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Φίλες και φίλοι,

Σας ευχαριστώ για την υποδοχή που μας επιφυλάξατε και για την παρουσία 

σας στη σημερινή συγκέντρωση.

Είμαστε σήμερα στην Αιτωλοακαρνανία για να δούμε από κοντά τις ανάγκες 

σας, να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των πολιτικών μας, να σχεδιάσουμε 

μαζί για το μέλλον. Σε συνεργασία και επικοινωνία με τους κοινωνικούς 

φορείς και την αυτοδιοίκηση θα δούμε τί απασχολεί και τί προβληματίζει το 

όμορφο αυτό τμήμα της χώρας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι θα 

μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία η πρόοδος θα 

είναι συνεχώς ορατή, στην οποία θα υπάρχει δημιουργικότητα, μετεξέλιξη σ’ 

ένα κόσμο πιο κοντά στις επιθυμίες σας. Μόνο αν προσπαθήσουμε όλοι θα 

μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα την ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα 

του 21ου αιώνα.

Φίλες και φίλοι,

Από το 1994 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδωσε πολλές μάχες 

και πέτυχε πολλά.

Δώσαμε μάχη για να αποκαταστήσουμε την ισορροπία στα τεράστια 

ελλείμματα, τον πληθωρισμό, την αναξιοπιστία και την αδύναμη θέση της 

οικονομίας μας και της χώρας γενικότερα.

Δώσαμε μάχη για να πετύχουμε ανάπτυξη, να μεταστρέψουμε τη 

στασιμότητα σε δημιουργικότητα.

Δώσαμε μάχη, μέσα σ’ όλους τους περιορισμούς που είχαμε, για να 

αποκαταστήσουμε τις απώλειες στο πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων 

και να δώσουμε πραγματικές αυξήσεις και βελτιωμένες συνθήκες ζωής.

Δώσαμε μάχη να ενισχύσουμε το Κράτος - Πρόνοιας με πολιτικές 

αναδιανομής του εισοδήματος μέσα σ’ ένα ασφυκτικό ιδεολογικό πόλεμο του 

συντηρητισμού ενάντια στην αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη.



Δώσαμε επίσης μάχη να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μέσα κι έξω 

από τη χώρα, ώστε να απαλείψουμε την αβεβαιότητα για το αύριο, να 

αυξήσουμε τις επενδύσεις, να κάνουμε την Ελλάδα πιο ανθεκτική απέναντι 

στις επικίνδυνες ταλαντεύσεις των διεθνών αγορών.

Δώσαμε, τέλος, μάχη για την ύπαιθρο, για μια πιο ισσόροπη ανάπτυξη 

μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου, για κοινωνικές και αναπτυξιακές 

υποδομές, για εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές και επικοινωνίες.

Σ’ όλα αυτά τα μέτωπα πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα. Κι αν 

χρειάστηκαν να γίνουν θυσίες, αυτές άξιζαν τον κόπο. Υπάρχει αντίκρυσμα, 

υπάρχει προοπτική. Όσοι εξαγγέλουν θαύματα, λειτουργούν 

παραπλανητικά, λειτουργούν ενάντια στα συμφέροντα και το μέλλον σας. Το 

ΠΑΣΟΚ προχωράει δημιουργικά. Με ρεαλισμό. Με κοινωνική ευαισθησία. 

Με τη βοήθεια της κοινωνίας. Και κυρίως με ειλικρίνεια. Ακολουθήσαμε 

επιτέλους ένα άλλο δρόμο, κάνοντας ρήξη με ανεύθυνες πολιτικές πρακτικές 

πολλών δεκαετιών. Υποσχεθήκαμε λίγα. Ξέραμε τις δυσκολίες και τους 

κινδύνους. Αλλά κάναμε πολύ περισσότερα απ' όσα υποσχεθήκαμε. Και με 

υπευθυνότητα , με την ίδια σύνεση που κάθε οικογένεια μοχθεί και οικοδομεί 

το μέλλον της, αλλάξαμε μέσα σε λίγα χρόνια πολλά. Σίγουρα υπάρχουν 

πολλά ακόμα. Το μονοπάτι της προόδου άλλωστε είναι ατελείωτο. Κι αυτό 

τρέφει την πορεία προς τα εμπρός.

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία περνάει μια ισχυρή κρίση. Η οικονομία μας 

δεν μένει ανεπηρέαστη, όπως άλλωστε καμμιά οικονομία στον κόσμο. 

Επιπλέον όμως, δείχνει μια ανθεκτικότητα που λίγα χρόνια πριν θα ήταν 

αδιανόητη.

Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο κέρδος για όλους. Και ιδιαίτερα για όσους 

μοχθούν για το μηνιαίο εισόδημα και δεν έχουν την πολυτέλεια να 

συμμετέχουν στα διεθνή κερδοσκοπικά παιχνίδια.

Όλα όσα κάναμε, η σταθεροποίηση, η ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη 

μπορεί να ηχούν αφηρημένα, όμως έχουν άμεσες και πολύ συγκεκριμένες 

επιδράσεις και στη ζωή τη δική σας, εδώ στην Αιτωλοακαρνανία.



Τα έργα που γίνονται, δημιουργούν ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον και 

καλύτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη επικερδών οικονομιών δραστηριοτήτων 

και απασχόληση.

Οι φόροι που πληρώσατε αντί να πηγαίνουν για τόκους μετατρέπονται σε 

έργα, σε καλύτερες συντάξεις, σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 

του ανθρώπινου δυναμικού. Απολαμβάνετε τα οφέλη μιας πιο ισχυρής και 

σταθερής οικονομίας.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων Εθνών 

κατάσσεται στην 20η θέση μεταξύ 174 χωρών από πλευράς ανθρώπινης 

ανάπτυξης. Είναι μια τεράστια κατάκτηση που πρέπει να τη διαφυλάξουμε 

και να την ενισχύσουμε, κι αυτό δεν θα το κάνουμε με λόγια ψεύτικα και 

μεγάλα, αλλά με δουλειά, υπευθυνότητα, και όραμα.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται στην ομάδα με τους πιο υψηλούς 

αναπτυξιακούς ρυθμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα επίτευγμα 

τεράστιας σημασίας. Όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη είναι στο καλύτερο 

επίπεδο της τελευταίας εικοσιπενταετίας. Το βασικό μας πρόβλημα εστιάζει 

στην ανεργία και στον πληθωρισμό. Με ένα τεράστιο πρόγραμμα πάνω από 

400 δις δρχ. εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για να 

ενσωματώσουμε τους νέους στη διαδικασία της παραγωγής όπως και τις 

γυναίκες και τους άνεργους μεγαλύτερης ηλικίας.

Η παγκόσμια κατάσταση σήμερα επιβάλει εργρήγορση και ρεαλισμό. Χώρες - 

θαύματα της παγκόσμιας οικονομίας κατρακύλησαν μέσα σε λίγους μήνες 

πολλά χρόνια πίσω στα σκαλοπάτια της οικονομικής και κοινωνικής 

προόδου.

Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα έχουμε στόχους. ‘Αλλους πιο 

άμεσους, και άλλους πιο μακροχρόνιους.

Άμεσα όλοι γνωρίζετε, ότι πρέπει να πετύχουμε την πρόοδο εκείνη που θα 

μας επιτρέψει να μπούμε στην ΟΝΕ σε Μ> χρόνο περίπου. Ο χρόνος είναι 

ασφυκτικός και το άλμα που πρέπει να γίνει τεράστιο. Μέσα σε 4 χρόνια



πετύχαμε το ακατόρθωτο: Να δημιουργήσουμε μια πρόοδο τέτοια που 

καμμιά άλλη χώρα δεν έχει επιδείξει.

Όλοι θυμούνται πού ξεκινήσαμε το 1993, και ποιές εκτιμήσεις υπήρχαν για 

τις προοπτικές μας. Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν και σέβονται όσα πετύχαμε. 

Τώρα μένει να κάνουμε το τελευταίο κρίσιμο και δύσκολο άλμα, που θα φέρει 

την Ελλάδα στην ομάδα των 11 ισχυρών του κόσμου, σε μια ζώνη 

σταθερότητας. Ο Έλληνας πολίτης για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία του 

θα έχει ένα νόμισμα του θα τον απαλλάξει από αβεβαιότητες και 

προβλήματα δεκαετιών και θα του εγγυάται εμπιστοσύνη για το μέλλον.

Οι πολιτικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στα χρόνια που πέρασαν, ήταν 

προσεκτικές, στάθμισαν πολλές παραμέτρους και αποτέλεσαν τμήμα μιας 

συνολικότερης πολιτικής, η οποία:

■ Υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό σχέδιο με πολλαπλούς στόχους 

περιφερειακής, αναπτυξιακής, κοινωνικής, και περιβαλλοντικής πολιτικής.

■ Εστιασε στη σύλληψη της φοροδιαφυγής και στην επέκταση της 

φορολογικής βάσης σε δραστηριότητες που δεν επιβαρύνονται.

■ Διατήρησε και ενίσχυσε τις κοινωνικές δαπάνες σε όλη τη διάρκεια ενός 

δύσκολου και φιλόδοξου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης.

■ Εφάρμοσε μια εισοδηματική πολιτική στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, που 

οδήγησε σε πραγματικές βελτιώσεις εισοδήματος, αισθητά πάνω από το 

ονομαστικό ΑΕΠ.

■ Εισήγαγε, μεταξύ άλλων, σοβαρότατες θεσμικές αλλαγές στην κοινωνική 

πολιτική, ιδίως μέσω της ασφάλισης των αγροτών και του Επιδόματος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στα χρόνια μετά το 1994 δώσαμε πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς που 

σωρευτικά έφτασαν το 12,5% περίπου. Στην ίδια περίοδο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η αντίστοιχη αύξηση δεν ξεπέρασε το 2,5%. Η διαφορά αυτή 
σφραγίζει με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο το κοινωνικό πρόσωπο της



πολτικής μας. Δείχνει την προσπάθειά μας να μη μετακυλίσουμε το κόστος 

της σταθεροποίησης και της σύγκλισης στους ώμους των πιο αδύναμων.

Ο Έλληνας πολίτης ξέρω ότι επιζητά τη σταθερότητα και την ευημερία.

Ο Έλληνας πολίτης, στη συντριπτική του πλειοψηφία, επιθυμεί την ισότιμη 

και ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Θέλει να λαμβάνουμε μέρος, μαζί με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., στις 

αποφάσεις για τα μεγάλα θέματα που αφορούν στο μέλλον της παγκόσμιας 

οικονομίας, και οπωσδήποτε και στη χώρα μας.

Γι’ αυτό συμπαρίσταται στις προσπάθειες της Κυβέρνησης και, πιστεύω ότι, 

αναγνωρίζει το έργο που γίνεται. Γι’ αυτό κι εμείς δεν μπορούμε ούτε και 

πρόκειται να ολιγορήσουμε. Θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε την πολιτική 

εκείνη που θα εξασφαλίσει στη χώρα μας την ένταξή της στην ΟΝΕ, το 

αργότερο σε δύο χρόνια.

Όχι γιατί τρέφουμε αυταπάτες. Όχι γιατί πιστεύουμε ότι η συμμετοχή στην 

ΟΝΕ είναι από μόνη της αρκετή για να δώσει λύσεις σ’ όλα τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουμε. Όχι γιατί βλέπουμε την ΟΝΕ σαν το θαυμαστό κόσμο 

στον οποίο μηδενίζονται τα προβλήματα και οι δυσκολίες. Αλλά, γιατί 

πιστεύουμε ότι η συμμετοχή και η παραμονή μας στην ΟΝΕ παρέχει ένα 

σταθερό, βασικό πλαίσιο μέσα στο οποίο με τις κατάλληλες πολιτικές και 

προσπάθειες μπορούμε να εξασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες για όλους. 

Ένα πλαίσιο που δημιουργεί συνθήκες για ενίσχυση της ανάπτυξης και των 

επενδύσεων, για νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για μείωση του κόστους ζωής, 

για συναλλαγματική σταθερότητα και ταυτόχρονα δίνει περισσότερες 

δυνατότητες για δράσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της 

κοινωνικής προστασίας. Πέρα όμως και πάνω από τα οικονομικά οφέλη, 

επιδιώκουμε την ένταξη στην ΟΝΕ γιατί ενισχύει τη θέση της χώρας μας σε 

ότι αφορά τη προώθηση των ελληνικών θέσεων και την υπεράσπιση των 

εθνικών μας συμφερόντων.



Φίλες και Φίλοι,

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον η επιθυμία μας για σύγχρονη, ισχυρή και 

ανταγωνιστική Ελλάδα απαιτεί αλλαγή των αντιλήψεων, μεταβολή της 

συμπεριφοράς. Περνά μέσα από την υιοθέτηση νέων στρατηγικών, από την 

αλλαγή των παραδοσιακών σχέσεων, από την ανάληψη πρωτοβουλιών. Τα 

νέα προβλήματα απαιτούν νέες απαντήσεις, νέες πολιτικές και εργαλεία, όχι 

παλιές και ξεπερασμένες συνταγές. Πρέπει με κάθε τρόπο να μαχόμαστε για 

να αποφύγουμε την αποτυχία και να διεκδικούμε την επιτυχία.

Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα αλλάζουν, ότι υπάρχει μια συνεχής 

κινητικότητα στον κόσμο. Πρέπει να αξιολογούμε συνεχώς όσα συμβαίνουν 

γύρω μας, και να αξιοποιούμε την κατάλληλη χρονική στιγμή τις ευκαιρίες 

που μας δίνονται.

Η άρνηση της πραγματικότητας, η αδράνεια και η ακινησία, ο άκριτος 

εναγγαλισμός με το χθες αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, για την 

πορεία προς τα εμπρός. Η μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, η πρόοδος και 

η ευημερία για τον καθένα από μας δεν επιτυγχάνεται τυχαία. Και βεβαίως, 

δεν προκύπτει ως δώρο από το πουθενά.

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας, αλλά και η 

επιτυχία των στόχων που θέσαμε για ανάπτυξη,ανταγωνιστικότητα και 

κοινωνική συνοχή προϋποθέτουν αλλαγές στους τρόπους λειτουργίας της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη 

κάποια σημαντικά αποτελέσματα. Η δημοσιονομική προσαρμογή, η 

αναμόρφωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, οι μετοχοποιήσεις του 

OTE και των Ελληνικών Πετρελαίων, οι ιδιωτικοποιήσεις της Τράπεζας 

Μακεδονίας - Θράκης, της Τράπεζας Κρήτης και της Τράπεζας Κεντρικής 

Ελλάδος, η εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των δημόσιων επιχειρήσεων 

αποτέλεσαν τα πρώτα βήματα.

Οι εμπλοκές που παρουσιάστηκαν με την πώληση της Ιονικής και των ΚΑΕ 

δεν πρόκειται να αλλάξουν τις αποφάσεις μας. Θα προχωρήσουμε στην 
υλοποίηση του προγράμματος μας για την προώθηση των διαρθρωτικών



αλλαγών και την παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας που αποτελεί 

κεντρική πολιτική επιλογή για την Κυβέρνηση. Με τις ενέργειες μας αυτές δεν 

αποσκοπούμε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων, όπως ίσως νομίζουν 

κάποιοι. Επιζητούμε τη μείωση της αναποτελεσματικότητας και της 

σπατάλης, όπως επίσης και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, που 

είμαι σίγουρος ότι αποτελεί απαίτηση όλης της ελληνικής κοινωνίας. 

Επιδιώκουμε τη δημιουργία προϋποθέσεων για περισσότερες επενδύσεις, για 

εκσυγχρονισμό και βιωσιμότητα επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας 

μας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν με ίσους όρους τους διεθνείς 

ανταγωνιστές τους. Νομίζω ότι για κάθε Έλληνα πολίτη, η επιλογή είναι 

ξεκάθαρη. Δεν επιθυμεί τη παράταση καταστάσεων που απορροφούν 

πολύτιμους πόρους, οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν 

την εκπαίδευση, τη περίθαλψη, την κοινωνική προστασία.

Κατά καιρούς γινόμαστε όλοι μάρτυρες αντιδράσεων συγκεκριμένων ομάδων. 

Ασφαλώς και δεν αγνοούμε ότι οι αλλαγές που προωθούμε δημιουργούν 

προβλήματα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Γι αυτό άλλωστε προχωρούμε 

πολύ προσεκτικά στις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, σταθμίζοντας το 

γενικότερο κοινωνικό συμφέρον. Δεν κάνουμε άσκοπες θυσίες, ούτε και 

αδιαφορούμε για την τύχη εκείνων που θίγονται. Προσπαθούμε μέσα από 

διάλογο να αντιμετωπίσουμε ή και να προλάβουμε τα προβλήματα.

Για το λόγο αυτό παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται αντισταθμιστικά. Γι’ αυτό 

κατορθώσαμε, μέσα στα πολύ στενά δημοσιονομικά περιθώρια που έχουμε, 

να αυξήσουμε τις κοινωνικές δαπάνες τα τελευταία χρόνια προωθώντας τη 

δημιουργία δικτύων κοινωνικής προστασίας, την υλοποίηση προγραμμάτων 
ενίσχυσης χαμηλοσυνταξιούχων και ανέργων και τη βελτίωση των υπηρεσιών 

πρόνοιας.

Φίλες και Φίλοι, |μ

Στον ιδιαίτερα ευαίσθητο και σημαντικό τομέα της αγροτικής οικονομίας 

επιδιώκουμε την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών απασχόλησης και

χ



εισοδήματος για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς επίσης και την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που έχουν ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με τον 

Έλληνα αγρότη βρέθηκαν πάντα στο πλευρό του, αναζήτησαν και βρήκαν - 

πολλές φορές- τις καλύτερες δυνατές λύσεις στα προβλήματα που τον 

απασχολούσαν.

Έχουμε δρομολογήσει στην ελληνική περιφέρεια ένα τεράστιο πρόγραμμα 

αναπτυξιακών έργων και παρεμβάσεων, ύψους 2,7 τρις δρχ. - το 1/3 του 

πακέτου Ντελόρ - που αποσκοπεί τόσο στη δημιουργία αναπτυξιακών 

προϋποθέσεων για κάθε περιοχή, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας 

ζωής στην ύπαιθρο.

Επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη κάθε περιφέρειας σε αυτόνομη διοικητική, 

αναπτυξιακή, πολιτιστική και κοινωνική οντότητα.

Ηδη υπάρχουν θετικές ενδείξεις στον αγροτικό τομέα, όσο αφορά στην 

ηλικιακή ανανέωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού,στη βελτίωση του 

επιπέδου εκπαίδευσης, και στην αύξηση του μέσου μεγέθους των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 

προβλήματα που σχετίζονται με τις υστερήσεις που σημειώνονται στις 

συνθήκες μεταποίησης και εμπορίας, όπως και στην αξιοποίηση κάποιων 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων στην παραγωγή και τα οποία, προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν με επιτυχία, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και 

κινητοποίηση από τη δική σας μεριά.

Εμείς είμαστε πάντα εδώ, έτοιμοι να σας βοηθήσουμε, να συμπαρασταθούμε 

και να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας, να υιοθετήσουμε τα μέτρα πολιτικής 

που θα δώσουν ώθηση και δυναμική στον αγροτικό τομέα.

Σήμερα, που οι ραγδαίες μεταβολές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον 
έχουν επιβάλει τον έντονο ανταγωνισμό στις αγορές των αγροτικών 

προϊόντων και έχουν περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες για προστασία 

τους από τις εθνικές κυβερνήσεις, η Κυβέρνησή μας ανέλαβε το δύσκολο



έργο του μετασχηματισμού της γεωργίας σε ένα σύγχρονο τομέα της 

οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή προωθούμε μέτρα που δημιουργούν νέες 

προοπτικές για τη μεγάλη πλειοψηφία του αγροτικού πληθυσμού, όπως:

■ 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 του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 

Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) για την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των νέων, αλλά και των παλαιότερων αγροτών,

■ τη θέσπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για αγροτική γη και τη 

θέσπιση αντικινήτρων για την αγροτική χρήση της γης από μη αγρότες,

■ 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 

τις αρχές του 1998,

■ την αύξηση από 30% σε 40% της επιστροφής του ειδικού φόρου στο 

πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες.

Ιδιαίτερα όσο αφορά στους νέους αγρότες, πιστεύουμε ότι έχουν ένα 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τον αναπροσανατολισμό της ελληνικής



γεωργικής παραγωγής από τα παραδοσιακά προϊόντα σε προϊόντα 

προσαρμοσμένα στα σύγχρονα καταναλωτικά προϊόντα. Πιστεύουμε και 

βοηθάμε το νέο αγρότη. Γι’ αυτό και αποφασίσαμε ένα πακέτο κινήτρων :

τη μείωση κατά 50% του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, τον τριπλασιασμό 

των αφορολόγητων ποσών στη φορολογία κληρονομιών, τη φορολογική 

στήριξη για την αποτροπή της κατάτμησης των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων,

την προσαύξηση των αφορολόγητων ποσών κατά 50% ή 25% για τα 

πρώτα 10 χρόνια φορολογικής δήλωσης,

✓ την επιδότηση κατά 60% μέχρι 80% των επιτοκίων μεσομακροπρόθεσμων 

δανείων για αγορά γης και την ισχυρή επιδότηση για δάνεια που αφορούν 

τη στέγαση, την τόνωση προβληματικών περιοχών, και άλλες 

δραστηριότητες του νέου αγρότη.

Ειδικότερα για την ανάπτυξη της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας, που 

αποτελεί τη βασική πύλη της Ελλάδας προς την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, επεξεργαστήκαμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

έργων και δράσεων, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεπερνά τα 915 δις δρχ. 

Το πρόγραμμα αυτό :

• καθιστά την περιφέρεια στρατηγικό κόμβο μεταφορών,

• δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σταθερή ανάπτυξη και τη διαρκή 

βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας, στο μεταφορικό, παραγωγικό και 

εμπορικό δίκτυο.

• βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών,

• αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υποδομές περιβάλλοντος και

• αναδεικνύει την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις στην περιοχή αφορούν : τη ζεύξη Ρίου- 

Αντιρρίου, την αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Αντιρρίου-Ιωαννίνων, δίκτυα 
ύδρευσης - αποχέτευσης και μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων στα



αστικά κέντρα της Περιφέρειας, λιμάνια, αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα 

και πολλές άλλες δράσεις και έργα που αλλάζουν ριζικά την εικόνα της 

Περιφέρειας και δημιουργούν νέες προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα στις 

αρχές του 21ου αιώνα.

Όσο αφορά στο δικό σας νομό, την Αιτωλοακαρνανία δεν θα ήθελα να σας 

κουράσω, απαριθμώντας το σύνολο των έργων που γίνονται.

Άλλωστε, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι είναι σε εξέλιξη ένα 

πρόγραμμα που αναβαθμίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες του νομού σε μια 

πρωτόγνωρη κλίμακα.

Θα ήθελα κυρίως να ξεκαθαρίσω τί θέλουμε να επιτύχουμε με το ευρύ 

πλέγμα των παρεμβάσεων που προωθούμε και οι οποίες καλύπτουν το 

σύνολο των παραγωγικών τομέων και να αναφερθώ στις σημαντικότερες 

από τις παρεμβάσεις αυτές.

■ Στον γεωργικό τομέα επιδιώκεται η αντιστροφή της συρρίκνωσης του, 

κυρίως μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας των 

παραγομένων προϊόντων.

■ Στη βιομηχανία η ανάπτυξη προϋποθέτει τον εκσυγχρονισμό της 

παραγωγής και την προσέλκυση επενδύσεων.

■ Στις υπηρεσίες επιδιώκουμε την αναβάθμιση του εύρους και της ποιότητας 

των υπηρεσιών στον τουρισμό, στο εμπόριο, τις μεταφορές.

Οι παρεμβάσεις αυτές συμπληρώνονται με την αναβάθμιση των υποδομών 

στους τομείς των μεταφορών, της υγείας, της πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της 

ύδρευσης, αποχέτευσης και της προστασίας περιβάλλοντος.

Στον αγροτικό τομέα, ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας παρουσιάζει ιδιαίτερα 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Εύφορες και πεδινές εκτάσεις, 

πλούσιοι υδάτινοι πόροι, εκτεταμένα αρδευτικά δίκτυα, έμπειρο ανθρώπινο 
δυναμικό. Ωστόσο, η περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού τομέα απαιτεί την 

αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, το πέρασμα από τις παραδοσιακές



πλεονασματικές καλλιέργειες σε προϊόντα υψηλής ζήτησης προσαρμοσμένα 

στα νέα καταναλωτικά προϊόντα. Για τον λόγο αυτό ιδιαίτερη έμφαση τίθεται 

στα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα που θα αυξήσουν τις αρδευόμενες 

περιοχές και θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, όπως 

επίσης και σε έργα αγροτικών υποδομών και σε δράσεις που ενθαρρύνουν 

τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και την δημιουργία πηγών εισοδήματος 

παράλληλων προς το αγροτικό εισόδημα.

Συνολικά υλοποιούνται 10 εγγειοβελτιωτικά έργα προϋπολογισμού 16 δις. 

δρχ., τα σημαντικότερα των οποίων είναι:

• Το αρδευτικό έργο Γαλατά-Ευηνοχωρίου, που εξασφαλίζει τη σύγχρονη 

άρδευση 18.000 στρεμμάτων εύφορης γης. Το παράλληλο 

Αποστραγγιστικό δίκτυο και το αντίστοιχο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας θα 

πολλαπλασιάσουν κυριολεκτικά τις παραγωγικές δυνατότητες του 

κάμπου. Το έργο θα λειτουργήσει σύντομα δοκιμαστικά και κανονικά από 

την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Η συνολική δαπάνη του έργου θα 

φτάσει τα 6 δισ. δρχ.

• Η διώρυγα που θα αρδεύσει τις πεδινές περιοχές του Βάλτου άρχισε να 

κατασκευάζεται με προϋπολογισμό 4 δισ. δρχ. Το έργο αποτελεί τμήμα 

της πλήρους διώρυγας που έχει προϋπολογισμό 12 δισ. δρχ. Με την 

ολοκλήρωση της θα αρδεύσει 38.000 στρέμματα στην επαρχία Βάλτου.

• Το φράγμα Αχυρών, που θα εξασφαλίσει την άρδευση 26.000 

στρεμμάτων στην επαρχία Ξηρομερίου.

Παράλληλα συντάσσονται μελέτες εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων 

και άλλων περιοχών. Οι αρδευτικές υποδομές συνιστούν μακροπρόθεσμη 

επένδυση που θα έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής, 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την δυνατότητα αναδιάρθρωσης των 

καλλιεργειών.



Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του νομού που διαθέτει μεγάλο αριθμό 

οικοτόπων και βιοτόπων προωθούμε προγράμματα για τη διαχείριση και την 

ανάδειξή τους, το ύψος των οποίων φθάνει στο 1,6 δις δρχ. Η πιο σημαντική 

παρέμβαση στην κατηγορία αυτή αφορά στη διαχείριση του βιότοπου 

Μεσολογγίου - Αιτωλικού. Η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου - Αιτωλικού,η 

μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Ελλάδας που προστατεύεται από τη Συνθήκη 

Ρθπιεατ, αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικότερους φυσικούς 

αλιευτικούς πόρους της χώρας με παραγωγή υψηλής ποιότητας και αξίας 

αλιευμάτων. Ενισχύεται με μια πλειάδα έργων προστασίας του φυσικού 

βιοτόπου και με έργα παραγωγικών επενδύσεων.

Όσο αφορά τη βιομηχανία και τη μικρομεσαία επιχείρηση είχαμε ήδη τις 

πρώτες θετικές ενδείξεις για την ανάκαμψη των ιδιωτικών επενδύσεων στο 

νομό σας την τελευταία τριετία, που εκδηλώθηκε με την υποβολή για ένταξη 

στον αναπτυξιακό νόμο νέων παραγωγικών επενδύσεων σημαντικού 

αριθμού και μεγεθών. Είναι χαρακτηριστικό για το θετικό κλίμα που 

διαμορφώνεται ότι την τριετία ‘95-97 εντάχθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο 

επενδύσεις, ο συνολικός προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει σημαντικά 

τον ανάλογο της προηγούμενης τετραετούς περιόδου.

Πέρα όμως, από τα παραπάνω ευνοϊκά αποτελέσματα που προκύπτουν από 

την εφαρμογή των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου ήδη έχουν αρχίσει οι 

εκταμιεύσεις για τα προγράμματα ενίσχυσης ειδικά των Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων που τους προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες και ευκαιρίες 

που μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν.

Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες της 
Αιτωλοακαρνανίας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση αυτών των 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων εξασφαλίζοντας πολύ σημαντικό μερίδιο του 

συνόλου των διατιθέμενων πόρων της Περιφέρειας.

Όσο αφορά την αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου, που ξέρω ότι 

αποτελεί ένα παλιό αίτημα της περιοχής, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι 

επιλύθηκαν οι εκκρεμότητες που υπήρχαν ενώ προκηρύχθηκε διεθνής



διαγωνισμός για την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή. Στόχος μας είναι η 

υλοποίηση ενός επενδυτικού σχεδίου που θα καταστήσει την περιοχή 

διαμετακομιστικό κέντρο διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων και θα 

δημιουργήσει μεγάλο αριθμό νέων θέσεων εργασίας.

Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, λόγω του εξαιρετικού φυσικού περιβάλλοντος, 

της ύπαρξης πολλών μοναστηριών, πολιτιστικών μνημείων, αισθητικών 

δασών, καθώς επίσης και της παρουσίας μοναδικών αρχαιολογικών πόρων, 1

προσφέρεται για την τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο των συμβατικών, αλλά και 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Για το σκοπό αυτό προγραμματίστηκαν παρεμβάσεις που αφορούν στην 

ανάδειξη - αξιοποίηση των αρχαίων μνημείων, όπως επίσης στην 

αποκατάσταση - ανάδειξη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων του 

νομού. Σήμερα υλοποιούνται 10 παρεμβάσεις σε τέτοιους χώρους, καθώς 

επίσης και δύο παρεμβάσεις καθαρά τουριστικού χαρακτήρα, με 

σημαντικότερη τη κατασκευή της Μαρίνας του Μεσολογγίου. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει για την ανάπτυξη της ορεινής Ναυπακτίας και της ορεινής 

Τριχωνίδας η προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΧΩΔΕ -  Ν Α. Αιτ/νίας με μ ^

αντικείμενο την ανάπλαση παραδοσιακών κτισμάτων, τη συντήρηση και 

ανάδειξη μονοπατιών κλπ ύψους 1 δισ. δρχ., της οποίας η υλοποίηση άρχισε 

πρόσφατα.

Φίλες και φίλοι,

Ένα μεγάλο μέρος του υλοποιούμενου έργου αφορά στην ανάπτυξη και 

αναβάθμιση των υποδομών οδικών δικτύων. Εκτελούνται έργα εθνικής 

κλίμακας και σημασίας με κορυφαία έργα την Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και την 

αναβάθμιση της Εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιωαννίνων με την ευρεία 

Παράκαμψη του Αγρίνιου και την ζεύξη του Ακτίου. Τα έργα αυτά αποτελούν 

τμήμα της αναβάθμισης του δυτικού άξονα της χώρας, που δημιουργεί όλο 

και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στην Δυτική Ελλάδα. Ακόμα 

βρίσκονται σε εξέλιξη έργα περιφερειακής κλίμακας, όπως π.χ. η Παραϊόνια 
οδός από το Πλατυγιάλι μέχρι την Ε.Ο Αντιρρίου - Ιωαννίνων που είναι



απαραίτητη για την αξιοποίηση του λιμανιού στο Πλατυγιάλι, ενώ επίσης, 

κατασκευάζονται και έργα μικρότερης κλίμακας επαρχιακής και κοινοτικής 

οδοποιίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα χωριά και βοηθούν την 

ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής. Υλοποιούνται συνολικά 77 

έργα και παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 188 δισ. δρχ., τα περισσότερα από 

τα οποία έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2000.

Μια άλλη μεγάλη ενότητα έργων αφορά τις υποδομές των δικτύων ύδρευσης, 

αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών και στις υποδομές διαχείρισης 

στερεών αποβλήτων, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα χωριά και τις 

πόλεις και προστατεύουν το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά αναφέρω τα δίκτυα αποχέτευσης και το βιολογικό καθαρισμό 

του Αγρίνιου που λύνει οριστικά το πρόβλημα της διάθεσης των λυμάτων της 

πόλης και των βορείων παραλιμνίων κοινοτήτων της Τριχωνίδας, τα έργα 

Βιολογικών Καθαρισμών σε άλλα μεγάλα και μεσαία αστικά συγκροτήματα, 

όπως η Ναύπακτος, η Αμφιλοχία, η Βόνιτσα κ.α. και τη κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. 

στο Δήμο Μεσολογγίου, που θα συντείνει στην προστασία του 

περιβάλλοντος της περιοχής, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω της 

ύπαρξης σημαντικών υδροβιοτόπων.

Στο χώρο των κοινωνικών υποδομών έχουν επίσης, ενταχθεί σημαντικές 

δράσεις και έργα.

Με πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε η Σχολή Διαχείρισης Φυσικών 

Πόρων και Επιχειρήσεων που ξεκινά η λειτουργία των δύο τμημάτων, της 

Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και της Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Προγραμματίστηκαν και εκτελούνται έργα, που αφορούν την αύξηση του 

αριθμού των σχολικών αιθουσών σε δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και στο ΤΕΙ 

Μεσολογγίου. Ιδιαίτερα στο Αγρίνιο και την Ναύπακτο η σημαντική έλλειψη 
σχολικών αιθουσών, αντιμετωπίζεται μέσα από ένα φιλόδοξο σχέδιο που 

ετοίμασαν ο ΟΣΚ και οι Τοπικές Αρχές.



Επεκτείνονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Μεσολογγίου με τη 

κατασκευή συγκροτήματος της σχολής Διοίκησης -  Οικονομίας ενώ το ΤΕΙ 

Μεσολογγίου χρηματοδοτείται επίσης με 1,5 δις δρχ. περίπου για την αγορά 

κτιρίου και οικοπέδων και με 1,5 δις δρχ. για εργαστηριακές υποδομές και 

εξοπλισμό.

Στον τομέα της πρόνοιας σημαντικότερα έργα είναι το Κέντρο Αποθεραπείας 

Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Αμφιλοχίας, το Νομαρχιακό Κέντρο 

Κατάρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) στο Αγρίνιο, όπως 

επίσης και το κέντρο για παιδιά με νοητική στέρηση στο Αγρίνιο.

Στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου προγράμματος της Ν.Α. Αιτ/νίας 

κατασκευάζονται ήδη 15 νέοι παιδικοί σταθμοί προϋπολογισμού 1,5 δισ. δρχ. 

που θα διασφαλίσουν προσχολική αγωγή και μέριμνα για 800 παιδιά 

εργαζομένων οικογενειών.

Για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών στο νομό Αιτωλοακαρνανίας έχουν 

διατεθεί τη τελευταία τετραετία από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας 1.188 

δάνεια, ύψους 4.7 δις δρχ., κατασκευάζονται συνολικά 211 νέες εργατικές 

κατοικίες που θα προσφέρουν στέγη σύγχρονων προδιαγραφών σε 

ισάριθμες οικογένειες εργαζομένων που στερούνται σήμερα δικής τους 

κατοικίας ενώ προγραμματίζεται ακόμα η δημοπράτηση 480 ακόμα κατοικιών 

στο Αγρίνιο, τη Ναύπακτο, τον Αστακό, το Μεσολόγγι και τη Βόνιτσα.
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Φ ίλες και φίλοι,

Σας ευχαρ ισ τώ  για την υποδοχή που μας επ ιφ υλάξατε

και για  την π αρουσ ία  σας στη σημερινή συγκέντρω ση.

|(αι ίάώ ,οωω^ α)φιν ηιε  ̂ οοκο Α 9 ίώ ς  ( ^ ,
ϋ ώ ε ^ α ,ι φ η ν υ ρ β  } £ μ α & ί $ ( ι χ ρ ϋ  <χα

Ε ίμασ τε σήμερα στην Α ιτω λοακαρνανία  για να δούμε

από κοντά τις ανάγκες σας, να αξιολογήσουμε τα

απ οτελέσ ματα  τω ν π ολιτικώ ν μας, να σ χεδ ιάσουμε

μαζί για  το μέλλον. £ ε  συνεργασ ία  και επ ικο ινω νία  με

τους κο ινω νικούς φορείς και την αυτοδ ιο ίκηση θα

δούμε τί σας απ ασχολεί και τί σας π ροβληματίζε ι.

Μ όνο μαζί θα μπ ορέσουμε να δημ ιουργήσ ουμε μια

κο ινω νία  στην οποία η π ρόοδος θα είναι συνεχώ ς

ορατή, στην οπ ο ία - θα υπ άρχει δημ ιουργικότητα ,

μετεξέλ ιξη  σ ’ έ ν α κ ό σ μ σ π ^  σ α ς ι.

Μ όνο μαζί θα μπ ορέσουμε να κάνουμε

π ρ αγματικό τη τα  την ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα του

21ου αιώ να.

Φ ίλες και φίλοι,

Α π ό το 1994 μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση του Π Α ΣΟ Κ  

δίνει μάχες με επ ιμονή και απ οφ ασ ιστικότητα .



Ί

Πρώτα απ ’ όλα τη μάχη για την οικονομία

Δ ώ σ αμε μάχη για να απ οκαταστήσουμε την ισορροπ ία  

στα τεράστια  ελλείμματα , τον π ληθω ρισμό, την 

αναξιοπ ισ τία  και την αδύναμη θέση της ο ικονομ ίας μας

Δ ώ σ αμε μάχη για να π ετύχουμε ανάπ τυξη, να 

μετασ τρέψ ουμε τη σ τασ ιμότητα  σε δημ ιουργικότητα .

-ρ υ Ο ρ ο )
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Δ ώ σ αμε μάχη, μέσα σ ’ όλους τους π ερ ιορ ισ μούς που ορο- 

ε ίχαμε, για να απ οκαταστήσουμε τις απ ώ λειες στο 

π ραγματικό  ε ισόδημα τω ν εργαζόμενω ν και να 

δώ σ ουμε π ραγματικές  αυξήσεις και β ελτιω μένες 

συνθήκες ζωής.

και της χώ ρας γενικότερα.

Ρυθμός πληθωρισμού
ρ ι ο *  & £ 1 ο ΐα ΐ0  

2 $  χ ρ ο ν ιά



Ρυθμός των

εργαζομένων

Δ ώ σ αμε μάχη να εν ισχύσουμε το Κράτος - Π ρόνο ιας 

με π ολ ιτ ικές  αναδ ιανομής του ε ισ οδήματος μέσα σ ’ 

ένα ασφ υκτικό  ιδεολογικό π όλεμο  του συντηρητισμού 

ενάντια  στην αλληλεγγύη και την κο ινω νική δ ικα ιοσύνη.

Προγράμματα καταπολέμησης τη

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μακροχρόνια  

ανέργους και νέους. Αλλάξαμε το ρόλο του ΟΓΑ.

• “ 3

μέσα κι έξω  από τη χώ ρα, ώ στε να απ αλείψ ουμε την 

αβεβα ιότητα  για το αύριο, να αυξήσ ουμε τις 

επ ενδύσεις, να κάνουμε την Ελλάδα π ιο ανθεκτική  

απ έναντι στις επ ικ ίνδυνες ταλαντεύσ εις τω ν δ ιεθνώ ν 

αγορώ ν.

Επίδομα Κοινωνικής
'ο.

οέ<ωο



Θεαματική αύξηση 

επενδύσεων.

ιωτικών και δημοσίω ν

Δ ώ σαμε, μάχη για την ύπαιθρο, για μια π ιο  ισόρροπη 

ανάπ τυξη  μεταξύ αστικώ ν κέντρω ν και υπαίθρου, για 

κο ινω νικές και αναπ τυξιακές υποδομές, για 

εκπ α ίδευση, υγεία, μεταφορές και επ ικο ινω νίες.

Έ ργα που γίνονται σε όλη την Ελλάδα -

Οι κόποι και οι θυσ ίες του λαού μας «π ιάνουν τόπο». 

Σήμερα, σε έναν ταραγμένο  κόσμο, η Ελλάδα είναι σε 

ασφαλή πορεία . Σήμερα, η Ελλάδα δεν είναι π ια  μια 

μικρή χώ ρα, «φτερό στον άνεμο», όπ ω ς θα την ήθελαν 

οι αντίπ αλο ί μας.

απ οτελέσματα .



Σήμερα, χάρη στις ξεκάθαρες επ ιλογές μας, η Ελλάδα 

έχει κατοχυρώ σει την θέση της στους ευρω π α ϊκούς 

μηχανισμούς. Έ χο υ μ ε  φωνή, έχουμε κύρος, έχουμε 

π αρουσ ία . Ε π ηρεάζουμε τις απ οφάσεις. Και τις 

επ ηρεάζουμε π ρος όφελος μας.

Ό τα ν  τον Μάρτιο, η Ελλάδα ενσ ω ματώ θηκε στον 

Μ ηχανισμό  τω ν Ν ομ ισματικώ ν Ισοτιμ ιώ ν της 

Ε υρω π α ϊκής Έ νω σ ης, η αντιπ ολίτευση μας επέκρ ινε, 

αλόγιστα, άκριτα, π ρόχειρα  και αστόχαστα.

Τ ί απ οδείχτηκε όμω ς, π ρ ιν λ ίγες μέρες;

Ή ρ θ ε  η ρω σική κρίση, η δ ιεθνής ο ικονομ ία  δ ιολ ίσθησε 

στα όρια της κρ ίσης και το π λήρω σαν ακρ ιβά οι χώ ρες 

που βρέθηκαν απ ροετο ίμαστες.

Τ ί έγ ινε όμω ς στην Ελλάδα;

Α ντιμ ετω π ίσ α με με επ ιτυχ ία  την κρίση. Ε ίχαμε 

ελάχ ισ τες  συγκρ ιτικά  απώ λειες. Και αυτό, επειδή 

έγκα ιρα  και απ οφασ ιστικά , ενσ ω ματώ σ αμε την χώ ρα

στο ευρω π α ϊκό  ο ικονομ ικό  γ ίγνεσθαι.

ί^ασν>  Λ Ο ίχ θ |Γ >  ι \λΛ) <+>&* ψ

^ ω ρ ω ν ·



Δ ιαφ υλάξαμε, έτσ ι, την σ ταθερότητα  της ο ικονομ ίας. 

Δ ιαφ υλάξαμε την δραχμή. Δ ιαφ υλάξαμε το εισόδημα. 

Δ ώ σ αμε δύναμη στην ο ικονομ ία  για να αντέξει την 

κρίση.

Α ν η αντιπ ολ ίτευση έκανε π ράξη αυτά που τότε έλεγε, 

η Ελλάδα θα ήταν απ ροετο ίμαστη  και ανυπ εράσπ ιστη , 

θα ε ίχε υπ οτιμηθεί όχι η δραχμή, αλλά η χώ ρα.

Κεντρικός Στόχος ΟΝΕ

Ε μείς στο ΠΑ.ΣΟ .Κ. π ροτε ίνουμε ακράδαντα  ότι η 

Ελλάδα π ρέπ ει να μπει τώ ρα στην Ο ΝΕ «με το σπ αθ ί 

της». Α υτό  συμφέρει τη χώ ρα, τον πολίτη . Η ώ ρα μας 

είναι το 2000. Και θα ε ίμαστε έτο ιμο ι με τις επ ιτυχ ίες  

μας.

Θα το επ αναλάβω  ξεκάθαρα:

•  Μ έσα στην Ευρω παϊκή Έ νω σ η  η Ελλάδα έχει μόνο 

να κερδίσει.

•  Έ ξω  από την Ευρω παϊκή Έ νω σ η  οι κ ίνδυνοι είναι 

τεράστιο ι.



Α ν μείνουμε έξω  από την Ευρω παϊκή Έ νω σ η  δεν θα 

έχουμε αρνητικές επ ιπ τώ σ εις  μόνο στην ο ικονομ ία . 

Θα υπάρξουν, αλυσ ιδω τά, αρνητικές επ ιπ τώ σεις. Θα 

υπ άρξει συνολική εξασθένιση της χώ ρας. Μ ια 

εξασθενημένη , ο ικονομ ικά  και κο ινω νικά Ελλάδα, μια 

χώ ρα χω ρ ίς  ισχυρούς δεσμούς σ υμμαχ ιώ ν και 

αλληλεγγύης θα είναι π ιο  εξασθενηυένη  στην δ ιεθνή 

της θέση. Οι επ ιπ τώ σ εις  θα είναι βαρ ιές στην ευχέρεια  

άσ κησης απ οτελεσ ματικής εξω τερ ικής πολιτικής.

Ο σ τόχος της ΟΝΕ είναι ζω τικός, ο ικονομ ικός, 

κο ινω νικός και εθν ικός στόχος. Δ εν θα κάνουμε π ίσω . 

Δ εν θα κάνουμε το λάθος, ενώ  είμασ τε ήδη στην 

π ρώ τη  γραμμή της Έ νω σ ης, να χάσ ουμε την σειρά 

μας και να π ερ ιμένουμε μετά, μια δεύτερη ευκα ιρ ία, 

στην ουρά, μαζί με τις άλλες χώ ρες, την Τσεχία , την 

Ο υγγαρ ία  κτλ., που χτυπ ούν την π όρτα  της Έ νω σ ης. 

Θ έλω  όμω ς να τονίσω  απ έναντι σ ’ αυτούς που 

ισχυρ ίζοντα ι ότι έχουμε μια μονοδιάστατη π ολιτική  ότι 

κάνουν μεγάλο λάθος. Έ χο υ μ ε  μια π ολυδ ιάσ τατη  

π ολιτική .

(χΧΧί ί ^ υ ( { ε α \  ίχ ιι/
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Αλλά, Ε λληνίδες και Έ λληνες , εμείς  δεν ασ κούμε μια 

π ολιτική  υόνο και μόνο για να μπ ούμε στην ΟΝΕ. Η 

π ολιτική  που εφ αρμόζουμε είναι ανανκα ία  για  την 

χώ ρα. Είναι π ολιτική  που εξασφ αλίζει και μετά την 

είσοδο στην Ο ΝΕ θετική πορεία . Και αυτό είνα ι το 

κρ ίσ ιμο. Η π ολιτική  που εφ αρμόζουμε είναι η μόνη 

που εξασφ αλίζει την ευημερ ία  και την π ρόοδο της 

χώ ρα ς στον νέο π αγκόσ μ ιο  ανταγω νισμό.

Κι αν χρειάσ τηκαν να γίνουν θυσίες, αυτές άξιζαν τον 

κόπο. Υ π άρχει αντίκρυσμα, υπάρχει π ροοπ τική. Ό σοι 

εξαγγέλλουν θαύματα, λε ιτουργούν π αραπ λανητικά , 

λε ιτουργούν ενάντια  στα συμφέροντα  και το μέλλον 

σας. Το Π ΑΣΟ Κ π ροχω ράει δημ ιουργικά . Με 

ρεαλισμό. Με κοινω νική ευα ισθησία. Με τη βοήθεια  

της κο ινω νίας. Και κυρίω ς με ε ιλ ικρ ίνεια . 

Α κολουθήσ αμε επ ιτέλους ένα άλλο δρόμο, κάνοντας 

ρήξη με ανεύθυνες π ολιτικές π ρακτικές  π ολλώ ν 

δεκαετιώ ν. Υ π οσ χεθήκαμε λίγα. Ξ έραμε τις δυσκολίες 

και τους κινδύνους. Α λλά κάνουμε πολύ π ερ ισ σότερα  

α π ' όσα υπ οσχεθήκαμε. Και με υπ ευθυνότητα, με την 

ίδια σύνεση που κάθε ο ικογένεια  μοχθεί και ο ικοδομεί 

το μέλλον της, μοχθούμε για σας για ένα καλύτερο 

αύριο.



Σήμερα η π αγκόσμ ια  ο ικονομ ία  π ερνάει μια ισχυρή 

κρίση. Η ο ικονομ ία  μας δεν μένει ανεπ ηρέαστη, όπ ω ς 

άλλω στε καμμ ιά  ο ικονομ ία  στον κόσμο. Ό μω ς, δείχνει 

μια ανθεκτικότητα  που λίγα χρόνια  π ρ ιν  θα ήταν 

αδ ιανόητη. Α υτό  χάρη στην π ολιτική  μας.

ή

/
Ό λο ι θυμούντα ι πού ξεκ ινήσαμε το 1993, και π ο ιές  

εκτιμήσ εις  υπ ήρχαν για τις π ροοπ τικές μας. Σήμερα 

όλοι αναγνω ρ ίζουν και σέβοντα ι όσα π ετύχαμε. Τώ ρα 

μένει να κάνουμε το τελευτα ίο  κρ ίσ ιμο και δύσκολο 

άλμα, που θα φέρει την Ελλάδα στην ομάδα τω ν 11 

ισχυρώ ν του κόσμου, σε μιατζώνη σταθερότητας. Στην 

Ο ικονομ ική  και Ν ομισματική  Έ νω σ η  της Ευρώ πης. Ο 

Έ λλη να ς  π ολ ίτης για π ρώ τη φορά στη νεότερη ιστορ ία  

του θα έχει ένα νόμ ισμα  του θα τον απ αλλάξει από 

αβεβα ιό τη τες  και π ροβλήματα  δεκαετιώ ν. Θα ζει σε 

μια νέα ο ικονομ ική  π ραγματικότητα  που θα δ ιασφαλίζει 

τα μακροπ ρόθεσμα  συμφ έροντά  του.

Έ χ ο υ μ ε  μπ ροστά μας αλλά δύο χρόνια . Ε ίναι χρόνια  

δύσκολα. Δύσκολα γιατί, πρώ τον, το δ ιεθνές 

π ερ ιβάλλον είναι δύσκολο, ασταθές και απ α ιτητικό . 

Δ ύσκολα, δεύτερον διότι υπ άρχουν συγκεκρ ιμένο ι 

στόχοι τους οπ οίους π ρέπ ει σταθερά να επ ιτύχουμε.
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Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ .Κ. έχουμε συγκεκρ ιμένο  και σαφές 

π ρόγραμμα . Έ χο υ μ ε  συγκεκρ ιμένο  και σαφές σχέδιο.

ξεκαθαρ ίσ ει τα μέσα. Έ χο υ μ ε  την θέληση, αλλά και 

την γνώ ση, να επ ιτύχουμε όλους τους εθν ικούς 

στόχους.
Η  ο ίϋ α  ιο υ ±  ϋ ΐο χ ρ ° ί

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ .Κ., βρ ισκόμαστε εκεί που κρ ίνετα ι η 

ανάπ τυξη, εκε ί που π α ίζετα ι η βελτίω ση τω ν συνθηκώ ν 

ζω ής, εκε ί που μοχθεί ο εργαζόμενος. ΓΓ αυτό και δεν 

π ρόκειτα ι να π αρασ υρθούμε από δευτερεύοντα , να 

αφ ήσουμε κατά μέρος τα σημαντικά. Θα συνεχ ίσ ουμε 

μαζί, ενω μένο ι, δυνατοί.

Καμιά  μεταρρύθμ ιση δεν γίνετα ι χω ρ ίς κόστος. 

Ε π ιβάλλαμε, για πρώ τη φορά αυστηρούς κανόνες 

φ ορολογικής δ ικα ιοσύνης. Γιατί όταν όλοι οι Έ λλη νες  

σ υμβάλλουν στα έσοδα του κράτους, δεν επ ιτρέπ ετα ι 

κάποια σ τρώ ματα  να φ οροδ ιαφεύγουν π ροκλητικά . 

Ε ίναι αλήθεια  λοιπόν, ότι ζητήσαμε αυτά τα δύο χρόνια  

σε έχοντες και κατέχρντες να συμβάλλουν αναλογικά  

στην κοινή π ροσπ άθεια . Ε π ιβαρύναμε τη μεγάλη 

π ερ ιουσ ία , τις χρηματισ τηρ ιακές συναλλαγές και

Έ χ ο υ μ ε  ιεραρχήσει τους στόχους. Έ χ ο υ μ ε



δ ιάφ ορες κατηγορ ίες κερδών. Γι’ αυτό και μας 

κατηγορούν για «ανάλγητους».

Και ξέρουμε καλά ότι ο μ ισθω τός και ο εργαζόμενος 

καταβάλλει με κόπο και θυσία την συμβολή του. Γ ι’ 

αυτό σεβόμασ τε και α ξιοπ ο ιούμε κάθε δραχμή του 

Έ λλη να  πολίτη . Γ ιατί θέλουμε κοινω νική δ ικα ιοσύνη.

Ε μείς δεν κο ιτάμε τα νούμερα, όπ ω ς ισχυρ ίζοντα ι 

μερ ικο ί, κο ιτάμε τον άνθρω πο. Θ εω ρούμε ότι 

ανάπ τυξη  και κο ινω νική π ολιτική  είναι άρρηκτα  

συνδεδεμένες. Το «κο ινω νικό π ρόσω π ο» της 

π ολ ιτικής μας δεν θέλουν να το βλέπ ουν μόνο όσοι 

επ ιπ όλα ια  π ιστεύουν, ότι το υστέρημα του ελληνικού 

λαού μπ ορεί να μο ιρασθεί άκρ ιτα δεξιά  - αρ ισ τερά  με

π αλα ιοκομμα τικές  και συντεχν ιακές λογικές.
ΤΤΑίΟ Κ ο η γ α ιυ ε ι α .ο ω ω ο ια ά  <)ιαοαο<η3οη

^  >> ίκ - ο ιν ω ν α ο Λ  ο ν ν ίο ^Γ »

Φ ίλες και Φ ίλοι,

Στο σημερ ινό  δ ιεθνές π ερ ιβάλλον η επ ιθυμ ία  μας για 

σύγχρονη, ισχυρή και ανταγω νισ τική  Ελλάδα απ α ιτεί 

αλλαγή τω ν αντιλήψ εω ν, που κληρονομήσαμε. Περνά 

μέσα από την υ ιοθέτηση νέω ν στρατηγικώ ν, από την 

αλλαγή τω ν π αραδοσ ιακώ ν σχέσεω ν, απ ό την



Νέοι κςιι νέες,

Ε λληνίδές και Έ λληνες , α α ι ¿{¿¿«Η·

Θ έλουμε τον λαό π ρω ταγω νισ τή  και την κο ινω νία  

ενεργή. ΓΓ αυτό επ ιμένουμε στις μεγάλες 

μεταρρυθμ ίσεις . Έ χο υ μ ε  μπροστά μας ένα μεγάλο 

π αράδειγμα , τις δημοτικές και νομαρχ ιακές εκλογές. 

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ .Κ., ερχόμαστε σ ’ αυτές τις εκλογές με 

την υπ ερηφ άνεια  ενός μεγάλου θεσμικού έργου.

Ε μείς εφ αρμόσ αμε π ρώ το ι τις π ολ ιτικές εν ίσχυσ ης τω ν 

οργαν ισ μώ ν τοπ ικής αυτοδ ιο ίκησης το ‘8 1 -‘89. Εμείς 

π ρ οχω ρήσ αμε το ‘94 στην εγκαθ ίδρυση της 

νομαρχ ιακής αυτοδ ιο ίκησης.

Εμείς, τώ ρα, το ‘97 -“98, ολοκληρώ σαμε ένα π λέγμα  

μεταρρυθμ ίσ εω ν στην π ερ ιφ έρεια  και δώ σαμε ισχύ 

σ την π ρω τοβάθμ ια  μονάδα, με τους νέους ισχυρούς 

δήμους του «Καποδίστρ ια». Ε ρχόμαστε σ ’ αυτές τις 

εκλογές, όχι με στενή κομματική λογική, αλλά με την 

δύναμη τω ν μεγάλω ν θεσμ ικώ ν μεταρρυθμ ίσ εω ν που

έχουμε επ ιφέρει.

Γ ϊθ ιΧ θ Γ ω-οα ό α  ©ι
υ ύ ο υ  © σ χ α ,Ι  ( Χ ( Χ > ο ' ί ( χ ^  01

Χ,<̂0 Ο ί * Έ - 0 & . Ρ ρ ο <9α <όςγΐοου ο*.
Ο υ υ ΐΛ Α )& £ θ& 1ί$ ιο ο

Ι ο Υ Ο Ο Ο ί  υΟ \Λ θ { Β ιν α ν Ο )
Δ  Λ ιιυ ίΧ ίΛ  α )ϋ )Κ ΐ> \  (Χαΐ£> όΐΟΐί^ΙΛΟ



^ΤίΟ αωο τβ βουορ* ο ί^ α ια  ν αΛ*4·
/ηα/^ ¿ίρη'ϋί^ , α  ιο ^ ι^ α ^  ,αο^οτο^ ί**ί 6< οΐρ £°*/

Κ άρντιφ  οι θέσ εις μας επ ^ β α ιώ θ η -κ β ν . Δ ε ίξαμε στην 

Τουρκία  π ο ιος είναι ο δρόμος της ε ιρήνης και της 

σ ταθερότητας. Πρωταγωνιστούμε στα Βαλκάνια  για 

την ο ικοδόμηση μ ιας νέας επ οχής σταθερότητας, 

σ υνεργασ ίας και φ ιλίας.

Στην Ευρω π αϊκή Έ νω σ η  επ ηρεάζουμε κρ ίσ ιμες 

π ολ ιτ ικές  απ οφάσεις. Μ ετέχουμε στις εξελ ίξε ις  για  τη 

δ ιαμόρφ ω ση της αυρ ιανής Ε υρώ π ης του 2000.

Ε ν ισχύουμε την απ οτρεπ τική  ικανότητα τω ν Ε νόπ λω ν 

μας Δ υνάμεω ν. Δ ιασφ αλίζουμε την υπ εράσπ ιση τω ν 

εθν ικώ ν μας συμφερόντω ν.

Δ εν έχουμε να φ οβηθούμε τίποτα, αν σχεδ ιάζουμε 

νηφάλια  το αύριο και τη στρατηγική μας, αν με σύνεση 

και συνέπ εια  εφ αρμόζουμε την π ολιτική  μας. Α ν 

π ροα σ π ιζόμασ τε την ειρήνη και τη σταθερότητα . Και 

αυτό κάνουμε με συνέπ εια  και επ ιτυχία .

Π ατάμε γερά με το κύρος μας, τις σ υμμαχ ίες  μας, τα 

επ ιχειρήματά  μας. Π ατάμε γερά με την ο ικονομ ική  και 

εξοπ λισ τική  μας θω ράκιση. Π ατάμε γερά με το υψηλό 

ηθικό όλω ν τω ν Ε λλήνω ν που ξέρουν τη σημασ ία  της



ανάληψ η π ρω τοβουλιώ ν. Τα νέα π ροβλήματα  

απ α ιτούν νέες απαντήσεις, νέες π ολ ιτικές  και εργαλεία , 

όχι π αλ ιές  και ξεπ ερασ μένες συνταγές.

Π ροχω ράμε λοιπόν, τολμηρά στην μεταρρυθμ ισ τική  

μας π ολιτική . Έ χ ο υ μ ε  απ οδείξει ότι έχουμε και γνώ ση 

-και σχέδ ιο- και απ οτελέσματα .

Α ν δεν εκσυγχρονισ τεί το τραπ εζικό  σύστημα, θα 

καταρρεύσει από τον δ ιεθνή ανταγω νισμό. Θα χάσει 

και η χώ ρα, θα χάσουν και οι εργαζόμενο ι.

ΙαΧΧΙ *■( »¿Ο1 '

Π ροχω ράμε την μεταρρύθμ ιση παντού. Στόχοι μας 

είναι η συνολική π ρόοδος της ελληνικής κο ινω νίας. 

Δ εν μπ ορούμε να π άμε στο αύριο, με χθεσ ινό  

ε ισητήρ ιο . Και θα συγκρουστούμε, χω ρ ίς φόβο για το 

π ολ ιτικό  κόστος, γ ιατί θέλουμε το όφελος για την 

χ ώ β α τ ^ Γ ^ '

Φ ίλες και Φ ίλοι,

Για π αράδειγμα : Τ ί επ ιδ ιώ κουμε για τον κόσμο της 

υπαίθρου; Την εξασφάλιση ικανοπ οιητικώ ν συνθηκώ ν 

απ ασ χόλησ ης και ε ισοδήματος, καθώ ς επ ίσης και την



αναβάθμ ισ η  της π ο ιότητας ζω ής στην ελληνική 

ύπαιθρο.

Οι Κ υβερνήσεις του Π ΑΣΟ Κ που έχουν ιδ ια ίτερα 

ισχυρούς δεσμούς με τον Έ λλη να  αγρότη βρέθηκαν 

π άντα  στο π λευρό του.

Έ χ ο υ μ ε  δρομολογήσει στην ελληνική π ερ ιφ έρεια  ένα 

τεράστιο  π ρόγραμμα  αναπ τυξιακώ ν έργω ν και 

π αρεμβάσ εω ν, ύψους 2,7 τρ ις δρχ. - το 1/3 του 

π ακέτου Ντελόρ.

Ε π ιδ ίω ξή μας είναι η ανάδειξη κάθε π ερ ιφ έρειας σε 

αυτόνομη δ ιο ικητική, αναπ τυξιακή, π ολ ιτισ τική  και 

κο ινω νική οντότητα.

Ή δ η  υπ άρχουν θετικές ενδείξε ις  στον αγροτικό  τομέα, 

όσο αφορά στην ηλικιακή ανανέω ση του ενεργού 

αγροτικού π ληθυσμού, στη βελτίω ση του επ ιπ έδου 

εκπ α ίδευσης, και στην αύξηση του μέσου μεγέθους 

τω ν αγροτικώ ν εκμεταλλεύσεω ν. Ωστόσο,

εξακολουθούν να υπ άρχουν π ροβλήματα . 

Κ αθυστερήσ εις σημειώ νοντα ι στις συνθήκες 

μεταπ ο ίησ ης και εμπορίας, όπ ω ς και στην αξιοπ ο ίηση



κάπ ο ιω ν συγκρ ιτικώ ν π λεονεκτημάτω ν στην 

π αραγω γή. Για να αντιμετω π ισ θούν με επ ιτυχία , 

χρειάζετα ι π ροσ π άθεια  και κ ινητοπ οίηση και από τη 

δική σας μεριά. \

Σήμερα, οι ραγδα ίες μεταβολές στο δ ιεθνές ο ικονομ ικό

π ερ ιβάλλον έχουν επ ιβάλει τον έντονο ανταγω νισ μό

στις αγορές τω ν αγροτικώ ν π ρο ϊόντω ν και έχουν

π ερ ιορ ίσ ει σημαντικά  τις δυνατότητες για π ροσ τασ ία

τους από τις εθν ικές κυβερνήσεις. Ε μείς όμω ς

αναλάβαμε το δύσκολο έργο του μετασχηματισ μού  της

γεω ργ ίας σε ένα σύγχρονο τομέα της ο ικονομ ίας. Και

θα το φ έρουμε εις πέρας. Στην κατεύθυνση αυτή

π ροω θούμε μέτρα που δημ ιουργούν νέες π ροοπ τικές

για τη μεγάλη π λειοψ ηφ ία  του αγροτικού π ληθυσμού,

όπω ς: ι > ,
Μ έ ,  ο ο α
■ την αναμόρφ ω ση του θεσμικού π λα ισ ίου 

οργάνω σ ης και λε ιτουργίας τω ν συνετα ιρ ισμώ ν, με 

σκοπό τη ριζική ανασυγκρότηση και αναβάθμ ιση  

του ρόλου τους,

■ τη θεσμ ική  αναδ ιάρθρω ση τω ν μηχαν ισ μώ ν αρω γής 

τω ν αγροτώ ν για την επ ίτευξη  ταχύτητας και 

δ ιαφ άνειας στην καταβολή τω ν εθν ικώ ν ή 

κο ινοτικώ ν απ οζημ ιώ σ εω ν και επ ιδοτήσεω ν,



■ την αναμόρφ ω ση τω ν ΕΛΓΑ για την αρτιότερη
r—"
δ ιασφάλιση τω ν αγροτώ ν απ έναντι σε δ ιακυμάνσ εις  

ε ισ οδήματος από φ υσ ικές καταστροφ ές και τη 

δ ιαχείρ ιση του επ ιχειρηματικού  κινδύνου,

■ τη σύσταση του Ο ργανισμού Γεω ργικής 

Ε π αγγελματικής Εκπαίδευσης, Κ ατάρτισης και 

Α π ασ χόλησ ης (Ο ΓΕΕΚΑ) για την εκπ α ίδευση και 

κατάρτιση τω ν νέων, αλλά και τω ν π αλα ιότερω ν 

αγροτώ ν,

■ τη θέσπ ιση της χρηματοδοτικής μ ίσθω σης (leasing) 

για  αγροτική  γη και τη θέσπ ιση αντικ ινήτρω ν για την 

αγροτική  χρήση της γης από μη αγρότες,

■ τη δημ ιουργία  του κύριου κλάδου ασφ άλισης τω ν 

αγροτώ ν με τη μετατροπ ή του Ο ΓΑ  σε αυτόνομο, 

β ιώ σ ιμο  οργανισμό κύριας ασφάλισης που 

δ ιασφ αλίζει τη δυνατότητα  απ όκτησης ουσ ιαστικώ ν 

σ υντάξεω ν από τους αγρότες,

■ την αύξηση τω ν αγροτικώ ν σ υντάξεω ν και τη 

τιμαρ ιθμοπ ο ίησ ή  τους από τις αρχές του 1998,

■ την αύξηση από 30%  σε 40%  της επ ισ τροφ ής του 

ειδ ικού φόρου στο π ετρέλα ιο  κ ίνησης που 

χρησ ιμοπ ο ιούν  οι αγρότες.



Ιδ ια ίτερα όσον αφορά στους νέους αγρότες, 

π ισ τεύουμε ότι έχουν ένα σημαντικό  ρόλο για τον 

αναπ ροσ ανατολ ισ μό  της ελληνικής γεω ργικής 

π αραγω γής. Για να π εράσουμε από τα π αραδοσ ιακά  

π ρο ϊόντα  σε π ροϊόντα  που ζητά ο καταναλω τής 

σήμερα. Π ισ τεύουμε και βοηθάμε το νέο αγρότη. Γ ι’ 

αυτό και απ οφ ασ ίσαμε ένα π ακέτο  κ ινήτρω ν :

✓  Τη μείω ση κατά 50%  του φόρου μεταβ ίβασ ης 

ακινήτω ν. Τον τρ ιπ λασ ιασμό τω ν αφ ορολόγητω ν

φ ορολογική στήρ ιξη για την απ οτροπ ή της 

κα τάτμησ ης τω ν αγροτικώ ν εκμεταλλεύσεω ν.

✓  Την π ροσαύξηση τω ν αφ ορολόγητω ν π οσ ώ ν κατά 

50%  ή 25%  για τα π ρώ τα  10 χρόνια  φ ορολογικής 

δήλω σης.

✓  Την επ ιδότηση κατά 60%  μέχρι 80%  τω ν επ ιτοκ ίω ν 

μεσ ομακροπ ρόθεσ μω ν δανείω ν για αγορά γης. 

Την ισχυρή επ ιδότηση για δάνεια  που αφ ορούν τη 

στέγαση, την τόνω ση π ροβληματικώ ν π ερ ιοχώ ν, και 

άλλες δρασ τηρ ιότητες του νέου αγρότη.

π οσ ώ ν στη φορολογία  κληρονομιώ ν. Τη



Φ ίλες και Φ ίλοι,

Στην Α ιτω λοακαρνανία , στο δικό σας το νομό, γ ίνετα ι 

σ ιγά-σ ιγά  αλλά σταθερά π ραγματικότητα  το 

μακρόχρονο  όραμα της αναβάθμ ισης, της ανάπ τυξης, 

του εκσυγχρονισμού. Αυτή τη στιγμή βρ ίσκετα ι σε 

εξέλ ιξη  ένα π ρόγραμμα  έργω ν και δράσεω ν 

εκατοντάδω ν δ ισ εκατομμυρ ίω ν με την υλοποίηση του 

οπ οίου ωΰοοο ν

•  Σπάει ορ ιστικά  η απ ομόνω ση του Νομού που τόσο 

π ίσω  είχε μείνει σε υποδομές.

•  Τονώ νετα ι η αγροτική παραγω γή.

• Α υξάνετα ι η απασχόληση.

• Δ ίνετα ι η δυνατότητα  τουρ ισ τικής ανάδειξης του

τόπου. \

•  Κ αθ ίσταντα ι οι π όλεις  του νομού κέντρα ο ικονομ ικής 

δραστηρ ιότητας.

•  Α π οτρέπ ετα ι η εσω τερ ική  μετανάστευση.

Στον ανοοτικό  τομέα, ο Νομός Α ιτω λοακαρναν ίας 

π αρουσ ιάζει ιδ ια ίτερα σηυαντικά  συνκρ ιτικά  

π λεονεκτήματα . Εύφορες και π εδ ινές  εκτάσεις, 

π λούσ ιο ι υδάτινοι πόροι, εκτεταμένα  αρδευτικά  δίκτυα, 

έμπ ειρο  ανθρώ π ινο  δυναμικό. Ωστόσο, η π ερα ιτέρω



ανάπ τυξη  του αγροτικού τομέα απ α ιτεί την 

αναδ ιάρθρω ση τω ν καλλιεργειώ ν, το π έρασμα  απ ό τις 

π αραδοσ ιακές π λεονασ ματικές καλλ ιέργειες σε 

π ρο ϊόντα  υψηλής ζήτησης π ροσ αρμοσ μένα  στα νέα 2 ,0  

καταναλω τικά  προϊόντα . Για τον λόνο αυτό ιδ ια ίτερη 

έυΦαση τίθετα ι στα εννειοβελτιω τικά  και αρδευτικά  

έονα που θα αυξήσουν τις αρδευόμενες π ερ ιοχές  και 

θα επ ιτρέψ ουν την αναδιάρθρω ση τω ν καλλιεργειώ ν, 

όπ ω ς επ ίσης και σε έργα αγροτικώ ν υπ οδομώ ν και σε 

δράσεις που ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισ μό  της 

π αραγω γής και την δημ ιουργία  π ηγώ ν ε ισ οδήματος 

π αράλληλω ν π ρος το αγροτικό  εισόδημα.

Συνολικά υλοπ οιούντα ι 10 εννειοβελτιω τικά  έργα 

π ροϋπ ολον ισ υού  16 δ κ . δον., τα σ ημαντικότερα  τω ν 

οπ ο ίω ν είναι:

• Το αρδευτικό  έρνο Γαλατά-Ε υηνογω ρίου, που 

εξασφ αλίζει τη σύγχρονη άρδευση 18.000 

σ τρ εμμά τω ν εύφορης γης. Το π αράλληλο  

Α π οσ τραγγ ισ τικό  δ ίκτυο και το αντίσ το ιχο  δ ίκτυο 

αγροτικής οδοπ οιίας θα π ολλαπ λασ ιάσουν 

κυρ ιολεκτικά  τις π αραγω γικές δυνατότητες του 

κάμπου. Το έργο θα λειτουργήσει σύντομα 

δοκιμαστικά  και κανονικά από την επ όμενη



καλλιεργητική  π ερ ίοδο. Η συνολική δαπάνη του 

έργου θα φτάσει τα 6 δισ. δρχ.

• Η διώρυνα που θα αρδεύσει tic πεδινές περιογέο

του Βάλτου άρχισε να κατασκευάζετα ι με |

π ροϋπ ολογ ισ μό  4 δισ. δρχ. Το έργο απ οτελε ί τμήμα  

της π λήρους δ ιώ ρυγας που έχει π ροϋπ ολογ ισ μό  12 

δισ. δρχ. Με την ολοκλήρω ση της θα αρδεύσει 

38.000 σ τρέμματα  στην επ αρχία  Βάλτου.

•  Το (ρράνυα Αχυρώ ν, που θα εξασφ αλίσει την 

άρδευση 26.000 σ τρεμμάτω ν στην επ αρχία  

Ξηρομερ ίου.

Π αράλληλα συντάσσοντα ι μελέτες εκσυγχρονισμού 

τω ν αρδευτικώ ν δ ικτύω ν και άλλω ν π ερ ιοχώ ν. Οι 

αρδευτικές υπ οδομές συνιστούν μακροπ ρόθεσμη 

επ ένδυση που θα έχει ω ς απ οτέλεσμα  την μείω ση του 

κόστους π αραγω γής, την αύξηση της 

ανταγω νισ τικό τη τας και την δυνατότητα  

αναδ ιάρθρω σης τω ν καλλιεργειώ ν.

Λ όγω  τω ν π ρόσ φ ατω ν π λημμύρω ν στην π ερ ιοχή  της 

Ν αυπ άκτου και μετά την π υρκαγιά  του καλοκαιρ ιού 

στο Μ εσολόγγι, δ ιαθέσαμε ακόμα 850 εκατ. δρχ.



Α ναγνω ρ ίζοντα ς την ιδ ια ιτερότητα  του νουού που 

δ ιαθέτει υενάλο αρ ιθυό ο ικοτόπ ω ν και β ιο τόπ ω ν 

π ροω θούμε ττρ ονρ ά ιιιια τα  νια τη δ ιαχείρ ιση και την 

ανάδειξη  τους, το ύψος τω ν οπ οίω ν φθάνει στο 1,6 δις 

δρχ. Η π ιο σημαντική  π αρέμβαση στην κατηγορ ία  

αυτή αφορά στη δ ιαχείρ ιση του β ιότοπου Μ εσολογγίου 

- Α ιτω λικού. Η Λ ιμνοθάλασσα Μ εσολογγίου - 

Α ιτω λικού, η μεγαλύτερη λ ιμνοθάλασσα της Ελλάδας 

που π ροσ τατεύετα ι από τη Συνθήκη ΡθηιεθΓ, απ οτελε ί 

έναν από τους π λέον σημαντικότερους φ υσ ικούς 

αλ ιευτικούς π όρους της χώ ρας με π αραγω γή υψηλής 

π ο ιό τη τας και αξίας αλ ιευμάτω ν. Ενισχύετα ι με μια 

π λειάδα  έργω ν π ροσ τασ ίας του φυσικού β ιοτόπ ου και 

με έργα π αραγω γικώ ν επενδύσεω ν.

Ό σ ον αφορά τη β ιομηχανία  και τη μ ικρομεσα ία  

επ ιχείρηση ε ίχαμε ήδη τις π ρώ τες θετικές ενδείξε ις  νια 

την ανάκαμψ η τω ν ιδ ιω τικώ ν επ ενδύσ εω ν στο νομό 

σας την τελευτα ία  τρ ιετία, που εκδηλώ θηκε με την 

υποβολή για ένταξη στον αναπ τυξιακό  νόμο νέω ν 

π αραγω γικώ ν επ ενδύσεω ν σημαντικού αρ ιθμού και 

μεγεθώ ν. Είναι χαρακτηρ ισ τικό  για το θετικό  κλίμα που 

δ ιαμορφ ώ νετα ι ότι την τρ ιετία  ‘95-‘97 εντάχθηκαν στον 

αναπ τυξιακό  νόμο επενδύσεις, ο συνολικός



π ροϋπ ολογ ισ μός τω ν οπ οίω ν υπ ερβαίνει σημαντικά  

τον ανάλογο της π ροηγούμενης τετραετούς π ερ ιόδου.

Με την ένταξη τγκ Α ιτω λοακαρναν ίας στη Γ  Ζώ νη 

κ ίνητρω ν του νέου αναπ τυξιακού νόμου, π ισ τεύουυε 

ότι τα απ οτελέσ ματα  θα είναι ακόυα π ιο ευνο ϊκά  στο 

άυεσο  υέλλον.

Ε ιδ ικά για τις μ ικρές και μεσα ίες επ ιχειρήσ εις  ήδη 

έχουν αρχίσει οι εκταμ ιεύσεις  από τα σχετικά  

π ρογρά μμα τα  εν ίσχυσης που τους π ροσ φ έρουν 

σ ημαντικές  δυνατότητες και ευκα ιρ ίες τις οπ ο ίες 

μπ ορούν και π ρέπ ει να αξιοπ οιήσουν.

Είναι ιδ ια ίτερα ελπ ιδοφόρο το γεγονός ότι οι 

επ ιχε ιρηματίες  της Α ιτω λοακαρναν ίας ανταπ οκρ ίθηκαν 

στην π ρόσκληση αυτώ ν τω ν ανταγω νισ τικώ ν 

π ρ ογρ α μμά τω ν εξασφ αλίζοντας πολύ σημαντικό  

μερ ίδ ιο  του συνόλου τω ν δ ια τιθέμενω ν π όρω ν της 

Π ερ ιφέρειας.

Για την αξιοπ ο ίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Π λατυγιαλίου, που 

ξέρω  ότι απ οτελε ί από π αλιά  βασικό σας α ίτημα, 

σ τόχος μας είναι η υλοποίηση ενός επ ενδυτικού



σχεδ ίου που θα καταστήσει την π ερ ιοχή 

δ ιαμετακομ ισ τικό  κέντρο δ ιακ ίνησης και απ οθήκευσης 

φ ορτίω ν και θα δημ ιουργήσει μεγάλο αρ ιθμό  νέω ν 

θέσ εω ν εργασίας. Μ ετά τα π ροβλήυατα  τω ν π ρώ τω ν 

δ ιανω νισμώ ν, π ροχω ρήσ αυε σε σημαντικές αλλανέο 

του θεσυ ικού πλα ισ ίου και τω ν όρω ν π ροκήρυξης 

ώ στε να εξασφ αλίσ ουμε το ενδ ιαφ έρον δ ιεθνώ ν 

επ ενδυτώ ν. Ελπ ίζω  ότι υε τον τρόπ ο αυτό, υέχρι το 

τέλος του χρόνου θα έχουυε θετικά  απ οτελέσματα .

Ο νομός Α ιτω λοακαρνανίας, λόνω  του εξα ιρετικού  

φυσ ικού π ερ ιβάλλοντος, της ύπ αρξης π ολλώ ν 

μοναστηρ ιώ ν, π ολ ιτισ τικώ ν μνημείω ν, α ισ θητικώ ν 

δασώ ν, καθώ ς επ ίσης και της π αρουσ ίας μοναδ ικώ ν 

αρχα ιολογ ικώ ν πόρω ν, π ροσφ έρετα ι για  την 

τουρ ιστική  ανάπ τυξη όχι μόνο τω ν συμβατικώ ν, αλλά 

και εναλλακτικώ ν μορφώ ν τουρ ισμού.

Για το σκοπό αυτό π ρονοαυυατίσ τηκαν π αρευβά σ εις  

που αφ ορούν στην ανάδειξη - αξιοπ ο ίηση τω ν 

αρχα ίω ν μνημείω ν, όπ ω ς επ ίσης στην απ οκατάσταση 

- ανάδειξη  βυζαντινώ ν και μεταβυζαντινώ ν μνημείω ν 

του νουού. Σήμερα υλοποιούντα ι 10 π αρεμβάσ εις  σε 

τέτο ιους χώ ρους, καθώ ς επ ίσης και δύο π αρ εμβάσ εις



καθαρά τουρ ιστικού χαρακτήρα, με σημαντικότερη  τη 

κατασκευή της Μ αρίνας του Μ εσολογγίου, που έχει 

δημοπ ρατηθεί, με π ροϋπ ολογισ μό  1 δις. Ιδ ια ίτερη 

σημασ ία  έχει για την ανάπ τυξη της ορεινής 

Ν αυπ ακτίας και της ορεινής Τρ ιχω νίδας, π αράλληλα  

με τα οδικά έργα που εκτελούντα ι ή 

π ρογραμματίζοντα ι, η π ρογραμματική  σύμβαση 

Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε  -  Ν.Α. Α ιτω λοακαρναν ίας με αντικε ίμενο  

την ανάπ λαση π αραδοσ ιακώ ν κτισμάτω ν, τη 

συντήρηση και ανάδειξη μονοπ ατιώ ν κλπ ύψους 1 δισ. 

δρχ., της οπ οίας η υλοποίηση άρχισε π ρόσφατα.

Φ ίλες και φ ίλοι,

Έ ν α  μεγάλο μέρος του υλοπ οιούμενου έργου αφορά 

στην ανάπ τυξη και αναβάθμιση τω ν μεταφ ορ ικώ ν 

υπ οδομώ ν. Ε κτελούντα ι έργα εθνικής κλ ίμακας και 

σ ημασ ίας με κορυφαία έργα την Ζεύξη Ρίου - 

Α ντιρρ ίου  και την αναβάθμιση της Εθνικής οδού 

Α ντιρρ ίου  - Ιω αννίνω ν με την ευρεία  Π αράκαμψ η του 

Α γρ ίν ιου  και την ζεύξη του Ακτίου. Τα έργα αυτά 

απ οτελούν τμήμα της αναβάθμ ισης του Δυτικού Ά ξονα  

της χώ ρας. Πρόκειτα ι για ένα τεράστιο  έργο που 

άρχ ισε να εκτελείτα ι από την Α ιτω λοακαρνανία , το



οπ οίο  δημ ιουργεί όλο και καλύτερες π ροοπ τικές  

ανάπ τυξης για τη περ ιοχή, αφού θα συνδέσει τη 

νοτιοδυτική  Ελλάδα με την Α λβανία  και μέσω  της 

Ε γνατίας με τη Θ εσσαλονίκη και τον Έ βρο .

Η Ζεύξη  Ρ ίου-Αντιρρ ίου, η γέφυρα Χ αριλάου Τρ ικούπ η 

όπ ω ς οφ είλαμε να την ονομάσουμε, ήταν για 100 

χρόνια  ένα άπ ιαστο  όνειρο. Τώ ρα είναι μια

π ραγματικότητα . Τώ ρα έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο  

στο Α ντίρρ ιο  και π ροχω ρούν οι εργασ ίες κατασκευής 

αυτού του μοναδικού έργου, στο οποίο θα

εφ αρμοσ θούν οι π ιο π ροω θημένες και π ρω τοπ ορ ιακές 

τεχνολογίες. Για τη γέφυρα που θα ολοκληρω θεί το 

2004, εξασ φ αλίσ αμε 250 δις δρχ., ενώ  π αράλληλα  

ανατέθηκαν ειδ ικές χω ροταξικές μελέτες με στόχο την 

π ροσ τασ ία  της π ερ ιοχής από ανεξέλεγκτες  

π αρ εμβάσ εις  μετά την ολοκλήρω ση της ζεύξης.

Στην π αράκαμψ η Α γρίν ιου, π ροϋπ ολογισμού 11,5 δις 

δρχ., ξεκ ίνησαν οι εργασ ίες και αύριο το π ρω ί θα 

έχουμε την ευκα ιρ ία  να επ ισκεφ τούμε το εργοτάξιο  στο 

Κεφαλόβρυσο.



Η μελέτη της μετατροπ ής του τμήματος της Εθνικής 

Ο δού που δ ιέρχετα ι από το Α γρ ίν ιο  σε κεντρ ική 

αρτηρ ία  της π όλης με την πλήρη ανάπ λασή της 

βρ ίσκετα ι στη φάση της εκπ όνησής της.

Στη δυτική π λευρά του Νομού αναπ τύσ σ ουμε τη 

Π αρα ϊόνια  Οδό που θα δώ σει νέα πνοή στην π ερ ιοχή  

όπου εκτελούντα ι ή δημοπ ρατούντα ι έργα για τη 

βελτίω ση και συντήρηση σε όλο το τμήμα  από 

Μ εσολόγγ ι-Α ιτω λικό -Α στακό  έω ς Βόνιτσα. I

Για να αναδειχθεί το λ ιμάνι του Π λατυγιαλιού, που 

μέσα στο 1999 θα είναι η τρίτη Πύλη της Δ υτικής 

Ε λλάδας π ρος τη Δυτική Ευρώ πη με θετικές 

επ ιπ τώ σ εις  στην ο ικονομ ία  της π ερ ιοχής, αλλά και την 

Εθνική ο ικονομ ία  συνολικά, δημοπ ρατείτα ι εντός του 

1998 η σύνδεση της Π αρα ϊόνιας μέσω  Γουριάς με τον 

Δ υτικό  Ά ξονα . ^  Το έργο π ερ ιλαμβάνει και την 

κατασκευή σήραγγας στον ορεινό όγκο μεταξύ Αγίου 

Ηλία και Σταμνάς.

11 δ ισ εκατομμύρ ια  συνολικά έχουν εξασφ αλισ θεί και 

δ ια τίθεντα ι για την Π αραϊόνια οδό.



Η Ζεύξη Π ρέβεζας-Α κτίου  απ οτελεί τη φυσική συνέγεια  

της Π αρα ϊόν ιας Οδού. Το έργο, συνολικής δαπ άνης 

27 δ ις δργ., θα δοθεί στη κυκλοφορία  π ρ ιν  από το 

τέλος του 1999.

Για την Π αράκαμψ η Ναυπάκτου υπ άργουν π λέον  

εξασ ψ α λ ισ ιιένες  π ισ τώ σ εις  6 δις δρχ. και σύντομα 

αναμένετα ι η δημοπ ράτησή του από το Υ Π Ε ΧΩ Δ Ε  

που λόγω  της σημασ ίας που έχει το έργο για την 

ανάπ τυξη  της π ερ ιοχής ανέλαβε και την κατασκευή.

Επ ίσης, βρ ίσκοντα ι σε εξέλ ιξη  σημαντικά  έονα 

π ερ ιφ ερειακής κλίμακας, όπ ω ς για π αράδειγμα  τα 

έργα βελτίω σης του δρόμου, που συνδέει το Α γρ ίν ιο  με 

το Θ έρμο, που αρχίζουν μέσα στον Ο κτώ βρη, και οι 

εργασ ίες συντήρησης - βελτίω σης στο δρόυο Α νρ ιν ίου- 

Κ αρ π ενησ ίου , ενώ  ακόμα κατασκευάζοντα ι έργα 

μ ικρότερης κλίμακας επ αρχιακής και κο ινοτικής 

οδοπ ο ιίας που βελτιώ νουν την π ο ιότητα  ζω ής στα 

χω ρ ιά  και βοηθούν την ανταγω νισ τικότητα  της 

αγροτικής π αραγω γής.



Το Α εροδρόμ ιο  Ακτίου γίνετα ι π ια  δ ιεθνώ ν 

π ροδ ιαγραφ ώ ν. Άλλη μια Πύλη για την τουρ ιστική  και 

ο ικονομ ική  ανάπ τυξη της Δ υτικής Ελλάδας, αλλά και 

της Α ιτω λοακαρναν ίας ειδ ικότερα. Για την αναβάθμ ισή  

του δημοπ ρατήθηκε τον π ερασμένο  Α π ρ ίλ ιο  το κτίρ ιο 

του νέου Α εροσταθμού, π ροϋπ ολογισμού 3,5 δις δρχ., 

ενώ  μέχρι τέλους του έτους δημοπ ρατούντα ι έργα 

βελτίω σ ης και επέκτασης, με π ροϋπ ολογ ισ μό  1,5 δις 

δρχ., π ερ ίπ ου.

Π ισ τώ σ εις εκατοντάδω ν εκατομμυρ ίω ν έχουν δ ια τεθεί 

για την κατασκευή λ ιμεν ικώ ν έργω ν σε δ ιάφορα 

λ ιμάν ια  στο Κρυονέρι, τον Αστακό, τη Βόνιτσα, τον 

Μ ύτικα  και αλλού.

Μ ια άλλη μεγάλη ενότητα  έργω ν αφορά τις υπ οδομές 

τω ν δ ικτύω ν ύδρευσης, απ οχέτευσ ης και β ιολογ ικώ ν 

καθαρ ισμώ ν και στις υπ οδομές δ ιαχείρ ισης σ τερεώ ν 

απ οβλήτω ν, που βελτιώ νουν την π ο ιότητα  ζω ής στα 

χω ρ ιά  και τις π όλεις  και π ροσ τατεύουν το π ερ ιβάλλον.

Χ αρακτηρ ισ τικά  αναφέρω  τα δ ίκτυα απ οχέτευσ ης και 

το β ιολογικό καθαρ ισμό του Αγρ ίν ιου, τα έργα 

β ιολογ ικώ ν καθαρ ισμώ ν σε άλλα μεγάλα και μεσαία



αστικά  συγκροτήματα , όπ ω ς η Ν αύπακτος, η 

Α μφ ιλοχ ία , η Βόνιτσα κ.α. Τέλος η κατασκευή Χ Ύ .Τ .Α . 

στο Δ ήμο Μ εσολογγίου, που θα συντείνει στην 

π ροσ τασ ία  του π ερ ιβάλλοντος της π ερ ιοχής, που είναι 

ιδ ια ίτερα  ευα ίσθητο  λόγω  της ύπ αρξης σημαντικώ ν 

υδροβιοτόπ ω ν.

Στο χώ ρο της παιδείας, της π ρόνο ιας π ροω θούντα ι 

επ ίσ ης σημαντικές δράσεις και έργα.

Ιδρύθηκε στο Α νο ίν ιο  η Π ανεπ ισ τημ ιακή  Σχολή 

Δ ιαχείρ ισ ης Φ υσ ικώ ν Π όρω ν και Ε π ιχειρήσ εω ν και 

ξεκ ινά  η λειτουργία  τω ν δύο τμημάτω ν, της Δ ιαχείρ ισ ης 

Π ερ ιβάλλοντος και Φ υσ ικώ ν Π όρω ν και της 

Ο ργάνω σ ης και Δ ιαχείρ ισ ης Α γροτικώ ν 

Ε κμεταλλεύσεω ν.

Π ρογραμματίσ τηκαν και εκτελούντα ι έργα, που 

αφ ορούν την αύξηση του αρ ιθμού τω ν σχολικώ ν 

α ιθουσ ώ ν σε δημοτικά, γυμνάσ ια, λύκεια  και στο ΤΕΙ 

Μ εσολογγίου. Ιδ ια ίτερα στο Α γρ ίν ιο  και την Ν αύπ ακτο 

η σημαντική  έλλειψη σχολικώ ν α ιθουσώ ν, 

αντιμ ετω π ίζετα ι μέσα από ένα φ ιλόδοξο σχέδ ιο  που 

ετο ίμασ αν ο Ο ΣΚ  και οι Τοπ ικές Αρχές.



Ε π εκτείνοντα ι οι κτιρ ιακές εγκαταστάσ εις  του ΤΕΙ 

Μ εσολογγίου με τη κατασκευή συγκροτήματος της 

σχολής Δ ιο ίκησ ης -  Ο ικονομ ίας ενώ  το ΤΕΙ 

Μ εσολογγίου χρηματοδοτε ίτα ι επ ίσης με 1,5 δ ις δρχ. 

π ερ ίπ ου για την αγορά κτιρίου και ο ικοπ έδω ν και με 

1,5 δ ις δρχ. για εργαστηρ ιακές υπ οδομές και 

εξοπ λισμό.

Στον τομέα  της π ρόνο ιας σημαντικότερα  έργα είναι το 

Κέντρο Α π οθεραπ είας Φ υσ ικής και Κ ο ινω νικής 

Α π οκατάσ τασ ης Α μφ ιλοχίας, το Ν ομαρχιακό Κέντρο 

Κ ο ινω νικής Υ π οσ τήρ ιξης και Κ ατάρτισης Α τόμ ω ν με 

Ε ιδ ικές Α νάγκες (Κ Ε Κ ΥΚΑΜ ΕΑ) στο Α γρ ίν ιο , όπ ω ς 

επ ίσ ης και το κέντρο για π α ιδ ιά  με νοητική  στέρηση 

στο Α γρ ίν ιο .

Στο π λα ίσ ιο  ενός φ ιλόδοξου π ρογράμματος της Ν.Α. 

Α ιτω λοακαρναν ίας κατασκευάζοντα ι ήδη 15 νέοι 

π α ιδ ικο ί σ ταθμο ί π ροϋπ ολογισμού 1,5 δισ. δρχ. που 

θα δ ιασφ αλίσουν π ροσχολική  αγω γή και μέρ ιμνα για 

800 π α ιδ ιά  εργαζομένω ν ο ικογενειώ ν.



Για την κάλυψη στενασ τικώ ν αναγκώ ν στο νουό  

Α ιτω λοακαρναν ίας έγουν δ ια τεθεί τη τελευτα ία  

τετραετία  από τον Ο ρνανισυό Ε ρνατικής Κ ατο ικ ίας 

1.188 δάνεια, ύψους 4.7 δις δρχ., κατασκευάζοντα ι 

συνολικά  211 νέες ερνατικές κατο ικ ίες που θα 

π ροσ φ έρουν στέγη σύγχρονω ν π ροδ ιαγραφ ώ ν σε 

ισ άρ ιθμες ο ικογένειες εργαζομένω ν που στερούντα ι 

σήμερα  δ ικής τους κατο ικ ίας ενώ  π ρογραμματίζετα ι 

ακόμα η δημοπ ράτηση 480 ακόμα κατο ικ ιώ ν στο 

Α γρ ίν ιο , τη Ναύπακτο, τον Α στακό, το Μ εσολόγγι και 

τη Βόνιτσα.

Ο Ε λληνικός λαός ξέρει ότι μόνος οδηγός μας είναι το 

εθνικό συμφέρον. Ο Ελληνικός λαός γνω ρίζει καλά ότι 

η π ολ ιτική  μας είναι η μόνη π ολιτική  που εξασφ αλίζει 

το π αρόν και το μέλλον της χώ ρας. Θα 

π ροχω ρήσ ουμε ακόμα π ιο απ οφ ασ ισ τικά  τις μεγάλες 

μεταρρυθμ ισ τικές  μας π ολιτικές. Και γνω ρ ίζουμε από 

τώ ρα, ότι στις εθν ικές εκλογές του 2000, ο λαός θα 

δώ σει και πάλι την νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Α υτό  λέει η σημερ ινή μεγάλη συγκέντρω σή σας. Α υτό  

λέει η δύναμη τω ν δεσμώ ν του ΠΑ.ΣΟ .Κ. με τον λαό.



Η π αράταξή  μας έρχετα ι από πολύ μακριά, για  να πάει 

πολύ μακριά. Μ αζί θα γυρ ίσουμε και την σελίδα του 

21ου α ιώ να, με μια Ελλάδα υπερήφανη, μια Ελλάδα 

ασφαλή και ειρηνική, μια Ελλάδα της π ροόδου, της 

ασ φ άλειας και της ευημερ ίας. Την ισχυρή Ελλάδα!

Ο ^ρ ι νσ  & ο ο ( ίο υ γ ε ,  £ -θ  ^ιαί ¿ ο  ί?4ίό0ϋ -

Η γούορί Γ . Η V 0' ύ<χ ¿$¿£¿¿^¿1.



Στη Δυτική Ελλάδα, στην Αιτωλοακαρνανία γίνεται σιγά-σιγά, αλλά σταθερά, 
πραγματικότητα το μακρόχρονο όραμα της αναβάθμισης, της ανάπτυξης, του 

εκσυγχρονισμού. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή πραγματοποιούνται έργα εκατοντάδων δις 
δρχ. Οι περιφέρειες είναι το επίκεντρο των σχεδιασμών για την ανάπτυξη και είναι πια το 

κλειδί της υλοποίησης του Μεγάλου Σχεδίου μας. Το σχέδιο της Κυβέρνησης αλλά και του 

Ελληνικού Λαού στο σύνολό του για μια ισχυρή Ελλάδα.

Βρισκόμαστε μόνον στην αρχή μίας πολυετούς προσπάθειας με συγκεκριμένες 

πολιτικές της Κυβέρνησης, αξιοποιώντας τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση με τα 

έργα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης αλλά κι'όλα τα άλλα που γίνονται με εθνικούς 

πόρους.

Με τα έργα αυτά :

■  Σπάει οριστικά η απομόνωση της Δυτικής Ελλάδας και του Νομού που τόσο πίσω είχε 

μείνει σε υποδομές

■  Αυξάνεται η απασχόληση.

■ Καθίστανται οι πόλεις του νομού κέντρα οικονομικής δραστηριότητας.

■ Αποτρέπεται η εσωτερική μετανάστευση .

■  Τονώνεται η αγροτική παραγωγή.

■  Δίνεται η δυνατότητα τουριστικής ανάδειξης του τόπου.

■ Επιτυγχάνεται η ισόρροπη ανάπτυξη Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας.

Το οδικό έργο του Δυτικού Άξονα ένα τεράστιο έργο που άρχισε να εκτελείται από την 

Αιτωλ/νία.
Είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέσει τη νοτιοδυτική Ελλάδα με την 

Αλβανία - την Καλαμάτα με την Κακαβιά - και μέσω της Εγνατίας με τη Θεσσαλονίκη και τον 

Εβρο.
Ετσι θα συντομευθεί η απόσταση Πάτρας - Θεσσαλονίκης κατά 250 χλμ.

Ηδη γίνονται εργασίες για τη ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου και την παράκαμψη Αγρίνιου.

Η Ζεύξη Ρίου - Αντιρρίου. Η γέφυρα Χαριλάου Τρικούπη όπως οφείλαμε να την 

ονομάσουμε ήταν για 100 χρόνια ένα άπιαστο όνειρο. Τώρα είναι μία πραγματικότητα. 

Τώρα έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο στο Αντίρριο και οι εργασίες προχωρούν. Για να 
αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις κατασκευής αυτού του μοναδικού έργου θα εφαρμοσθούν οι 

πιο προωθημένες και πρωτοποριακές τεχνολογίες, και θα ολοκληρωθεί το 2004 αφού 

παράλληλα εξασφαλίσαμε 250 δις δρχ. Παράλληλα ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ ειδικές 

χωροταξικές μελέτες με στόχο την προστασία της περιοχής από ανεξέλεγκτες παρεμβάσεις 

μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης.



Στην Παράκαμψη Αγρίνιου που αποτελεί κι'αυτή τμήμα του Δυτικού Αξονα ξεκίνησαν οι 

εργασίες. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 11,5 δισεκατομμύρια δρχ. Αύριο το πρωί θα 

δούμε στο Κεφαλόβρυσο το εργοτάξιο.

Ξεκίνησε και η Παράκαμψη της Αρτας.

Για το υπόλοιπο τμήμα της Εθνικής Οδού από Καλαμάτα μέχρι το Pío και από το 

Αντίρριο μέχρι τη Κακαβιά, ξεκίνησε μία συνολική προσπάθεια για τη μετατροπή τους σε 

σύγχρονο δρόμο. Εχουν εξασφαλισθεί 8 δις δρχ. για μελέτες ώστε να είμαστε έτοιμοι να 

εντάξουμε το Μεγάλο αυτό Εργο που αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μου στο 

νέο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Ενα έργο 500 δις δρχ. που εγγυάται το μέλλον της Δυτ. 

Ελλάδας.

Στη δυτική πλευρά του Νομού αναπτύσσουμε τη Παραϊόνια Οδό που θα δώσει νέα πνοή 

στην περιοχή όπου εκτελούνται ή δημοπρατούνται έργα για τη βελτίωση και συντήρηση σε 

όλο το τμήμα από Μεσολόγγι-Αιτωλικό-Αστακό έως Βόνιτσα.

Ετσι διαπλατύνεται η οδός Μεσολογγίου-Αιτωλικού με διαγωνισμό που κάνει στις επόμενες 

μέρες η Νομαρχία.

Γίνονται ήδη εργασίες στο κομμάτι από Αιτωλικό μέχρι Μύτικα. Από το Μύτικα μέχρι τη 

Βόνιτσα υπάρχουν ήδη εγκεκριμένες πιστώσεις και το έργο δημοπρατείται σε τέσσερις 

μήνες. Για να αναδειχθεί το λιμάνι του Πλατυγιαλιού που μέσα στο 1999 θα είναι η τρίτη 

Πύλη της Δυτικής Ελλάδας προς την Δυτική Ευρώπη, με θετικές επιπτώσεις στην οικονομία 

της περιοχής αλλά και την Εθνική Οικονομία συνολικά πιστεύω, δημοπρατείται εντός του 

1998 η σύνδεση της Παραϊόνιας μέσω Γουριάς με τον Δυτικό Αξονα. Το έργο περιλαμβάνει 

και την κατασκευή σήραγγας στον ορεινό όγκο μεταξύ Αγίου Ηλία και Σταμνάς. Ετσι θα 

συνδέσουμε την Παραϊόνια οδό με τον Δυτικό Αξονα.

11 δισεκατομμύρια συνολικά έχουν εξασφαλισθεί και διατίθενται για την Παραϊόνια οδό.

Η Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου αποτελεί τη φυσική συνέχεια της Παραϊόνιας οδού. Το έργο αυτό 

είναι γνωστό σε όλους και βρίσκεται στη φάση κατασκευής. Η συνολική δαπάνη του 

ανέρχεται σε 27 δις δρχ. και θα δωθεί στη κυκλοφορία πριν από το τέλος του 1999.

Για τη σύνδεση του Ακτίου με το Δυτικό Άξονα διατέθηκε πρόσφατα πίστωση 200 εκατ. δρχ. 

και ανατέθηκε η μελέτη.

Με 1,5 δις δρχ. που έχουμε εξασφαλίσει θα βελτιωθεί η εθνική οδός που συνδέει το 

Αγρίνιο με το Θέρμο. Το έργο ήδη δημοπρατήθηκε στις 15-7-98 και εντός του Οκτωβρίου 

αρχίζουν οι εργασίες.

Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η ένταξη ολοκληρωμένης μελέτης, με προϋπολογισμό 

300.000.000 δρχ. για την βελτίωση του δρόμου Αγρινίου-Καρπενησίου.



Παράλληλα εκτελέστηκαν εργασίες συντήρησης και σύντομα θα δημοπρατηθούν από την 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έργα βελτίωσης δαπάνης 1,0 δις δρχ. Το έργο αυτό θα 

αποτελέσει μαζί με τη σύνδεση Ναυπάκτου-Λαμίας και Αμφιλοχίας-Αρτας με Καρδίτσα το 
πλέγμα των Διαγώνιων Αξόνων της Δυτικής με την Ανατολική Ελλάδα.

Αποκτά έτσι προοπτικές ραγδαίας ανάπτυξης και αναβάθμισης η περιοχή του Βάλτου καθώς 
δημιουργούνται οι συνθήκες για την κατασκευή ενός σύγχρονου οδικού δικτύου, που 
θεωρείται αναγκαίο, ιδιαίτερα για τα ορεινά τμήματα της επαρχίας.

Εγκρίθηκαν πιστώσεις ύψους 3 δις δρχ.για δύο σημαντικά έργα :

■  Κατασκευή του δρόμου Αλευράδας-Γέφυρα Τατάρνας, μήκους 10,5 χλμ. το οποίο 

αναμένεται να δημοπρατηθεί στις αρχές του επόμενους έτους.

■  Βελτίωση της οδού Αμφιλοχίας-Αλευράδας το οποίο δημοπρατείται εντός του 

Οκτωβρίου.

Η μελέτη της μετατροπής του τμήματος της Εθνικής Οδού που διέρχεται από το Αγρίνιο σε 

κεντρική αστική αρτηρία της πόλης με την πλήρη ανάπλασή της βρίσκεται στη φάση της 
εκπόνησής της.

Για την κατασκευή του έργου αυτού, έχουν ήδη εξασφαλισθεί κονδύλια ύψους 2 δις δρχ.

Εχει αποφασισθεί να διατεθούν 200 εκατ.δρχ. για τη μελέτη του παραλίμνιου δρόμου της 

Τριχωνίδας από το Ζευγαράκι, με παράκαμψη των οικισμών της Μακρυνείας μέχρι τη 

Μυρτιά και το Παναιτώλιο.

Για την Παράκαμψη Ναύπακτού υπάρχουν πλέον εξασφαλισμένες πιστώσεις 6,0 δις δρχ. 
και σύντομα αναμένεται η δημοπράτησή του από το ΥΠΕΧΩΔΕ που λόγω της σημασίας που 

έχει το έργο για την ανάπτυξη της περιοχής ανέλαβε και την κατασκευή.

Οδικά έργα 10 δισεκατομμυρίων δραχμών εκτελούνται ή έχουν δημοπρατηθεί στην Ορεινή 

Ναυπακτία.

Το αποτέλεσμά τους είναι ήδη ορατό και καθιστούν την περιοχή προσιτή στην τουριστική 

ανάπτυξη. Γίνεται πλέον προσιτή η Ορεινή Ναυπακτία από το Αγρίνιο, από τη Ναύπακτο, 

από το Καρπενήσι ακόμη και από τη Λαμία μέσω Σπερχειάδας.

Πιστώσεις πολλών δισεκατομμυρίων δρχ. έχουν εγκριθεί για την εκτέλεση διαφόρων 

αρδευτικών και αντιπλημμυρικών έργων στο Νομό.



Στο Φράγμα Αχυρών εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος και άρχισαν οι εργασίες.

Μετά την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων θα εντατικοποιηθούν οι εργασίες.

Με το έργο αυτό θα εξασφαλισθεί η άρδευση 25.000 στρεμμάτων στο Κεντρικό Ξηρόμερο 

για το οποίο εκπονείται ήδη μελέτη.

Παράλληλα μελετάται και η άρδευση των περιοχών των Κοινοτήτων Μπαμπίνης, Μαχαιράς, 

Σκουρτούς και Χρυσοβίτσας, έκτασης περίπου 14.000 στρεμμάτων, με υδροδότηση από τα 

νερά του Αχελώου μέσω της λίμνης του Οζερού.

Άρχισε το έργο ανακατασκευής και επέκτασης της Διώρυγας Αχελώου που αφορά στην 

κατασκευή Διώρυγας συνολικού μήκους 35 χλμ. (περιλαμβανομένου και του μήκους της 

Σήραγγας Βάλτου) με την οποία θα τροφοδοτείται η περιοχή Βάλτου για άρδευση και 

ύδρευση.

Το πρώτο τμήμα του έργου συνολικού μήκους 10 χλμ. περίπου που αφορά την Διώρυγα 

Αμβρακίας με προϋπολογισμό 4,0 δις δρχ., δημοπρατήθηκε και ήδη εκτελούνται οι 

εργασίες.

Για το αρδευτικό έργο ζώνης του Κάτω Αχελώου, με το οποίο πρόκειται να αρδευθούν 

κτηματικές περιοχές Αιτωλικού, Σταμνάς και Αγ.Ηλία έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και η 

κατασκευή των έργων θα προταθούν για ένταξη σε Κοινοτικά προγράμματα λόγω του 

μεγάλου ύψους της δαπάνης τους.

Με γοργούς ρυθμούς δρομολογούνται οι διαδικασίες για την κατασκευή του μεγάλου έργου 

για την ομογενοποίηση της ροής των υδάτων του Αχελώου μετά το Φράγμα Στράτου, ώστε 

να υπάρξει επιτέλους ισοκατανομή της παροχής χωρίς προβλήματα πλημμυρών ή 

λειψυδρίας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις δρχ.

Για αντιπλημμυρικά έργα έχουν διατεθεί ήδη 3,5 δις δρχ.

Λόγω των πρόσφατων πλημμυρών στην περιοχή της Ναυπάκτου και μετά την πυρκαγιά του 

Καλοκαιριού στο Μεσολόγγι διαθέσαμε ακόμη 850 εκατομ. δρχ.

Πιστώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν διατεθεί για την κατασκευή λιμενικών έργων 

σε διάφορα λιμάνια του Νομού (Κρυονερίου, Αστακού, Βόνιτσας, Αγ.Νικολάου Βονίτσης, 

Παλαίρου, Μύτικα)

Ακόμη δημοπρατήθηκε το έργο της Μαρίνας Μεσολογγίου με προϋπολογισμό 1,0 δις δρχ.



Το Αεροδρόμιο Ακτίου γίνεται πια διεθνών προδιαγραφών. Άλλη μία Πύλη για την 

τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Για την αναβάθμιση του 
δημοπρατήθηκε τον περασμένο Απρίλιο το κτίριο του νέου Αεροσταθμού, προϋπολογισμού 

3,54 δις δρχ. και μέχρι τέλους του έτους αναμένεται να δημοπρατηθεί και η επέκταση του 

δαπέδου στάθμευσης των αεροσκαφών και κατασκευή νέου συνδετηρίου τροχοδρόμου 

μήκους 125 μ. με προϋπολογισμό 1,5 δις δρχ. περίπου.

Διάφορα έργα για την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος προωθούνται. Χώροι 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων, έργα αποχετεύσεων, υδρεύσεων, έργα ανάπλασης και 
περιβάλλοντος.

Συνολικά μόνο από το ΥΠΕΧΩΔΕ 460 δις δρχ. είναι εξασφαλισμένα και ήδη 

διατίθενται στα έργα υποδομής για την εκτόξευση της Αιτωλ/νίας στην τροχιά 

της Ανάπτυξης.

Κυρίες και Κύριοι

Έχουμε Στρατηγική για την Ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, για την 

Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και την εφαρμόζουμε.

Έχουμε Σχέδιο για την Ισχυρή Ελλάδα και θα την κάνουμε Ισχυρή.


