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Υπάρχει έργο που εκτελείται. Έργο ορατό και αισθητό. Το έργο 
είναι το μήνυμα μας . Η κυβέρνηση εγγυάται την ολοκλήρωση των 
έργων που δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη της Ηπείρου.

Η κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλεια των συνόρων.

Η Ήπειρος βγαίνει από την απομόνωση.

Η Ήπειρος γίνεται πόλος προόδου και ευημερίας.

Η Ήπειρος έχει μέλλον και προοπτική.

Δεν ήρθαμε εδώ για να μετασχηματίσουμε προβλήματα, να 
αναβάλουμε λύσεις , να μεταθέσουμε αποφάσεις. Ήρθαμε να 
ελέγξουμε επί τόπου το έργο που εκτελείται, το έργο που κάνει 
μέρα με τη μέρα την Ήπειρο μια ισχυρή περιφέρεια της ισχυρής 
Ελλάδας.

Το σχέδιο μας για την ανόρθωση της Ηπείρου είναι τμήμα ενός 
συνολικού σχεδίου για την ανάπτυξη όλης της χώρας , της 
Ελλάδας που σέβονται εχθροί και φίλοι. Οι πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσουμε έχουν ενότητα στόχων, σκοπών και μέσων. 
Έχουν χρονικό βάθος κΓ εντάσσονται στο πλαίσιο μιας εθνικής 
στρατηγικής πολλών επιπέδων.

Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρή άμυνα, ισχυρή οικονομία, ισχυρή 
κοινωνία.

Ισχυρή χώρα σημαίνει ισχυρές περιφέρειες.

Επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε στο κέντρο λήψης αποφάσεων 
που θα οδηγήσει τις εξελίξεις στις αρχές του 21ου αιώνα απέναντι 
στις δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς. Η ισότιμη ένταξη στην 
ευρωπαϊκή ενοποίηση δεν είναι καταναγκασμός ή εντολή άλλων. 
Είναι εθνική επιλογή ο στόχος της εθνικής μας στρατηγικής να 
γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική στο διεθνή καταμερισμό εργασίας.



Σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συστρατεύονται οι ζωντανές και 
δημιουργικές δυνάμεις της χώρας , συστρατεύονται όλες οι 
κοινωνικές τάξεις, συστρατεύονται όλες οι περιφέρειες της χώρας.

Υπάρχουν αναμφίβολα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχει 
το πρόβλημα της ανεργίας. Υπάρχει πρόβλημα δυσλειτουργιών 
στο κράτος, υπάρχουν καθυστερήσεις στις αναγκαίες 
διαρθρωτικές αλλαγές.

Όμως, οι θετικές εξελίξεις στην αύξηση του ΑΕΠ , στη πτώση του 
πληθωρισμού , στη μείωση του ελλείμματος γίνονται πλέον 
αισθητές στον κάθε πολίτη, στην κάθε οικογένεια της χώρας.

Ότι πετύχαμε όμως δεν πρέπει να μας παρασύρει σε μια ανέμελη 
αισιοδοξία. Από την υπεύθυνη συμπεριφορά όλων μας , θα 
εξαρτηθεί η έκβαση της κοινής προσπάθειας για την ενισχυμένη 
παρουσία της χώρας στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην Α. 
Μεσόγειο.

Το 1997 και τα επόμενα χρόνια, κρίνονται τα θέματα των νέων 
κανόνων θεσμικής λειτουργίας της Ε.Ε., η μορφή της ΟΝΕ , το 
θέμα της ένταξης της Κύπρου και της διεύρυνσης της ΕΕ καθώς 
και το θέμα των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για χώρες 
όπως η δική μας.

Με την πολιτική μας δημιουργήσαμε τις προϋπόθεσης που 
προωθούν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη ενισχύοντας τη 
διεθνή θέση της χώρας.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αυτές οι τρεις μέρες στην Ήπειρο, μας έδωσαν τη δυνατότητα να 
διαπιστώσουμε πως οι πολίτες της Ηπείρου αντιμετωπίζουν 
θετικά μια τριπλή ιστορική πρόκληση :

α) Αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης

β) Μετασχηματίζουν το μειονέκτημα της απομόνωσης σε 
πλεονέκτημα εγγύτητας



γ) Επανατοποθετούνται δυναμικά, καθιστώντας την Ήπειρο στον 
ευρύτερο οικονομικό χώρο, ως κόμβο της Ευρώπης, των 
Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής.

Είναι προφανές πως βρισκόμαστε πιο κοντά στο στόχο αν 
κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και τοπική κοινωνία κινηθούν 
συντονισμένα στην κοινή προσπάθεια.

Στην ομιλία μου στα Ιωάννινα είχα αναφερθεί στους τέσσερις 
άξονες της πολιτικής μας για την Ήπειρο.

Ο πρώτος άξονας αφορά τις προϋποθέσεις εξόδου από την 
απομόνωση. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση η περιοχή της Άρτας, 
υποστηρίζεται από έργα οδικών υποδομών που συνδέουν την 
Ήπειρο με την υπόλοιπη Ελλάδα ( π.χ. παράκαμψη Αρτας - 
Φιλιππιάδος , βελτιώσεις στο δρόμο Άρτας -Καρδίτσας , 
παράκαμψη Αγρίνιου).

Ο δεύτερος άξονας αφορά τις παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα 
, στην υποδομή της αγροτικής ανάπτυξης , στον τουρισμό.

Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προγράμματος ανάπτυξης της 
Ηπείρου , αναφέρω πως ειδικά στον πρωτογενή τομέα της 
γεωργίας έχουν κατανεμηθεί περίπου 50 δις δρχ. για όλη την 
Ήπειρο. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται αρδευτικά εγγειοβελτιωτικά 
έργα, δράσεις σχετικές με τη γεωργική βιομηχανία - βιοτεχνία, την 
βελτίωση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την μετεγκατάσταση και 
τον εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών μονάδων και τον τομέα των 
δασών και της αλιείας.

Μέχρι τέλους του 1997 δημοπρατείται το αρδευτικό πεδιάδας 
Άρτας και αρχές 1998 το αρδευτικό περιοχής Πέτα-Κομποτίου.

Σ’ ότι αφορά τον τρίτο άξονα, για το ανθρώπινο δυναμικό, θ’ 
αναφερθώ στο ΤΕΙ Ηπείρου με έδρα την Αρτα , όπου εκτελέστηκαν 
κι’ εκτελούνται έργα άνω των 2 δις. Ενδεικτικά αναφέρω πως 
ολοκληρώνονται τα έργα της σπουδαστικής εστίας 100 κλινών 
και είναι σε εξέλιξη η ίδρυση σχολής τηλεπληροφορικής.

Στον τέταρτο άξονα που αφορά την κοινωνική προστασία και 
ειδικότερα στον τομέα της υγείας, η ανάπτυξη των υπηρεσιών



στην Ήπειρο, έχει αναδείξει την φτωχή σε άλλα περιφέρεια της 
Ηπείρου σε προνομιούχο περιοχή στο χώρο της νοσοκομειακής- 
υγειονομικής περίθαλψης σε επίπεδο χώρας.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Με τα εγκαίνια του νομαρχιακού νοσοκομείου Άρτας , 
δημιουργείται ένα πυκνό πλέγμα υγειονομικής φροντίδας και 
περίθαλψης , ίσως το ισχυρότερο της χώρας. ( Αναφορά σε 
νοσοκομείο Άρτας).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Με ευθύνη , συνέπεια και σκληρή δουλειά εκτιμάμε ότι θα 
οδηγήσουμε την Ήπειρο σε μια νέα αναπτυξιακή τροχιά στην 
αφετηρία του 21ου αιώνα. Θα την οδηγήσουμε σε μια 
ολοκληρωμένη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη , που θα είναι 
εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της 
κοινωνίας. Η ανάπτυξη αυτή διασφαλίζει 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 κι’ 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 ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ


