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Φίλες και Φίλοι,

Η παρουσία μου, απόψε εδώ στη πόλη της Λευκάδας
δείχνει ότι η περιφέρεια είναι στην πρώτη γραμμή των
προσπαθειών της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

Η προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο Ισχυρή, πιο
Σύγχρονη, πιο Ανταγωνιστική, πιο Δημιουργική δεν
είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης.

Γιατί πρόκειται για

προσπάθεια που αφορά τη ζωή και τους ορίζοντες
ζωής των Ελλήνων του 21ου αιώνα, αφορά όλους μας.

Από αυτή την πανεθνική προσπάθεια δεν μπορεί να
λείπει κανείς!

Η επίσκεψή μας στη Λευκάδα έχει για μένα και τη
κυβέρνηση ιδιαίτερη σημασία.

Δείχνει τη θέλησή μας να βρεθούμε κοντά στους
πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς, την τοπική και
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και όλους εκείνους
που συμμετέχουν στην προσπάθεια για την ανάπτυξη
του τόπου.

Γιατί τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει

αποφασιστικά και αποτελεσματικά χωρίς διάλογο,
χωρίς

συστράτευση,

χωρίς

ομοψυχία.

εκσυγχρονισμός

της

χώρας

ενημερωμένους,

απαιτητικούς

έχει
και

Γιατί

ανάγκη

ο

από

ενεργητικούς

πολίτες.

ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με τους κοινούς μας στόχους, με
τις κοινές μας προσπάθειες μπορούμε να πετύχουμε
και να δημιουργήσουμε την Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Την Ελλάδα των μεγάλων και ανοικτών οριζόντων.

Η κυριαρχία του στενού προσωπικού ή συντεχνιακού
συμφέροντος, η αντίληψη ότι η προσπάθεια αφορά
όλους τους άλλους εκτός από μας, η νοοτροπία που
διαχωρίζει τον ένα από τον άλλο, ένα αποτέλεσμα

μπορεί να φέρει: Το τέλμα και την καθήλωση, την
κρίση και τη μιζέρια, την απομόνωση και την παρακμή.

Εμείς λέμε:
- Τώρα είναι η ώρα για ένα άλμα προς το μέλλον!
- Τώρα

είναι

η

ώρα

της

δημιουργικής

και

συντονισμένης προσπάθειας όλων των Ελλήνων!
- Τώρα

είναι

η

ώρα

της

ευθύνης

και

της

συστράτευσης όλων των Κοινωνικών και Πολιτικών
Δυνάμεων!

Η ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΝΕ

Φίλες και Φίλοι,

Ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη της χώρας

και η

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, αλλά και η συνοχή
της

κοινωνίας

μας

είναι

βασικοί

άξονες

των

προγραμμάτων που οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
προωθούν τα τελευταία χρόνια.

Γιατί μόνο έτσι το

όραμά μας για μια Ελλάδα σύγχρονη και ισχυρή και
συνεπώς μια κοινωνία της ευημερίας, μπορεί να γίνει
πραγματικότητα.

Οι πολιτικές που ακολουθούμε, τα

μέτρα που εφαρμόζουμε κινούνται πάντα σ’ αυτή την
κατεύθυνση.

Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχει
επιλέξει να συμμετέχουμε ισότιμα και ενεργά στη νέα
ευρωπαϊκή

πραγματικότητα,

να

συναποφασίζουμε

μαζί με άλλα κράτη - μέλη για τα μεγάλα θέματα, για το
μέλλον.

Γι’ αυτό επιδιώκουμε να συμμετάσχουμε στην ΟΝΕ.
Και βέβαια η συμμετοχή από μόνη της δεν είναι αρκετή
να δώσει λύσεις σ’ όλα τα προβλήματα που μας
απασχολούν.

Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας σ’

αυτό το σημείο.

Άλλωστε η ΟΝΕ δεν αποτελεί το

μαγικό ραβδί που θα εξαφανίσει τα προβλήματα, που
θα εξουδετερώσει τις δυσκολίες, που θα απαντά

αυτόματα στα μεγάλα ζητήματα, σαν κι αυτό της
ανεργίας.

Αυτό που πιστεύουμε όμως είναι ότι η συμμετοχή και
διατήρηση στην ΟΝΕ αποτελεί τα βασικό πλαίσιο για
να

μπορέσουμε

με

τις

πολιτικές

μας

και

με

προσπάθεια να βελτιώνουμε διαρκώς τη θέση μας.
Αυτό το πλαίσιο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους, για περισσότερες
επενδύσεις, για νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για πιο
πολλές δράσεις στην εκπαίδευση, την υγεία,

τη

κοινωνική προστασία, στην ελληνική περιφέρεια.

Η συμμετοχή μας στην ΟΝΕ σημαίνει ότι σε λίγα
χρόνια κάθε Ελληνας πολίτης θα κάνει τις συναλλαγές
του με ΕΥΡΩ, θα έχει στα χέρια του ένα από τα πιο
ισχυρά νομίσματα του κόσμου.

Ψεύδονται

συνειδητά,

αναλωνόμαστε

στο

όσοι

κυνήγι

υποστηρίζουν,
κάποιων

ότι

αριθμητικών

στόχων για τα μεγέθη της οικονομίας μας.

Η

πραγματικότητα είναι ότι σ’ αυτόν τον αγώνα δρόμου,
στον οποίο όλοι μαζί παίρνουμε μέρος, υπάρχει το
πραγματικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της χώρας,
για την εξασφάλιση των πολιτών, για τη διασφάλιση
νέων δυνατοτήτων, καινούργιων ευκαιριών για μας και
τα παιδιά μας.

Καταβάλουμε

κάθε

δυνατή

προσπάθεια

για

να

συμμετέχουμε ισότιμα και ενεργά στις εξελίξεις, για να
περιορίσουμε και να εκμηδενίσουμε κάθε κίνδυνο που
υπονομεύει τα όσα μέχρι τώρα καταφέραμε. Αν όμως,
δεν κατορθώσουμε να μείνουμε μέσα στο παιχνίδι, αν
επαναπαυτούμε και χάσουμε χρόνο τότε η θέση της
Ελλάδας μπορεί να κλονισθεί.
κοινωνικού κράτους,

Η αποδυνάμωση του

η αύξηση της ανεργίας, τα

πρόσθετα προβλήματα στην αγροτική οικονομία, η
απώλεια σημαντικών κοινοτικών πόρων είναι μερικές
από τις πιθανές αρνητικές συνέπειες που θα έχουμε.

Αν δεν ανταποκριθούμε στην πρόκληση της ΟΝΕ οι
απώλειες δεν θα είναι

όμως μόνο οικονομικές. Έξω

από την ΟΝΕ θα αποδυναμωθεί η θέση μας σ’ ό,τι
αφορά την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Για μας η ΟΝΕ δεν είναι μόνο στόχος οικονομικός,
είναι στόχος εθνικός.

Ο

ελληνικός

λαός

γνωρίζει

ότι

από

το

1994

καταφέραμε μια πολλαπλή ισορροπία: περιορίσαμε
τα

ελλείμματα

πληθωρισμό,

του

πετύχαμε

δημοσίου,
υψηλούς

μειώσαμε

το

αναπτυξιακούς

ρυθμούς, προστατεύσαμε τα πραγματικά εισοδήματα
των εργαζομένων, διατηρήσαμε σε υψηλό επίπεδο τις
κοινωνικές δαπάνες. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες
χώρες της Ευρώπης που αύξησε τις κοινωνικές
δαπάνες στο κρίσιμο χρονικό διάστημα που κατάφερε
να καλύψει την απόσταση που τη χώριζε από τους
ευρωπαίους εταίρους.

Η ελληνική οικονομία κατέκτησε την εμπιστοσύνη των
διεθνών αγορών.

Η ένταξη

της δραχμής

στο

μηχανισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ
τα

μακροοικονομικά

μεγέθη

καταδεικνύουν ότι

η

οικονομία μας κινείται σταθερά σε τροχιά σύγκλισης με
τα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, επιτυγχάνοντας ρυθμούς ανάπτυξης, που
τα τελευταία δύο χρόνια είναι από τους υψηλότερους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύουμε έμπρακτα τη
προσπάθεια που γίνεται για να υπάρξει πραγματική
σύγκλιση και να φθάσει, το ταχύτερο δυνατό, ο
Έλληνας πολίτης στο επίπεδο ζωής των άλλων
Ευρωπαίων.

Όλα αυτά που μόλις ανέφερα, αποτελούν μια απτή
πραγματικότητα.

Είναι

οφέλη

χειροπιαστά

και

σημαντικά για τη χώρα αλλά και για το καθένα μας
ξεχωριστά.

Αποδεικνύουν ότι οι κόποι και οι θυσίες

του Έλληνα πολίτη αποδίδουν, ότι οι προσπάθειες δεν
ήταν χωρίς αποτέλεσμα, ότι το χάσμα μικραίνει. Αλλά
και πάλι τονίζω ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε
εδώ.

Βρισκόμαστε πράγματι σε τροχιά σύγκλισης

αλλά για να προσεγγίσουμε το επίπεδο που θέλουμε
χρειάζονται ακόμα καλύτερες επιδόσεις, οφείλουμε να
προσπαθήσουμε όλοι περισσότερο.

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων και συνεχών αλλαγών.
Ο κόσμος γύρω μας μεταβάλλεται διαρκώς.

Η

ισχυροποίηση και η ανάπτυξη της χώρας μας περνούν
μέσα από την αλλαγή των αντιλήψεων, από την
ανάληψη πρωτοβουλιών, μέσα από νέες σχέσεις και
δράσεις.

Συνδέονται

συμπεριφορών

και

με

υιοθέτηση

πρακτικών,

με

καινούργιων
τη

σύλληψη

σύγχρονων στρατηγικών που θέτουν στέρεα θεμέλια
για το μέλλον.

Δεν έχουμε τα περιθώρια να κλείνουμε τα μάτια και να
αδιαφορούμε για τις εξελίξεις.

Δεν μπορούμε να

αγνοήσουμε ότι το χθες δεν είναι το ίδιο με το σήμερα,
ότι το αύριο μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό
από αυτό που βιώνουμε τώρα.
αξιολογήσουμε

όσα

συμβαίνουν

Οφείλουμε να
γύρω

μας,

να

αξιοποιήσουμε τη κατάλληλη στιγμή τις ευκαιρίες που
εμφανίζονται.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο και πολύ

περισσότερο τίποτα δεν μας χαρίζεται. Η επιτυχία στις
μέρες μας είναι συνώνυμη με τη διορατικότητα, την
ενεργητικότητα, τη δημιουργικότητα, τη καινοτομία.

Για να πετύχουμε όμως τους στόχους μας για
ανταγωνιστικότητα

της

οικονομίας,

ανάπτυξη

και

κοινωνική συνοχή, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
αλλαγή στους τρόπους λειτουργίας της οικονομίας και
κοινωνίας.

Η δημοσιονομική προσαρμογή, οι αλλαγές στην αγορά
εργασίας,

οι

ιδιωτικοποιήσεις

των

τραπεζών,

οι

μετοχοποιήσεις του OTE, των Ελληνικών Πετρελαίων
και

των

άλλων

ακολουθούν,

η

δημοσίων
μεταρρύθμιση

επιχειρήσεων
της

που

κοινωνικής

ασφάλισης, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των
δημοσίων
σημασίας

επιχειρήσεων
για

τη

είναι

κυβέρνηση

ζητήματα
αλλά

ζωτικής

πιστεύω

και

απαίτηση όλης της ελληνικής κοινωνίας.

Δε νομίζω ότι κανένας Έλληνας πολίτης επιθυμεί τη
παράταση

καταστάσεων

που

περιορίζουν

τους

πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε
επενδύσεις, σε περισσότερα σχολεία ή στην καλύτερη
περίθαλψη,

στη

δημιουργία

νέων

θέσεων

απασχόλησης ή στη μεγαλύτερη κοινωνική προστασία.
Για πρώτη φορά, τα τελευταία χρόνια, περιορίσαμε
αισθητά τη μαύρη οικονομία, την παραοικονομία και τη
φοροδιαφυγή. Οι πιο βαριές αναλογικά φορολογίες
που επιβλήθηκαν είναι στις Τράπεζες, τα μεγάλα

εισοδήματα, τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Αν αυτοί
διαμαρτύρονται ότι είμαστε ανάλγητοι, τότε οι λέξεις
έχουν χάσει το νόημά τους. Εμείς το λέμε καθαρά:

Θα επικρατήσει κοινωνική δικαιοσύνη σε όλα τα
επίπεδα και όλοι θα κληθούν να συμβάλουν αναλογικά
στην

προσπάθεια

της χώρας

για

ευημερία

και

ανάπτυξη.

Ποιοι λοιπόν διαμαρτύρονται για τους σωστούς και
δίκαιους φόρους;

Όσοι

καλομάθανε

στην

παραοικονομία

και

τη

φοροδιαφυγή!

Η

δίκαιη

φορολογική

κοινωνική συνοχή.

πολιτική

εξυπηρετεί

την

Γι’ αυτό δεν πρόκειται να περιορισθούμε στα πρώτα
σημαντικά

βήματα

που

κάναμε

ως

τώρα.

Προχωρούμε χωρίς καθυστέρηση στην εφαρμογή
προγραμμάτων εξυγίανσης στον κρίσιμο τομέα των
μεταφορών.

Μέσα στους επόμενους

μήνες θα

περάσουν από τη Βουλή τα νομοσχέδια για τις
εργασιακές

σχέσεις

και

την

ασφαλιστικού συστήματος.

αναμόρφωση

του

Τον Αύγουστο θα έχουν

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την ιδιωτικοποίηση της
Ιονικής Τράπεζας και των Αφορολογήτων Ειδών, με
την ίδια πιστεύω επιτυχία που είχαμε στη Μακεδονίας Θράκης και στην Κρήτης.

Η εμπιστοσύνη που

διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνει τα
αποτελέσματα

της

προσπάθειας

που

γίνεται

δημιουργεί ευοίωνες προοπτικές για την ελληνική
οικονομία, γεννά ελπίδες για όλους μας.

Αναγνωρίζω
προβλήματα

ότι
σε

αυτές

οι

κάποιες

αλλαγές

δημιουργούν

κοινωνικές

ομάδες.

Κατανοούμε τα προβλήματα αυτά και προσπαθούμε

με κοινωνική ευαισθησία να δίνουμε λύσεις.

ΓΓ αυτό

υπολογίζουμε προσεκτικά κάθε μας κίνηση.

ΓΓ αυτό

παρεμβαίνουμε αντισταθμιστικά, όπου χρειάζεται.

Η

κοινωνική ευαισθησία αποδεικνύεται με αποτελέσματα
που αμβλύνουν ανισότητες και όχι με λόγια που
χαϊδεύουν αυτιά.

Δεν κάνουμε άσκοπες θυσίες, ούτε αδιαφορούμε για
την

τύχη

αδύναμων

κοινωνικών

ομάδων.

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της
κοινωνικής
κοινωνικής

συνοχής

με

προστασίας

τη
και

δημιουργία

δικτύων

αλληλεγγύης,

με

προγράμματα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων
και των ανέργων, με τη βελτίωση όλων των υπηρεσιών
πρόνοιας. Η Ανάπτυξη για μας δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο είναι έξω από
τη λογική μας. Για μας το κοινωνικό κράτος αγκαλιάζει
όσους έχουν πραγματικές ανάγκες, ενδιαφέρεται για
τις περιοχές που έχουν τις περισσότερες ανάγκες.

Οι

νέες

συνθήκες που

επικρατούν

περιβάλλον μας αφορούν όλους.

στο

διεθνές

Επεκτείνονται σε

όλους τους τομείς και δεν θα μπορούσαν να αφήσουν
ανεπηρέαστο και τον αγροτικό τομέα.
ανταγωνισμός

γίνεται

όλο

και

Κι εδώ, ο

πιο

έντονος,

οι

δυνατότητες για εθνική προστασία των αγροτικών
προϊόντων είναι περιορισμένες.

Βρισκόμαστε σε μια

διαρκή διαπραγμάτευση για τα αγροτικά προϊόντα,
προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο αλλά όπως
ξέρετε

δεν είμαστε

μόνοι

μας.

Οι

αποφάσεις

λαμβάνονται από κοινού σε επίπεδο Ε.Ε. και είναι η
κατάληξη

διαπραγματεύσεων

και

συμβιβασμών

ανάμεσα σε χώρες με πολύπλευρα και πολλές φορές
αντικρουόμενα συμφέροντα.

ΓΓ

αυτό

και

στο

τομέα

αυτό

πρέπει

να

προετοιμασθούμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για τη
δυναμική ανάπτυξη της αγροτικής μας οικονομίας,

όπως ήδη έχουν κάνει οι ανταγωνιστές μας.

Οι

Έλληνες

οι

αγρότες

πρέπει

να

κινητοποιηθούν,

συνεταιριστικές οργανώσεις μπορούν και πρέπει να
παίξουν το πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή τη φάση.

Οι

Κυβερνήσεις

ευαισθησία

τους,

του

ΠΑΣΟΚ

έσκυβαν

έχουν

πάντα

δείξει
με

την

ιδιαίτερη

προσοχή και φροντίδα στα προβλήματα των αγροτών,
δρομολόγησαν λύσεις. Και τώρα, για μια ακόμα φορά,
στεκόμαστε

στο

πλευρό

των

αγροτών

μας.

Υλοποιούμε, όπως είχαμε υποσχεθεί και προεκλογικά,
τις

δεσμεύσεις

μας

για

τη

βελτίωση

ανταγωνιστικότητας του αγροτικού

τομέα,

της

για τη

βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, για τη κοινωνική
προστασία του αγρότη.
δημιουργούν

νέες

Λαμβάνουμε μέτρα που

προοπτικές

για

πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου.

τη

μεγάλη

Συγκεκριμένα

προωθούμε:
■ τη καθιέρωση πρόσθετων σημαντικών κινήτρων για
τους νέους αγρότες,

■ τη θέσπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
για αγροτική γη και τη παροχή αντικινήτρων για την
αγροτική χρήση της γης από μη αγρότες,
■ την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης
και λειτουργίας των συνεταιρισμών, με σκοπό τη
ριζική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του ρόλου
τους,
■ τη θεσμική αναδιάρθρωση των μηχανισμών αρωγής
των

αγροτών για

την επίτευξη

ταχύτητας

και

διαφάνειας στην καταβολή των εθνικών ή κοινοτικών
αποζημιώσεων και επιδοτήσεων,
■ την αναμόρφωση των ΕΛΓΑ για την αρτιότερη
διασφάλιση των αγροτών απέναντι σε διακυμάνσεις
εισοδήματος από

φυσικές

καταστροφές

και

τη

διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου,
■ τη

σύσταση

Επαγγελματικής

του

Οργανισμού

Εκπαίδευσης,

Γεωργικής

Κατάρτισης

και

Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) για την εκπαίδευση και
κατάρτιση των νέων, αλλά και των παλαιότερων
αγροτών,

■ τη δημιουργία του κύριου κλάδου ασφάλισης των
αγροτών με τη μετατροπή του ΟΓΑ σε αυτόνομο,
βιώσιμο

οργανισμό

κύριας

ασφάλισης

που

διασφαλίζει τη δυνατότητα απόκτησης ουσιαστικών
συντάξεων από τους αγρότες,
■ την αύξηση των αγροτικών συντάξεων και

τη

τιμαριθμοποίησή τους από φέτος.

Τα μέτρα πολιτικής που εφαρμόζουμε για την τόνωση
της αγροτικής οικονομίας αποτελούν το ένα σκέλος
των πρωτοβουλιών που παίρνουμε για την ανάπτυξη
της ελληνικής υπαίθρου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε

εξέλιξη στην Περιφέρεια ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα
αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων, ύψους 2,7
τρις δρχ., που στοχεύει στη μείωση των ανισοτήτων
μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας, στη
δημιουργία αναπτυξιακών προϋποθέσεων σε κάθε
περιοχή και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
στην ύπαιθρο.

Φίλες και φίλοι,

Ο “Καττοδίστριας”, η οργάνωση της Περιφέρειας, οι
νέες αρμοδιότητες στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ,
η ενίσχυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης είναι οι
σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υιοθετήσαμε για την
αναστροφή

της

συγκεντρωτικής

πυραμίδας

της

διοίκησης.

Ειδικότερα,

με το πρόγραμμα “Καποδίστριας”, οι

Οργανισμοί
αναβαθμίζονται,

πρώτου

βαθμού

γίνονται

Αυτοδιοίκησης

μονάδες

ανάπτυξης,

αναδημιουργίας και αναζωογόνησης για τις τοπικές
κοινωνίες.

Προχωρούμε στις συνενώσεις μ’ ένα πλήρες σχέδιο
που

εγγυάται

τον

εκσυγχρονισμό

αποτελεσματικότητα των OTA,

και

την

με την εφαρμογή

προγραμμάτων βελτίωσης ή δημιουργίας βασικών
υποδομών,

διοικητικού,

τεχνικού

και

κοινωνικού

εξοπλισμού χωρίς να θιγούν οι διευκολύνσεις ή τα
προνόμια

που

είχαν

οι

κάτοικοι

των

μικρών

κοινοτήτων.

Φίλες και φίλοι,

Γνωρίζετε

ότι

από

το

1994

έχει

ξεκινήσει

ένα

πρωτόγνωρο, για την πατρίδα μας, πρόγραμμα έργων,
ότι καταβάλλεται μια γιγαντιαία προσπάθεια για την
αξιοποίηση των Εθνικών και Κοινοτικών πόρων του Β’
Πακέτου Ντελόρ.
ολοκληρώθηκαν

Σε κάθε γωνιά της χώρας μας
ή

βρίσκονται

στο

στάδιο

της

κατασκευής μικρά και μεγάλα έργα που δημιουργούν
νέες προοπτικές για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

Έργα όπως η Εγνατία, ο Άξονας ΠΑΘΕ, η Ζεύξη Ρίου Αντίρριου και η Ζεύξη Ακτίου Πρέβεζας, το Εθνικό
Κτηματολόγιο, Οδικά Δίκτυα των Περιφερειών, οι

υποδομές για Λιμάνια, Αεροδρόμια, Ύδρευση και
Βιολογικούς Καθαρισμούς, η Τεχνολογική Ανανέωση
των Τηλεπικοινωνιών, Ήπιες και Εναλλακτικές Μορφές
Ενέργειας, οι υποδομές της Υγείας, της Πρόνοιας και
της

Εκπαίδευσης,

η

Διοικητική

Αποκέντρωση

συνθέτουν τη νέα εικόνα της χώρας.

Όλοι παραδέχονται πια ότι η αξιοποίηση των Εθνικών
και Κοινοτικών Πόρων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης που φτάνουν τα 9,5 τρις δραχμές για τη
χρονική περίοδο 1994 - 2000 έδωσε μια μεγάλη
ώθηση στην Ελλάδα.

Η ώθηση αυτή θα συνεχιστεί και κατά την περίοδο
2000 - 2006 με την αξιοποίηση των Εθνικών και
Κοινοτικών

Πόρων

του

Γ

Κοινοτικού

Πλαισίου

Στήριξης που προσπαθούμε να ανέλθουν περίπου στα
10 τρις δρχ.

Στην ελληνική ύπαιθρο υλοποιείται, με τη συνεργασία
των τοπικών και των κεντρικών φορέων, ένα σύνολο
έργων και παρεμβάσεων που στόχο έχουν την
ανάδειξη της περιφέρειας σε αυτοδύναμη διοικητική,
αναπτυξιακή, πολιτιστική και κοινωνική οντότητα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Φίλες και φίλοι,

Οι στόχοι και η στρατηγική ανάπτυξης 2000 - 2006 για
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - και επομένως για το
Νομό Λευκάδας - είναι:
• η άρση της απομόνωσης της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων μέσω διασυνοριακών και διαπεριφερειακών
συνδέσεων και συνεργασιών.
• η ποιοτική ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού
με αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος καθώς
και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.

• η αναπροσαρμογή της παραγωγικής βάσης με την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η διάχυση της
ανάπτυξης σε όλη την Περιφέρεια.
• η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού
της Περιφέρειας και η σύνδεσή του με την αγορά
εργασίας.
• Ο πρώτος στόχος επιτυγχάνεται με τη σύνδεση της
Περιφέρειας με την Εγνατία, τον κάθετο Ιταλικό και
Βαλκανικό άξονα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα καθώς και
με τη δημιουργία ενδοπεριφερειακών μεταφορικών
συνδέσεων

και

τη

βελτίωση

των οδικών

και

λιμενικών υποδομών.
• Ο δεύτερος στόχος, επιτυγχάνεται με την εφαρμογή
μιας σύγχρονης μελέτης για τον Τουρισμό με
έμφαση

στις

εναλλακτικές

μορφές

τουρισμού.

Επίσης με επιλεκτικές παρεμβάσεις - αναβαθμίσεις
στους

τομείς

του

πολιτισμού,

φυσικού

περιβάλλοντος και των τομέων υγείας και ποιότητας
ζωής.

• Ο τρίτος στόχος επιτυγχάνεται με παρεμβάσεις στον
πρωτογενή τομέα και τη στήριξη του δευτερογενούς
(MME) και του τριτογενούς τομέα στην κατεύθυνση
της

ανταγωνιστικότητας

και

της

ισόρροπης

ανάπτυξης στην περιφέρεια.
• Ο

τέταρτος

εκπαιδευτικές

στόχος

επιτυγχάνεται

υποδομές

και

με

επικέντρωση

νέες
της

εκπαίδευσης - κατάρτισης στις νέες συνθήκες της
αγοράς

εργασίας

τεχνολογίες,

(τάσεις

μεταναστευτικό

απασχόλησης,
ρεύμα,

νέες

ανάγκες

παραγωγικής εξειδίκευσης.

Το

σχέδιο γίνεται

ελλείψεις

που

περιορίστηκαν.

πραγματικότητα.

χαρακτήριζαν

τα

Οι
Ιόνια

βασικές
νησιά

Ήδη σε όλους τους νομούς έχουν

προγραμματισθεί και εκτελούνται σημαντικά έργα που
σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τα Ιόνια.

Ασφαλώς και δεν πρόκειται να σταματήσουμε εδώ.
Απομένουν αρκετά να γίνουν και σ’ αυτό το σημείο
θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι προσπάθειες θα
συνεχισθούν.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Φίλες και φίλοι,

Είναι κοινός τόπος πως το σημερινό πρόσωπο της
Λευκάδας είναι συνδεδεμένο με έργα υποδομής που
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τις κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ.

Η πλωτή γέφυρα, οι δρόμοι, τα λιμάνια, η υδροδότηση,
οι αποχετεύσεις και οι αναπλάσεις αποτελούν τα
στοιχεία της τωρινής πραγματικότητας.

Η απομόνωση αποτελεί οριστικό παρελθόν.

Για τη Λευκάδα όμως, δημιουργούνται και άλλες
μεγάλες

δυνατότητες

περισσότερο.
χιλιομέτρων

Τα

για
έργα

Ιόνιας Οδού,

να

αναπτυχθεί

κατά

μήκος

ακόμα

των

260

του άξονα Αντίρριο

-

Γιάννενα - Κακκαβιά, η ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου, η ζεύξη
Πρέβεζας

-

Ακτίου,

εκσυγχρονισμού
δημιουργούν

στο

νέες

η

δημοπράτηση

Αεροδρόμιο

προϋποθέσεις

του

έργων
Ακτίου

διευκολύνοντας,

όπως είναι φυσικό, τις μετακινήσεις με ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα για τη Λευκάδα, η οποία διαθέτει το
πλεονέκτημα

της

άμεσης

επικοινωνίας

με

το

ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας μας.

Με βάση το συνολικό σχεδίασμά για τη χώρα και τις
προτεραιότητές

μας για τη Περιφέρεια του Ιονίου

υλοποιούμε και προγραμματίζουμε παρεμβάσεις που
συμβάλουν στην ποιοτική ανάπτυξη του νησιού, στην
ευημερία των κατοίκων του, στη συγκράτηση του
πληθυσμού. Το συνολικό κόστος των έργων ανέρχεται
σε 19 δις. δρχ.

Με την ολοκλήρωση του βιολογικού σταθμού της
πόλης, της ύδρευσης της Λευκάδας από τον Άγιο
Νικόλαο, της ύδρευσης των παραλιακών κοινοτήτων,
και του αγωγού ύδρευσης Λευκάδας - Σφακιωτών, που
τελειώνει σύντομα, λύνονται οριστικά προβλήματα
δεκαετιών που ταλαιπωρούσαν τους κατοίκους.

Στον τομέα των υποδομών ακόμα αποπερατώθηκαν
τα έργα στο δυτικό λιμάνι της Λευκάδας, όπως επίσης
και οι εργασίες οδοποιίας Μεγανησίου, κόστους 180
εκατ. δρχ. Αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα
και άλλα σημαντικά για το νομό οδικά έργα, όπως η
οδός

Βλυχού-Διασταύρωση

Λευκάδας-Καρυάς,

ένα

Σύβρου,

δίκτυο

ο

δρόμος

οδικών

έργων

συνολικού κόστους 800 εκ. δρχ.

Εκτελείται με γρήγορους ρυθμούς η αποχέτευση του
Αγίου Νικήτα δαπάνης 500 εκ. δρχ. ενώ προχωρούν
και οι διαδικασίες για τα έργα του δικτύου ύδρευσης
Καστού και Εγκλουβής.

Εντάσσεται
βιολογικού

στο πρόγραμμα
καθαρισμού

η εγκατάσταση

Πόντη

-

του

Βασιλικής,

προϋπολογισμού 800 εκ. δρχ. έργο το οποίο θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1999.

Παράλληλα εκτελούνται έργα που έχουν κοινωνικό και
πολιτιστικό χαρακτήρα:

η βιβλιοθήκη

Βλυχού,

το

Πνευματικό Κέντρο Αγίου Πέτρου, η ανάπλαση του
Μάρκά και της πλατείας Απόλπαινας, η ανάπλαση
πλατειών του Δήμου Μεγανησίου, η αξιοποίηση του
Ιστορικού Κέντρου και του Μουσείου Ιονίου Μουσικής
Παράδοσης. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στο κτιριακό
συγκρότημα του Αθλητικού Γυμνασίου.

Δημοπρατήθηκε το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο της
Λευκάδας

προϋπολογισμού

700

εκ.

δρχ.

ενώ

βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την επέκταση του
Γυμνασίου Βασιλικής.

Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου υλοποιούνται
στο νομό Λευκάδας 15 επενδυτικά σχέδια συνολικού
ύψους 1,5 δις δρχ. Επίσης, έχουν ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

«Γεωργίας»

6

έργα

συνολικού κόστους 576 εκ. δρχ. και στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Αλιείας» 3 έργα, συνολικής δαπάνης 470
εκατ. δρχ.

Βρίσκεται στην τελική φάση η διαδικασία για την
απόκτηση από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας
δύο οικοπεδικών εκτάσεων, 26 περίπου στρεμμάτων,
οι

οποίες

θα

ενταχθούν

στο

κατασκευαστικό

πρόγραμμα του Οργανισμού για ανέγερση οικισμού 70
κατοικιών,

και θα στοιχίσουν,

μαζί

με τα έργα

υποδομής που απαιτούνται, 2 δις δρχ. περίπου.

Η Λευκάδα, που βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής του
Ιονίου, διαθέτει μια θαυμάσια θέση και ένα ιδανικό
περιβάλλον

για

την

ανάπτυξη

του

θαλάσσιου

τουρισμού. Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός, έχουμε

ικανοποιήσει, όπως γνωρίζετε, το αίτημά σας για τη
δημιουργία μαρίνας και

έχουμε εντάξει το έργο στο

Περιφερειακό Πρόγραμμα.

Τα προβλήματα που

υπήρξαν στο παρελθόν έχουν πλέον ξεπερασθεί, το
έργο έχει χωροθετηθεί και αποτελεί δέσμευση της
Κυβέρνησης

ότι

καθυστερήσεις.
απαιτούνται

δεν

θα

υπάρξουν

άλλες

Διασφαλίζουμε τους πόρους που

και

θα

καταβάλουμε

κάθε

δυνατή

προσπάθεια για να ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος του
2000, η Μαρίνα της Λευκάδας, που αποτελεί έργο
πνοής για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη του
νησιού.

Οι

πρωτοβουλίες

μας

για

τη

βελτίωση

των

αναπτυξιακών προοπτικών του νησιού δεν σταματούν
σε όσα υλοποιούμε σήμερα. Ξεκινούν άμεσα οι μελέτες
για νέα έργα ζωτικής σημασίας για τη Λευκάδα που
γνωρίζω

ότι

αποτελούν

βασικά

αιτήματά

σας.

Πρόκειται για τη μελέτη διάνοιξης του διαύλου, ενός
σημαντικού αναπτυξιακού έργου που θα επιτρέψει την

καλύτερη αξιοποίηση της Μαρίνας, αλλά κυρίως θα
δημιουργήσει καινούργιες δυνατότητες ανάπτυξης για
τους τουριστικούς οικισμούς της ανατολικής Λευκάδας,
η μελέτη διαμόρφωσης ναυταθλητικής υποδομής στον
κόλπο Βλυχού καθώς επίσης και η μελέτη για την
αποχέτευση των ανατολικών και νότιων οικισμών του
νησιού.

Μαζί

μ’

αυτά,

προωθούμε

συστηματικά

ολοκληρωμένες πολιτικές, πολιτικές που στοχεύουν
στην ανασυγκρότηση και ισχυροποίηση της υπαίθρου,
την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, τον
εκσυγχρονισμό της χώρας.

Είμαστε αποφασισμένοι για μια νέα πορεία της χώρας,
για μια νέα πορεία της Περιφέρειας. Σήμερα, από το
όμορφο νησί σας εκφράζουμε ακριβώς αυτή τη
βεβαιότητα: Στην αρχή του αιώνα η Περιφέρεια θα είναι
πλέον Ισχυρή, με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο
από εκείνο που είχε μερικά χρόνια πριν. Από αυτό το

πρόσωπο που έχει ακόμα και σήμερα. Αυτή είναι η
επιλογή μας. Αυτό είναι το όραμά μας.

Σ’ αυτή

ακριβώς την κατεύθυνση εργαζόμαστε

προγραμματισμένα

και

συστηματικά,

εργαζόμαστε

αποφασιστικά και αποτελεσματικά.

Φίλες και φίλοι,

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους Έλληνες ότι η
πορεία που ακολουθούμε είναι η μόνη ρεαλιστική
λύση, ότι η πολιτική μας είναι η μόνη που μπορεί να
εγγυηθεί και να επεκτείνει τα “κεκτημένα” των Ελλήνων
για τον 21ο αιώνα, ότι το Πρόγραμμα μας είναι η μόνη
εγγύηση για περισσότερες δυνατότητες και για την
Ελλάδα και για τους Έλληνες.

Σήμερα, είμαστε στο πιο κρίσιμο σημείο αυτής της
πορείας.

Βρισκόμαστε

ακριβώς

στη

στιγμή

που

χρειάζεται μια επιτάχυνση των προσπαθειών όλων
μας.

Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε.
Αισθανόμαστε ως υποχρέωσή μας, να προλάβουμε τις
εξελίξεις και να δημιουργήσουμε προοπτικές, αντί για
αδιέξοδα. Αισθανόμαστε ως υποχρέωσή μας, να
υλοποιήσουμε και μάλιστα έγκαιρα τις αναγκαίες
αλλαγές.

Είμαι

πεπεισμένος,

ότι

μαζί

μας

σ’

αυτή

την

προσπάθεια είναι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού
λαού.

Φίλες και φίλοι,

Είμαστε σήμερα το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που έχει
ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη πολιτική πρόταση για
τα μεγάλα προβλήματα της χώρας. Είμαστε το μόνο
κόμμα που έχει λύσεις και τις εφαρμόζει με συνέπεια.

Τιμάμε στο ακέραιο τη λαϊκή εντολή που λάβαμε τον
Σεπτέμβριο του 1996. Και με βάση το έργο μας θα
λάβουμε εκ νέου την εντολή το 2000, προκειμένου να
διασφαλίσουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες ζωής για
τους πολίτες και να ολοκληρώσουμε την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας.

Έχουμε

το

όραμα

μιας

Ελλάδας

ισχυρής,

αναπτυγμένης, ικανής να ενταχθεί και διατηρηθεί στα
κέντρα λήψης των αποφάσεων του 21ου αιώνα.

Έχουμε

το όραμα μιας Ελλάδας κοινωνικά δίκαιης

που φροντίζει τους πολίτες και τις περιοχές που έχουν
πραγματικές ανάγκες.

Έχουμε το όραμα μιας Ελλάδας που αναπτύσσεται
ισόρροπα σ’ όλες τις περιφέρειες, σ’ όλους τους
νομούς.

Εδώ στη Λευκάδα ελπίζουμε, όπως παντού αλλού
στην

Ελλάδα,

δημιουργούμε.

δημιουργίας γίνεται πραγματικότητα.

Με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία!

Η

Ελλάδα

της

