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Βρισκόμαστε στον τρίτο Νομό της Ηπείρου, την Πρέβεζα.

Η παρουσία

μας στην Πρέβεζα σηματοδοτεί την απόφαση να

αντιστρέφουμε την πορεία της ανασφάλειας, της αποξένωσης ,της
υπανάπτυξης, μιας περιοχής που βίωσε για πολλά χρόνια το
αίσθημα της αδικίας και της υποβάθμισης.

Είναι σταθερή επιλογή μας να βοηθήσουμε την Ήπειρο να
απαντήσει θετικά στην ιστορική πρόκληση, να μετατραπεί σε
παραγωγικό κέντρο διασύνδεσης της Ελλάδας με τα Βαλκάνια και
την Ευρώπη.

Υλοποιούμε γι’ αυτό, το αναπτυξιακό μας σχέδιο για την Ήπειρο.

Σχέδιο που απαντά ταυτόχρονα στο αίτημα για άρση της
απομόνωσης, για βελτίωση της οικονομίας με νέες ευκαιρίες
απασχόλησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων που διανοίγονται
στην

βαλκανική

ενδοχώρα,

με ανακοπή

του

μετανάστευσης και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

ρεύματος της

Η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου στην Ήπειρο και τώρα
στην Πρέβεζα, έχει σαν στόχο την επιτάχυνση των ρυθμών
εψαρμογής ενός γενναίου προγράμματος που χρηματοδοτείται από
κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Κεντρική ιδέα του αναπτυξιακού σχεδιασμού στην Ήπειρο είναι η
δημιουργία του αναπτυξιακού τριγώνου Ηγουμενίτσα - Πρέβεζα Ιωάννινα με την υποστήριξη έργων υποδομής στην Άρτα, που θα
φέρει πιο κοντά την Ελλάδα

στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της

Ευρώπης αλλά και θα κάνει ολόκληρη τη χώρα μας γέφυρα
συνεργασίας μεταξύ ανατολής και δύσης.

ΔΥΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

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 το 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

δυναμική ανάπτυξη της παραθαλάσσιας ζώνης μεταξύ

η

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 Αντιρίου,

γίνεται

πραγματικότητα.

Η

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων ενέκρινε τη δανειοδότηση του έργου με 110 δις δρχ.
και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προκαταρκτικές εργασίες κατασκευής.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η

περιοχή

της

προϋποθέσεις

Ηπείρου
όσον

πρέπει

αφορά

να

τις

αποκτήσει
υποδομές

επαρκείς
για

την

κοινωνικοοικονομική της ανάπτυξη. Πρέπει να αξιοποιήσει τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της γεωγραφικής της θέσης και την
πολύτιμη πολιτιστική παράδοσή της. Όλο το αξιόλογο παραγωγικό
και

επιστημονικό

δημιουργικές

της

δυνάμεις

δυναμικό,
της

όπως

οφείλουν

και
να

οι

πνευματικά

ενταχθούν

στην

προσπάθεια αυτή. Επίσης το φυσικό κάλλος της περιοχής, που την
καθιστά

ιδανική

για

ειδικές

μορφές τουρισμού,

πρέπει

να

αξιοποιηθεί.

Προκειμένου να κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα,
καταρτίσαμε

και

υλοποιούμε

συγκεκριμένη

αναπτυξιακή

στρατηγική με αναφορές όχι μόνο σε έργα μακράς πνοής, αλλά και
έργα και δράσεις μικρότερης εμβέλειας με ουσιαστικό αναπτυξιακό
περιεχόμενο. Αποβλέπουμε στη μείωση των ανισοτήτων, στη
δημιουργία

νέων

αναπτυξιακών

προϋποθέσεων

και

στην

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του κοινωνικού περιβάλλοντος.

α. Σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, ήδη έχω αναφερθεί σε
δράσεις της πολιτικής μας. Ειδικά για την Ήπειρο, εκτιμάται, ότι

έχουν κατανεμηθεί περίπου 50 δις δρχ. για έργα αγροτικής
υποδομής

στην

περιοχή.

Σ’

ένα

ευρύτατο

πρόγραμμα

παρεμβάσεων περιλαμβάνονται αρδευτικά - εγγειοβελτιωτικά έργα
και στους τέσσερις νομούς, αλλά και δράσεις αναφορικά με τη
γεωργική βιομηχανία - βιοτεχνία. Προβλέπονται επενδύσεις για τη
βελτίωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και βοσκοτόπων, αλλά
και υπηρεσίες υποστήριξης. Προγραμματίζονται δράσεις για τη
μετεγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών μονάδων,
αλλά και έργα για τους τομείς των δασών και της αλιείας.
Ενδεικτικά

μόνο

αναφέρω

συγκεκριμένα

αρδευτικά

/

εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως π.χ. του Αχέροντα.

Επαναλαμβάνω τη ρύθμιση που προωθούμε για τη μείωση του
κόστους οικοδομικών αδειών σε ορεινές, προβληματικές και
παραμεθόριες περιοχές.

β. Στον δευτερογενή τομέα, οι νέες υποδομές που πρόκειται να
ολοκληρωθούν, διευκολύνουν την παραγωγική βάση να ενισχύσει
τις ανταγωνιστικές της ικανότητες. Μεγάλο μέρος της αναπτυξιακής
προσπάθειας πέφτει στις MME, καθώς ενισχύονται με τρόπους
που τις βοηθούν να ξεπεράσουν την έλλειψη οργάνωσης και
πληροφόρησης, αλλά και την αδυναμία απορρόφησης σύγχρονης
τεχνολογίας που τη χαρακτηρίζει.

Ο τουρισμός αποτελεί αναμφισβήτητα
αναπτυξιακής

δυναμικής

για

την

μία ξεχωριστή

Ήπειρο.

Η

πηγή

περαιτέρω

αναπτυξιακή πορεία της Ηπείρου είναι τόσο στενά συνυφασμένη

με την τουριστική δραστηριότητα, ώστε η στήριξή της να αποτελεί
κυρίαρχο άξονα των αναπτυξιακών προσπαθειών.
Η ανάπτυξη του τουρισμού δεν είναι μόνο θέμα διάθεσης ποσών.
Εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της δραστηριοποίησης
όλων μας. Η Νικόπολις, οι ορεινοί όγκοι της Ηπείρου αλλά και οι
πεντακάθαρες

παραλίες

της

Ηπείρου

αποτελούν

μοναδική

κληρονομιά. Απαιτούν αποτελεσματική προστασία και ανάπτυξη με
ευαισθησία

και

σεβασμό

για

την

περιοχή.

Μπορούν

να

αποτελόσουν ένα σύγχρονο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης. Η
ανάδειξη και διαφύλαξη της πλούσιας φυσικής κληρονομιάς και της
σημαντικής πολιτιστικής παράδοσης της Ηπείρου, αποτελούν
βασικές προτεραιότητές μας. Το μέλλον τους βρίσκεται στα χέρια
σας.

Η πολιτική μας στον τομέα του τουρισμού στην Ήπειρο έχει
ως στόχους:

•

Τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος.

•

Την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης.

•

Τη συντήρηση - ανάδειξη του μνημειακού πλούτου.

•

Την αποκατάσταση - βελτίωση του αρχιτεκτονικού και
ιστορικού πλούτου της περιοχής.

•

Την επιλογή ήπιων παρεμβάσεων σε βιώσιμη βάση.

Οι τουριστικοί πόροι της Ηπείρου εντάσσονται σε μια μεγάλη ζώνη
που ξεκινά από τις Δαλματικές ακτές και καταλήγει στις δυτικές και
νότιες ακτές της χώρας. Οι περιοχές της ζώνης αυτής είναι ακόμα

ανεκμετάλλευτες κι έχουν μεγάλες προοπτικές για τουρισμό
υψηλής στάθμης.

Η αξιοποίηση αυτών των περιοχών συναρτάται με τις από κοινού
ενδιαφερόμενες χώρες κατάρτισης ενός σχεδίου ανάπτυξης, κάτι
που

θα

είναι

δυνατό

να

προωθηθεί

επαρκώς

μετά

την

αναμενόμενη σταθεροποίηση και βελτίωση της κατάστασης στις
χώρες των Δαλματικών ακτών.

Η Ήπειρος, εκτός από δυτική πύλη της χώρας προς την Ευρώπη
είναι και ο χώρος από όπου διέρχεται ο δυτικός άξονας της χώρας
μας προς την κεντρική Ευρώπη.

Ο άξονας αυτός θα αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία ως βασικός
οικονομικός

άξονας

της

Δυτικής

Βαλκανικής

όσο

με

την

εξομάλυνση της κατάστασης στη γειτονική Αλβανία.

Η έγκαιρη μελέτη της νέας πραγματικότητας και οι ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις, οδηγούν σε σταδιακή άρση της απομόνωσης της
Ηπείρου.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε επιμέρους ενέργειές 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
παραμεθόριων περιοχών, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα ασφαλείας
. Ενισχύθηκε η επάνδρωση των υπηρεσιών και συστάθηκαν
μεταβαπκά αποσπάσματα κατάλληλα στελεχωμένα.

Υπάρχει

καθημερινή περιπολία

ελικοπτέρου

της

ΕΛΑΣ

στη

παραμεθόριο και ενισχύθηκαν οι Λιμενικές αρχές Ηγουμενίτσας.
Εξετάζεται επίσης από τα συναρμόδια υπουργεία η δημιουργία
ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «Αστυνομίας
Συνόρων».

Η ανάπτυξη όμως της περιφέρεις δε γίνεται μόνο με ευχολόγια και
οράματα. Η ανάπτυξη της περιφέρειας θέλει έργα συγκεκριμένα,
καλά σχεδιασμένα και προγραμματισμένα, με επαρκείς πόρους
χρηματοδότησης. Προϋποθέτει μια σωστή αξιοποίηση των έργων
και τη σωστή ένταξή 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 αιώνα. 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 κυβέρνησή 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.

Με τις θετικές απαντήσεις μας στα θέματα της ασφάλειας, των
σχέσεών μας με την Αλβανία, με τη νέα αναπτυξιακή πολιτική στην
Ήπειρο αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και διαμορφώνεται ένα
φερέγγυο πλαίσιο για την ανορθωτική πορεία της Ηπείρου.

Ρίχνουμε το φράγμα της απομόνωσης και ανοίγουμε δρόμους και
προοπτικές επικοινωνίας με όλη τη χώρα αλλά και τα Βαλκάνια και
την Ευρώπη.

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

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρή Ήπειρος.

Ισχυρή Ήπειρος σημαίνει και ισχυρή Ελλάδα.

