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Καθημερινά γίνεται συνείδηση του ελληνικού λαού πως η 

κυβέρνηση εργάζεται με βάση το πλαίσιο των προγραμματικών 

δεσμεύσεων για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Διαμορφώνουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές συνολικών λύσεων 

που έχουν τη σφραγίδα της λαϊκής εντολής της 22ας Σεπτεμβρίου 

1996. Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της υλοποίησης των 

μεταρρυθμίσεων που επαγγελθήκαμε, με συνέπεια στους στόχους, 

με σεβασμό στις ηθικές αξίες αλλά και με πλατιά κοινωνική 

συναίνεση στα βήματά μας. Αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της 

λαϊκής εντολής, κατανικώντας το νεοελληνικό σύνδρομο του 

ημιτελούς και ανολοκλήρωτου ,να ανορθώσουμε τη χώρα και να 

κερδίσουμε έναν ενεργό πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές 

περιβάλλον.

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΚΑΡΠΟΥΣ. ΠΑΜΕ 

ΜΠΡΟΣΤΑ.

Σήμερα, η ελληνική οικονομία εμφανίζει τις πιο ικανοποιητικές 

οικονομικές επιδόσεις όλης της μεταδικτατορικής περιόδου. Ο 

πληθωρισμός έχει κατέβει κάτω από το 6%, ενώ η πτωτική πορεία 

του συνεχίζεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας για πρώτη



φορά έφτασε το 2,6%, σηματοδοτώντας μια πορεία πραγματικής 

σύγκλισης με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική 

οικονομία έπαψε πια να είναι το προφανές πρότυπο μοναδικής 

αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κυβέρνηση μας στα χρόνια που πέρασαν, εφάρμοσε μια 

πολιτική, που τον κοινωνικό της χαρακτήρα δεν μπορεί να τον 

αμφισβητήσει κανένας.

Είμαστε-σήμερα, ίσως η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 

δεν περικόπτονται οι κοινωνικές δαπάνες, δεν καθηλώνονται οι 

μισθοί και τα εισοδήματα, αλλά και ούτε εκτινάχθηκαν οι δείκτες της 

ανεργίας.

Αντίθετα, καταφέραμε μια ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική 

πειθαρχία και τη διαφύλαξη και αύξηση σε πραγματικούς όρους 

του εισοδήματος των εργαζομένων.



Η στρατηγική μας στον αγροτικό τομέα στοχεύει στην ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής στην ενδοχώρα της περιφέρειας και στα 

σύνορα της χώρας. Πρόκειται για μια υπόθεση εξίσου σημαντική 

με την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας.

Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης των αγροτών. 

Τιμαριθμοποιήσαμε την αγροτική σύνταξη. Εφαρμόζουμε

προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης των αγροτών, ενώ μέχρι 

το φθινόπωρο θα δοθεί στη δημοσιότητα το Μητρώο Αγροτών, 

εκπληρώνοντας έτσι τη δέσμευση της κυβέρνησης μας να 

διασφαλίζονται οι πραγματικοί αγρότες. Επιπλέον,

ανταποκρινόμενοι σ’ ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της υπαίθρου, 

προωθούμε τη μείωση του κόστους έκδοσης οικοδομικών αδειών 

σε ορεινές, προβληματικές και παραμεθόριες αγροτικές περιοχές.

Επιπλέον, λάβαμε μέτρα για τη ενθάρρυνση και διευκόλυνση του 

νέου αγρότη: Χορηγούμε μακροπρόθεσμα δάνεια, δανειοδοτούμε 

την αγροτική στέγαση με επιδοτούμενο επιτόκιο για την πρώτη 

κατοικία, παρέχουμε εφάπαξ πριμοδότηση της πρώτης 

εγκατάστασης, χορηγούμε χαμηλότοκα δάνεια για την 

αντιμετώπιση των δαπανών πρώτης εγκατάστασης, παρέχουμε 

αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης για επενδύσεις στη γεωργική 

εκμετάλλευση.

Συνολικά στον αγροτικό τομέα στην περιφέρεια κατευθύνονται 

πόροι ύψους 2,7 τρις δρχ., είτε μέσα από ειδικές δράσεις για τη



γεωργία που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Περιφερειακό Σκέλος 

του προγράμματος, είτε μέσα από την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της περιφέρειας με άλλες συμπληρωματικές δράσεις 

και έργα που προβλέπονται για τις περιφέρειες της χώρας 

συνολικότερα.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ

Ενισχύσαμε τους θεσμούς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της 

περιφερειακής αποκέντρωσης, ώστε να υπάρχει ένα Κράτος 

αποκεντρωμένο και ισχυρό που μπορεί να λειτουργήσει 

αποτελεσματικά. Με το νέο σχεδίασμά για τη συγκρότηση της 

περιφέρειας, δίνουμε περιεχόμενο στο ζωντάνεμα της υπαίθρου.

Η κυβέρνηση μας αύξησε τις δαπάνες για την Παιδεία, την Υγεία, 

την Κοινωνική Πρόνοια με ρυθμούς που ξεπερνούν τις ετήσιες 

αυξήσεις των δημοσίων δαπανών. Με τη φορολογική 

μεταρρύθμιση καταργήσαμε προνόμια που διατηρούσαν 

αδικαιολόγητους διαχωρισμούς μεταξύ των εργαζομένων. 

Επιβάλαμε φόρο στη μεγάλη περιουσία και πετύχαμε να 

μειώσουμε το μερίδιο των εργαζομένων στα φορολογικά βάρη, 

περιορίζοντας την φοροδιαφυγή. Κατευθύναμε σημαντικούς 

πόρους σε επενδύσεις, ενώ αυξήσαμε κατά 150 χιλιάδες τις θέσεις 

εργασίας.

Καθημερινά αναδύεται μία νέα κοινωνική δυναμική που επιδιώκει 

να εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει την Ελλάδα στο σημερινό 

σύστημα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και των



διαπλέκόμενών εθνικών κέντρων λήψης αποφάσεων με τα 

αντίστοιχα διεθνή στα οποία ως χώρα μετέχουμε.

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ

Με την κατάρρευση του διπολισμού και τις κοσμογονικές αλλαγές 

που σημειώθηκαν, παραδοσιακές ισορροπίες διαταράχθηκαν, και 

νέοι κίνδυνοι εμφανίστηκαν στη θέση των παλιών. Δημιουργούνται 

νέα ευρύτερα σύνορα παράλληλα με αυτό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που κυρίως μας αφορά.

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου τα σύνορα έχουν πια μια άλλη σημασία. 

Ισοδυναμεί με εθνικό αυτισμό η αντίληψη πως η χώρα μπορεί να 

κλειστεί στα σύνορα της για να εμποδίσει εισαγωγή προβλημάτων 

από άλλες χώρες ή το δυσκολότερο να διατάξει την πρόοδο και 

ανάπτυξή της.

Η ισότιμη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν είναι 

συνταγή Βρυξελλών. Είναι σημαντικός στόχος της εθνικής μας 

στρατηγικής για να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική στο διεθνή 

καταμερισμό εργασίας.

Επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε στο κέντρο λήψης αποφάσεων 

που θα οδηγήσει τις εξελίξεις στις αρχές του 21ου αιώνα απέναντι 

στις δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς.



Ο νέος ρόλος μας στα Βαλκάνια συνοδεύεται από συγκροτημένες 

προτάσεις και παρεμβάσεις που βοηθούν τις φίλιες Βαλκανικές 

χώρες στο ξεπέρασμα των προβλημάτων της θεσμικής 

ανασυγκρότησής τους.

Δεν επιδιώκουμε πρόσκαιρα οφέλη είτε από την εκμετάλλευση της 

αδυναμίας των άλλων είτε από μία ευκαιριακού τύπου σχέση. 

Είμαστε πρόθυμοι και το δείχνουμε, να προσφέρουμε

ανθρωπιστική βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη. Με την 

παρουσία ελληνικής στρατιωτικής δύναμης στην Αλβανία, στο 

πλαίσιο του ΟΑΣΕ, διασφαλίζουμε τις ομαλές συνθήκες στη 

διακίνηση αυτής της βοήθειας.

Οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε αποκαθιστούν τη

γεωπολιτική συνέχεια της Ευρώπης από το νοτιοανατολικό της 

μέρος μέχρι τη Μεσόγειο , τη Μέση Ανατολή και τις παραευξείνειες 

χώρες.

Έτσι, δημιουργείται στην πράξη ένας συνεκτικός οικονομικός 

χώρος συνεργασίας.

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Σ’ αυτόν το νέο ενιαίο οικονομικό χάρτη, η Ήπειρος έχει την 

ιστορική ευκαιρία να μετατρέψει το παραδοσιακό μειονέκτημα της 

απομονωμένης περιφέρειας σε πλεονέκτημα εγγύτητας και να



αναδειχθεί σε κόμβο διασύνδεσης και πόλο ανάπτυξης και 

ευημερίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Χθες στα Γιάννενα περιέγραψα τον συνολικό σχεδίασμά για την 

αναπτυξιακή στρατηγική της Ηπείρου που επιδιώκει τους 

παρακάτω στόχους:

• Άρση -της απομόνωσης της Περιφέρειας με ιδιαίτερη έμφαση στο 

τομέα των μεταφορών, με μια σειρά ολοκληρωμένων 

παρεμβάσεων στους διαπεριφερειακής και διεθνούς σημασίας 

οδικούς άξονες, στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και στο αεροδρόμιο 

των Ιωαννίνων.

• Βελτίωση της οικονομίας με τη δημιουργία ευκαιριών 

απασχόλησης και σε άλλους τομείς εκτός του πρωτογενούς, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που διανοίγονται στην Αλβανική 

και Δυτικοαλβανική ενδοχώρα.

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής για να αμβλυνθεί το ρεύμα 

μετανάστευσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, με προτεραιότητα 

στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και στην 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής.



Σήμερα, εδώ στην Ηγουμενίτσα η κυβέρνηση εγγυάται την 

ολοκλήρωση του προγράμματος που εξαγγείλαμε, εγγυάται την 

ολοκλήρωση των έργων που θα αλλάξουν τη μοίρα αυτού του 

τόπου.

Οι λέξεις αποξένωση, υποβάθμιση, αποεπένδυση, υπανάπτυξη 

είναι λέξεις που χαρακτηρίζουν το παρελθόν που αποχαιρετάμε. Το 

αίσθημα- της αδικίας και της ανασφάλειας δίνει τη θέση του στο 

αίσθημα της αισιοδοξίας και της ελπίδας για ό,τι άρχισε να 

υλοποιείται με τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Στο διάστημα από το 1994 μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας 

έχουν διατεθεί και διατίθενται περισσότερα από 700 δις δραχμές 

για την Ήπειρο, κυρίως μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

αλλά και μέσω εθνικών πρωτοβουλιών, από τα οποία πάνω από 

100 δις δραχμές αφορούν το περιφερειακό πρόγραμμα, ενώ τα 

υπόλοιπα αφορούν υποδομές χωροταξίας περιβάλλοντος, 

δημοσίων έργων καθώς και ενεργειακές υποδομές.



Τα τρία μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Περιφέρειας, Εγνατία Οδός, 

λιμάνι Ηγουμενίτσας, σύνδεση Ακτίου - Πρέβεζας, δημιουργούν ένα 

αναπτυξιακό τρίγωνο που θα λειτουργήσει ως ενιαίος πόλος 
δραστηριοποίησης.

Ειδικότερα, η Εγνατία καθίσταται πλέον «Οικονομικός Διάδρομος» 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Είναι έργο ζωτικής γεωπολιτικής 

προτεραιότητας. Αφορά ένα στρατηγικό άξονα που ενώνει 

οριζόντια την Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική. Εδραιώνει την 

οικονομική σημασία της Ελλάδας στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη 

Μεσόγειο και τις Παρευξείνιες χώρες. Διευκολύνει τις μεταφορικές 

ροές και ενισχύει τη μετεξέλιξη της περιοχής σε κόμβο μεταφορών.

Σήμερα, η εκτέλεση του έργου της Εγνατίας προωθείται με πόρους 

ύψους 430 δις δρχ. για την κατασκευή περίπου 420 χλμ. Για τα 

υπόλοιπα 141 χλμ. απαιτούνται 250 δις δρχ., τα οποία θα 

διασφαλιστούν από εθνικούς πόρους, ιδιωτική συμμετοχή και 

δάνεια. Η κυβέρνηση μας εγγυάται την υλοποίηση του έργου. Η 

Εγνατία θα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα έργα που θα 

σφραγίσουν την πορεία της χώρας στις αρχές του 21ου αιώνα.

Για τη σύνδεση της Ηπείρου μέσω του Δυτικού Άξονα με τη Δυτική 

και Νότια Ελλάδα προβλέπονται δαπάνες 38 δις δρχ. για τα έργα 

εντός των διοικητικών ορίων της Ηπείρου, τα οποία αφορούν την 

παράκαμψη της Άρτας και τη Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας. Έχει 

επίσης δημοπρατηθεί και το έργο της παράκαμψης Αγρίνιου, που



θα λειτουργήσει υποστηρικτικά για τι δίκτυο μεταφορών προς την 

Ήπειρο. Ειδικά, με τη Ζεύξη Ακτίου - Πρέβεζας, δημιουργείται ένας 

βασικός άξονας ανάπτυξης κατά μήκος της οδικής σύνδεσης 

Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας και ενεργοποιείται εντονότερα η 

δυναμική ανάπτυξης της παραθαλάσσιας ζώνης μεταξύ των 

πόλεων. Η κατασκευή του έργου άρχισε το 1995. Έχουν ήδη 

εκτελεσθεί εργασίες σε ποσοστό 40% περίπου και προβλέπεται να 

ολοκληρωθεί στο τέλος του 1999.

Ένα ακόμη μεγάλο έργο του Δυτικού Άξονα, η Ζεύξη Ρίου- 

Αντίρριου, γίνεται πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων ενέκρινε την δανειοδότηση του έργου με 110 δις δρχ. 

και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές εργασίες κατασκευής.

ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Η αξιοποίηση της Εγνατίας συμπληρώνεται και με την κατασκευή 

μεθοριακών σταθμών. Ήδη προωθούνται αρκετά από αυτά τα 

έργα, κυρίως στην Κακαβιά, ενώ άλλα βρίσκονται σε φάση μελέτης. 

Επίσης, εκτελούνται διασυνοριακά έργα οδοποιίας, που 

διευκολύνουν την ανάπτυξη του εμπορίου και των συναλλαγών. Οι 

τελωνειακοί σταθμοί στα σύνορα Ηπείρου - Αλβανίας (Κακαβιά, 

Μέρτζανι, Σαγιάδες, Δρυμάδες) ορίζουν άξονες μελλοντικής 

ανάπτυξης, μέσω της σύνδεσης τους με τα Ιωάννινα και τις 

πλησιέστερες σ’ αυτούς πόλεις, όπως η Ηγουμενίτσα και η 

Κόνιτσα.



ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ

Θα ήθελα να αναφερθώ σε επιμέρους ενέργειες μας σε θέματα 

ασφαλείας των συνόρων και των κατοίκων της περιοχής της 

Ηπείρου. Με αφορμή τα γεγονότα στην Αλβανία, αλλά και τη 

γενικότερη επιδίωξη για αποτελεσματικότερη προστασία των 

παραμεθοριακών περιοχών, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα 

ασφαλείας. Ενισχύθηκε η επάνδρωση των υπηρεσιών και 

συστάθηκαν μεταβατικά αποσπάσματα κατάλληλα στελεχωμένα. 

Υπάρχει καθημερινή περιπολία ελικοπτέρου της ΕΛΑΣ στην 

παραμεθόριο και ενισχύθηκαν οι Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας. 

Εξετάζεται, επίσης από τα συναρμόδια υπουργεία η δημιουργία 

ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «Αστυνομίας 

Συνόρων».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ανάπτυξη όμως της περιφέρειας θέλει έργα συγκεκριμένα, καλά 

σχεδιασμένα και προγραμματισμένα, με επαρκείς πόρους 

χρηματοδότησης. Προϋποθέτει μια σωστή αξιοποίηση των έργων 

και τη σωστή ένταξη τους στο σύνολο της οικονομικής και 

κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτές είναι οι βασικές παρεμβάσεις 

του προγράμματος μας. Με ευθύνη, συνέπεια και σκληρή δουλειά 

εκτιμάμε ότι θα οδηγήσουμε την Ήπειρο σε μια νέα αναπτυξιακή 

τροχιά στην αφετηρία του 21ου αι. Θα την οδηγήσουν σε μια 

ολοκληρωμένη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα είναι 

εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της



κοινωνίας. Διασφαλίζει επίσης τη συμμετοχή της περιοχής σας 

στις εξελίξεις και εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για όλους σας.

Η κυβέρνηση μας απέδειξε ότι αυτά τα έργα μπορεί να τα φέρει σε 

πέρας. Ότι είναι αποφασισμένη να στηρίξει την εξέλιξη της 

απομονωμένης περιφέρειας σ’ ένα δραστήριο και δυναμικό πόλο 

ανάπτυξης με πρόσβαση και επικοινωνία σε όλη τη χώρα και με τις 

άλλες χώρες της περιοχής.

• Δουλεύουμε για ένα καλύτερο αύριο της Ηπείρου, · για ένα 

καλύτερο μέλλον της χώρας.

• Μια νέα εποχή ξεκινάει για την Ήπειρο και την πατρίδα μας.

• Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρή Ήπειρος.

• Ισχυρή Ήπειρος σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα.


