, την 

ενίσχυση της ποιοτικής γεωργίας, καθώς και τη δημιουργία διεπαγγελματικών 

οργανώσεων και οργανώσεων παραγωγών με τα λειτουργικά τους ταμεία.

Ειδικότερα όσον αφορά στην ενίσχυση των νέων αγροτών, κατατίθεται τις 

επόμενες μέρες στη Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου που προβλέπει ειδικά 

φορολογικά μέτρα, όπως η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού για 10 

χρόνια, η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της δαπάνης για την αγορά 

παγίων στοιχείων γεωργικής εκμετάλλευσης, ο διπλασιασμός των 

αφορολόγητων ποσών στη φορολογία κληρονομιών νέων γεωργών. 

Περιλαμβάνονται, επίσης, ρυθμίσεις για τον συνυπολογισμό της αξίας της 

αγροτικής γης στον προσδιορισμό της ίδιας συμμετοχής για επενδυτικά 
σχέδια του πρωτογενούς τομέα, καθώς και για την επέκταση του θεσμού της



χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) στον αγροτικό τομέα. Με τις ρυθμίσεις 

αυτές, υλοποιούνται σε σημαντικό βαθμό οι προγραμματικές δεσμεύσεις της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τους αγρότες.

Όμως φίλες και φίλοι, το θέμα της αγροτικής ανάπτυξης δεν περιορίζεται 

σήμερα σε μέτρα όπως αυτά που ανέφερα. Πρόκειται για ένα πολύ 

σημαντικό ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε με ένα σύνολο πολιτικών που 

θα έχουν ως αποτέλεσμα:

• να δημιουργηθούν κίνητρα στους νέους ώστε να διατηρήσουν τους 

δεσμούς τους με τον αγροτικό χώρο και την ύπαιθρο,

• να βελτιωθεί η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα κάνουν τα 

αγροτικά μας προϊόντα πιο ανταγωνιστικά,

• να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι αγρότες από τους κρατικούς 

φορείς και να μην είναι δέσμιοι της αυθαιρεσίας κρατικών οργάνων,

• να αξιοποιηθούν στα επόμενα χρόνια οι πόροι των Κοινοτικών Ταμείων, 

ώστε να μην κατευθυνθούν μόνο σε κατανάλωση αλλά και σε επενδύσεις, 

αναδιαρθρώσεις, προετοιμασία για τον 21αιώνα,

• να ενισχυθούν καλλιέργειες οι οποίες θα στηρίξουν αποτελεσματικότερα το 

αγροτικό εισόδημα και θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης.

Η οικονομία της χώρας αντιμετωπίζει πολλαπλές πιέσεις στη βιομηχανία και 

στις υπηρεσίες. Η πολιτική της κυβέρνησής μας στοχεύει στην αναβάθμιση 

του αγροτικού τομέα ώστε μαζί με τους λοιπούς τομείς να στηριχθεί η 

αναπτυξιακή προσπάθεια.

Όμως για να πετύχουμε τα όσα σχεδιάζουμε είναι απαραίτητη η αποδοχή της 

πολιτικής μας από τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Είναι αναγκαία η 

συστράτευση και η συμμετοχή στη προσπάθεια όλων μας. Αλλά και η 

κατανόηση, ότι μεγάλα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, 

καθώς και ότι απαιτούν μεγάλες αποφάσεις, αποφάσεις κοινές από κάθε 

πλευρά.



Πρόσφατα, στις αρχές Ιανουάριου, εγκαινιάσαμε ένα σημαντικό κύκλο 

κοινωνικού διαλόγου που θα είναι διαρκής, και θέλω να ελπίζω, 

αποτελεσματικός με το σύνολο της αγροτικής τάξης, ώστε σε συνεργασία να 

διαμορφώσουμε τη νέα αγροτική πολιτική που θα μας επιτρέψει να 

αντιμετωπίσουμε τις νέες συνθήκες που επικρατούν στις αγορές.

Μέσα από τις διαδικασίες του διαλόγου θα υπάρξει δυνατότητα ανταλλαγής 

απόψεων και καλύτερης ενημέρωσης, θα αμβλυνθούν οι αντιθέσεις, θα γίνουν 

κατανοητά τα προβλήματα έτσι ώστε οι επιλογές μας για τον αγροτικό τομέα 

και την ύπαιθρο να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση, να 

κινητοποιούν δημιουργικά όσο το δυνατό περισσότερες δυνάμεις.

Όλα όσα ανέφερα δίνουν την εικόνα των προσπαθειών της κυβέρνησης για 

την επίλυση των προβλημάτων των αγροτών. Οι προσπάθειές μας είναι 

καθημερινές αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το πλαίσιο στήριξης μέσα στο 

οποίο μπορούμε να κινηθούμε είναι συγκεκριμένο. Είναι δεδομένα τα όρια 

αντοχής της οικονομίας μας και η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να 

αντιμετωπίσει με ευθύνη όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε 

στην ικανοποίηση υπερβολικών αιτημάτων, τα οποία απομακρύνουν όλη την 

κοινωνία, συνολικά, από τους κοινούς στόχους και τις επιδιώξεις.

Η προσπάθειά μας όμως, για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, δεν 

εξαντλείται στις πρωτοβουλίες που παίρνουμε για την αγροτική ανάπτυξη. 

Υλοποιούμε ένα σημαντικότατο σχέδιο αναπτυξιακών παρεμβάσεων με 

ολοκληρωμένη περιφερειακή και τοπική διάσταση που αποσκοπεί στη 

μείωση των ανισοτήτων ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της χώρας μας, στη 

δημιουργία νέων αναπτυξιακών προϋποθέσεων σε κάθε περιοχή και στην 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Για τη Θεσσαλία, με τη σημαντική παρουσία στα οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δρώμενα της Ελλάδας και με την στρατηγικής σημασίας 

γεωγραφική θέση, υλοποιούμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 

έργα μακράς πνοής και δράσεις σε όλους τους τομείς των οικονομικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 500 δις 

δρχ. για τη πενταετία 1994-1999.



Κεντρικός μας στόχος για την περιοχή σας είναι η δημιουργία μιας 

πολύπλευρης αναπτυξιακής δυναμικής, που θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, της βιομηχανίας και του 

τουρισμού, αλλά επίσης και με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων που 

ευνοούνται από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας. Τέτοιες 

δραστηριότητες είναι η ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, εναλλακτικών 

μορφών γεωργίας, εισαγωγής νέων τεχνολογιών, κλπ.

Επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις σημαντικότερες παρεμβάσεις που 

εφαρμόζουμε ή προγραμματίζουμε για τη Θεσσαλία.

Ξεκινώ με το μεγάλο πρόγραμμα των πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων που 

διατίθενται για την ενίσχυση της άρδευσης της Θεσσαλίας και κυρίως με τα 

τρία μεγάλα έργα: την Κάρλα, το Σμόκοβο και τον Αχελώο.

Σήμερα, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι η 

Κυβέρνησή μας ικανοποιεί το πάγιο αίτημα των Θεσσαλών για την 

επαναλειτουργία της λίμνης της Κάρλας, ενός έργου ιδιαίτερα σημαντικού για 

την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, την αντιπλημμυρική προστασία της 

περιοχής και την αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων. Το έργο εντάσσεται 

στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στα πλαίσια των τροποποιήσεων που θα 

γίνουν μέσα στο 1997. Μέχρι τον Ιούνιο του 1997 θα έχουν παραδοθεί οι 

αναγκαίες και ιδιαίτερα σύνθετες μελέτες και ως το τέλος του χρόνου θα 

προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του Ταμιευτήρα.

Θέλω επίσης να σας ανακοινώσω την απόφασή μας να ολοκληρωθεί η 

Σήραγγα Λεονταρίου στο Σμόκοβο με έργα προϋπολογισμού 3,5 δις δρχ. και 

να προχωρήσει το έργο της άρδευσης 23.000 στρεμμάτων. Είναι ένα έργο 

σημαντικό, που πρέπει να ολοκληρωθεί και να ενισχύσει την αναπτυξιακή 

διαδικασία στη Θεσσαλία.

Στον Αχελώο υπάρχουν σήμερα, μετά από δεκαετίες, εγκατεστημένα 

εργοτάξια, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής και διασφαλισμένοι 

πόροι χρηματοδότησης. Ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες στο Φράγμα Συκιάς και 

ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης του έργου της Σήραγγας Εκτροπής. 

Κατασκευάζονται επίσης οι προσβάσεις της σήραγγας, ενώ σύντομα



πρόκειται να δημοπρατηθεί η σύνδεση του Νομού Άρτας με το Φράγμα 

Συκιάς. Το κόστος των έργων αυτών εκτιμάται σε 80 δις δρχ.

Εκτός όμως από αυτά, το σχέδιό μας προβλέπει την κατασκευή φραγμάτων, 

ταμιευτήρων, δεξαμενών και δικτύων διανομής. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι 

ολοκληρώνονται οι μελέτες και δημοπρατούνται μέσα στο 1997 τα φράγματα 

του Αγιονερίου στο Νομό Λάρισας και Παναγιώτικου στη Μαγνησία, το 

αρδευτικό Ράξας στο Νομό Τρικάλων, τα αρδευτικά Μοσχάτου-Ξυνονερίου 

και Αργυρίου στο Νομό Καρδίτσας, οι λιμνοδεξαμενές στη Καστανιά 

Αλοννήσου και στον Πάνορμο Σκοπέλου και υπογράφεται η σύμβαση για τη 

μελέτη της σήραγγας της Γκρόπας .

Όσον αφορά τις ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες, θα προχωρήσουμε 

στην καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες και στους τέσσερις νομούς 

της Θεσσαλίας.

Για την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών της περιοχής έχουν 

συμπεριληφθεί οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, έργα στα λιμάνια και στα 

αεροδρόμια της περιφέρειας.

Το βασικό οδικό έργο είναι ο μεγάλος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη 

Πάτρα με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τους Ευζώνους. Πρόκειται για ένα 

έργο που συνδέει το Βορρά με το Νότο της πατρίδας μας με ιδιαίτερα θετικά 

αναπτυξιακά αποτελέσματα. Το έργο αυτό δεν είναι σημαντικό μόνο για τη 

χώρα στο σύνολο. Βελτιώνει τις προσπάθειες και την ανταγωνιστικότητα της 

παραγωγής στη Θεσσαλία, ενισχύει τη διασύνδεση της Θεσσαλικής 

περιφέρειας με την υπόλοιπη Ελλάδα και με τη διεθνή αγορά. Το κόστος των 

έργων που κατασκευάζονται σε μήκος 130 χλμ. περίπου στη περιφέρεια της 

Θεσσαλίας ανέρχεται σε 99 δις δρχ. περίπου.

Παράλληλα υλοποιούνται σημαντικά έργα βελτιώσεων στις εθνικές οδούς που 

συνδέουν τη Λάρισα με τη Κοζάνη, τα Τρίκαλα και τη Καρδίτσα με την Άρτα, 

ενισχύοντας έτσι τις οδικές συνδέσεις με την Ήπειρο και τη Δυτική 

Μακεδονία, ενώ με τους περιμετρικούς δακτυλίους και παρακάμψεις που 

κατασκευάζονται ανακουφίζεται η κυκλοφορία στα αστικά κέντρα.



Εξελίσσονται ικανοποιητικά οι απαραίτητες μελέτες και διαδικασίες για τη 

δημοπράτηση, μέσα στο 1997,του μεγάλου έργου της Ζεύξης του Μαλλιακού 

Κόλπου με τη κατασκευή σήραγγας 4,5 χλμ. και οδικών συνδέσεων, 

συνολικού κόστους 100 δις δρχ. περίπου.

Επίσης προχωρούμε στη σύνταξη μελέτης για το σημαντικό έργο της νέας 

οδικής σύνδεσης Ηγουμενίτσας με Βόλο και Λαμία.

Όσον αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο προχωρούν τα έργα στον άξονα 

ταχείας κυκλοφορίας Αθήνας-Θεσσαλονίκης-Ειδομένης. Βρίσκονται σε 

εξέλιξη τα έργα του τμήματος Ευαγγελισμού-Λεπτοκαριάς, ενώ 

δημοπρατήθηκε τμήμα της κατασκευής νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής 

στο τμήμα Τιθορέας-Λειανοκλαδίου. Αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 

του 1997 η ανακαίνιση της γραμμής Λάρισας-Βόλου, ενώ προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στα τέλη του 1998 η διαπλάτυνση της γραμμής 

Παλαιοφαρσάλου-Καρδίτσας-Τρικάλων-Καλαμπάκας που θα επιτρέψει την 

απευθείας σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των πόλεων της Δυτικής 

Θεσσαλίας και του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας-Λάρισας-Θεσσαλονίκης. Ο 

προϋπολογισμός των σιδηροδρομικών έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγμή 

στη Θεσσαλία ανέρχεται σε 45 δις δρχ. περίπου.

Οι θαλάσσιες μεταφορές βελτιώνονται σημαντικά με τα έργα που 

πραγματοποιούνται στο λιμάνι του Βόλου, κόστους 4 δις δρχ. Τέλος 

προγραμματίζονται έργα αναβάθμισης των αεροδρομίων Νέας Αγχιάλου και 

Σκιάθου, συνολικού προϋπολογισμού 3 δις δρχ.

Στο χώρο των κοινωνικών υποδομών έχουν ενταχθεί σημαντικές δράσεις για 

τη παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό.

Διατίθενται συνολικά 22 δις δρχ. περίπου για την ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανέγερση 

κτιρίων και τη προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την Ιατρική Σχολή 

στη Λάρισα, το Τμήμα Γεωπονίας στο Αγρόκτημα Βελεστίνου, για τις Σχολές 

Ανθρωπιστικών Επιστημών, τα Τμήματα Χωροταξίας και Περιφερειακής 

Πολιτικής στο Βόλο, για το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στον πρώην 

καπνεργοστάσιο Ματσάγγου, για τη Κτηνιατρική Σχολή στη Καρδίτσα, για το



Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Τρίκαλα. Ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου κατασκευής Κεντρικής 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο και υλοποιείται με 

γρήγορους ρυθμούς η επέκταση των νέων εργαστηρίων του ΤΕΙ Λάρισας, 

καθώς επίσης και η κατασκευή σπουδαστικής εστίας του ΤΕΙ Λάρισας, 
δυναμικότητας 300 κλινών.

Ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 1997 το Περιφερειακό Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο της Λάρισας δυναμικότητας 700 κλινών και προϋπολογισμού 35 

δις δρχ. Αρχίζει η κατασκευή του νέου νοσοκομείου Τρικάλων, 

δυναμικότητας 320 κλινών και προϋπολογισμού 11,3 δις δρχ. 

Προγραμματίζεται επίσης η κατασκευή νέου κτιρίου για τη στέγαση του 

παραρτήματος του ΕΚΑΒ στη Λάρισα.

Από το Εθνικό Πρόγραμμα του Πολιτισμού χρηματοδοτείται η κατασκευή του 

Αρχαιολογικού και Βυζαντινού Μουσείου της Λάρισας, προϋπολογισμού 5 δις 

δρχ. Το έργο που ήδη εκτελείται , αναμένεται να έχει σημαντικό ρόλο στην 

ανάδειξη της μακραίωνης ιστορίας και του πολιτισμού της Θεσσαλίας. 

Παράλληλα κατασκευάζονται η Δημοτική Πινακοθήκη και το Λαογραφικό 

Μουσείο της Λάρισας. Θα διατεθούν τα 750 εκατ. δρχ. που απαιτούνται για 

απαλλοτριώσεις προκειμένου να συνεχισθούν οι εργασίες για την 

ολοκλήρωση της αποκάλυψης και την ανάδειξη του σημαντικότατου Αρχαίου 

Θεάτρου της Λάρισας. Διπλασιάζονται οι πόροι για έργα ανάδειξης και 

αναπλάσεων των μοναστηριών των Μετεώρων, ενός από τα σημαντικότερα 

στοιχεία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας.

Με τη δημιουργία του Κέντρου Νεοσύλλεκτων στη κοινότητα Ρούσσου της 

Καρδίτσας θα προκύψουν και θετικές οικονομικές επιδράσεις για την περιοχή.

Στο δευτερογενή τομέα, τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται συνεχής αύξηση των 

επενδύσεων σε όλη τη χώρα, κυρίως εξαιτίας της οικονομικής σταθερότητας 

και των θετικών αποτελεσμάτων που σημειώθηκαν. Η υπαγωγή των Νομών 

Λάρισας και Μαγνησίας στις φθίνουσες βιομηχανικά περιοχές δημιούργησε 

πρόσθετα κίνητρα για επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ το 1994 

εγκρίθηκαν μόλις 13 επενδυτικά σχέδια ύψους 5,9 δις δρχ. περίπου το 1996,



ο αριθμός των εγκεκριμένων επενδύσεων οκταπλασιάστηκε, έφθασε δηλαδή 

τις 104, με ύψος επένδυσης 35,2 δις δρχ. Επίσης στα πλαίσια της 

επιχορήγησης ιδιωτικών επενδυτικών επιχειρηματικών σχεδίων εντάχθηκαν 

στα δύο τελευταία χρόνια 13 επιχειρήσεις της περιοχής με συνολική δαπάνη 
επιχειρηματικών σχεδίων 8 δις δρχ.

Παράλληλα ενισχύονται οι βιομηχανικές υποδομές στη περιοχή . Έχουν 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας η ίδρυση και λειτουργία 

των Βιοτεχνικού Πάρκου Βόλου, προϋπολογισμού 1,2 δις δρχ., η δημιουργία 

θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων στη Λάρισα, δαπάνης 188 εκατ. δρχ., καθώς και 

η δημιουργία στο Βόλο μονάδας Τεχνικής και Επιχειρηματικής υποστήριξης 

βιοτεχνών Ξύλου. Στο Βόλο δημιουργείται ακόμα το Τεχνολογικό Πάρκο 

Θεσσαλίας με στόχο τον επαναπροσανατολισμό των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων προς εκμεταλλεύσιμες τεχνολογίες και την υποστήριξη νέων 

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της προσπάθειάς μας για αποτελεσματικότερη υλοποίηση της 

πολιτικής μας για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιλέχθηκε ο 

ενδιάμεσος φορέας για την περιοχή Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος 

αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αρτιότερη εφαρμογή των προγραμμάτων για 

τις MME που πρόκειται να προκηρυχθούν στις 5 Μαρτίου.

Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τη λειτουργία των βιομηχανιών της 

Λάρισας και της Μαγνησίας έχει η χρήση του φυσικού αερίου. Η ΔΕΠΑ έχει 

υπογράψει ήδη συμβάσεις με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, τη 

Κεραμοποιία Σαπουνά και τη Βιοκαρπέτ, ενώ βρίσκεται σε διαπραγμάτευση 

με άλλες 5 βιομηχανίες. Οι αστικές και περιαστικές περιοχές των πόλεων της 

Λάρισας και του Βόλου θα εξυπηρετηθούν από δίκτυα διανομής που ήδη 

κατασκευάζονται. Έχουν υπογράφει συμβάσεις με τις δημοτικές επιχειρήσεις 

ΔΕΦΑΛ και ΔΕΥΑΜΒ και εκτιμάται ότι τα δίκτυα διανομής θα έχουν 

ολοκληρωθεί το 2000.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Νομού 
Τρικάλων προχωρούμε στην ένταξη των τουριστικών επενδύσεων στη Δ’



ζώνη κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου, όπως έχουμε αποφασίσει και για 

τον ορεινό όγκο και τη ΒΙΠΕ Καρδίτσας.

Στον τομέα της στέγασης βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οργανισμό Εργατικής 

Κατοικίας ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόγραμμα κατασκευής 1676 κατοικίες 

προϋπολογισμού 40 δις δρχ. περίπου, στους τέσσερις νομούς της 

Θεσσαλίας, ενώ πρόκειται να δημοπρατηθούν εντός του έτους 374 νέες 

κατοικίες με εκτιμώμενο κόστος 10,4 δις δρχ. περίπου. Λίγες εκατοντάδες 

μέτρα από εδώ κατασκευάζεται ένα ενιαίο σύνολο 986 κατοικιών. Πρόκειται 

για μια σύγχρονη πόλη, με πλήρη κοινωφελή δίκτυα, με χώρους παιδικών 

χαρών και αθλοπαιδιών, με χώρους στάθμευσης, δρόμους, πλατείες και 

άλλες κοινωνικές παροχές που δημιουργούν άριστες συνθήκες διαβίωσης για 

όσους πρόκειται να κατοικήσουν εκεί. Παράλληλα υλοποιείται δανειοδοτικό 

πρόγραμμα για την αγορά κατοικίας , καθώς επίσης και πρόγραμμα 

επιδότησης ενοικίου. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι εντός των προσεχών 

ημερών χορηγούνται στο νομό Λάρισας οι πρώτες 365 εγκρίσεις (το 

πρόγραμμα ξεκίνησε 1/11/96) συνολικού ύψους 3.5 δις δρχ. Επίσης 

ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης επιδοτήσεων ενοικίου για το 1996, 

ύψους 250 εκατ. δρχ., σε 1050 δικαιούχους.

Μέσα από το πρόγραμμά μας αντιμετωπίζονται ακόμα χρόνια προβλήματα 

ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμάτων με έργα των οποίων η 

δαπάνη ξεπερνά τα 30 δις δρχ. Τα σημαντικότερα απ’ αυτά είναι : η ύδρευση 

και αποχέτευση Λάρισας, η αποχέτευση και η διαχείριση απορριμάτων Δυτ. 

Θεσσαλίας και άλλα πολλά στα οποία δεν θα αναφερθώ για να μην σας 

κουράσω.

Αυτές είναι οι βασικές παρεμβάσεις του προγράμματος μας που θα 

οδηγήσουν την Θεσσαλία σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά στην αφετηρία του 

21ου αιώνα. Σε ολοκληρωμένη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη που είναι 

εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της κοινωνίας ενώ 

διασφαλίζει τη συμμετοχή της περιοχής σας στις εξελίξεις και που εγγυάται 

καλύτερες μέρες για τις επόμενες γενιές.


