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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 σας απασχολεί και τί σας προβληματίζει.
Μόνο μαζί 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

μαζί

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
δίνει μάχες με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Πρώτα απ’ όλα τη μάχη για την οικονομία

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.

Ρυθμός πληθωρισμού

Δώσαμε

μάχη

για να πετύχουμε

ανάπτυξη,

να

μεταστρέψουμε τη στασιμότητα σε δημιουργικότητα.

Ρυθμός ανάπτυξης - Δεκαετία ‘80

Δώσαμε μάχη, μέσα σ’ όλους τους περιορισμούς που
είχαμε, για να αποκαταστήσουμε τις απώλειες στο
πραγματικό
δώσουμε

εισόδημα
πραγματικές

συνθήκες ζωής.

των

εργαζόμενων

αυξήσεις

και

και

να

βελτιωμένες

Ρυθμός

αύξησης

του

εισοδήματος

των

εργαζομένων

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.

Προγράμματα

καταπολέμησης

Επίδομα

Κοινωνικής

της

ανεργίας,

Αλληλεγγύης,

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για μακροχρόνια
ανέργους και νέους. Αλλάξαμε το ρόλο του ΟΓΑ.
Πόροι Υγείας-Παιδείας

Δώσαμε 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.

Θεαματική

αύξηση

ιδιωτικών

και

δημοσίων

επενδύσεων.

Δώσαμε, μάχη για την ύπαιθρο, για μια πιο ισόρροπη
ανάπτυξη μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου, για
κοινωνικές

και

αναπτυξιακές

υποδομές,

για

εκπαίδευση, υγεία, μεταφορές και επικοινωνίες.

Έργα

που

γίνονται

σε

όλη

την

Ελλάδα

-

Περιφερειακά Προγράμματα

Σ’

όλα

αυτά

τα

μέτωπα

πετύχαμε

σημαντικά

αποτελέσματα.

Κρίση

Οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας «πιάνουν τόπο».
Σήμερα, σε έναν ταραγμένο κόσμο, η Ελλάδα είναι σε
ασφαλή πορεία. Σήμερα, η Ελλάδα δεν είναι πια μια
μικρή χώρα, «φτερό στον άνεμο», όπως θα την ήθελαν
οι αντίπαλοί μας.

Σήμερα, χάρη στις ξεκάθαρες επιλογές μας, η Ελλάδα
έχει κατοχυρώσει την θέση της στους ευρωπαϊκούς
μηχανισμούς.
παρουσία.

Έχουμε φωνή, έχουμε κύρος, έχουμε
Επηρεάζουμε τις αποφάσεις.

Και τις

επηρεάζουμε προς όφελος μας.

Όταν τον Μάρτιο, η Ελλάδα ενσωματώθηκε στον
Μηχανισμό

των

Νομισματικών

Ισοτιμιών

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιπολίτευση μας επέκρινε,
αλόγιστα, άκριτα, πρόχειρα και αστόχαστα.

Τί αποδείχτηκε όμως, πριν λίγες μέρες;

Ήρθε η ρωσική κρίση, η διεθνής οικονομία διολίσθησε
στα όρια της κρίσης και το πλήρωσαν ακριβά οι χώρες
που βρέθηκαν απροετοίμαστες.

Τί έγινε όμως στην Ελλάδα;

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία την κρίση.
ελάχιστες συγκριτικά απώλειες.

Είχαμε

Και αυτό, επειδή

έγκαιρα και αποφασιστικά, ενσωματώσαμε την χώρα
στο ευρωπαϊκό οικονομικό γίγνεσθαι.

Διαφυλάξαμε, έτσι, την σταθερότητα της οικονομίας.
Διαφυλάξαμε την δραχμή. Διαφυλάξαμε το εισόδημα.
Δώσαμε δύναμη στην οικονομία για να αντέξει την
κρίση.

Αν η αντιπολίτευση έκανε πράξη αυτά που τότε έλεγε,
η Ελλάδα θα ήταν απροετοίμαστη και ανυπεράσπιστη,
θα είχε υποτιμηθεί όχι η δραχμή, αλλά η χώρα.

Κεντρικός Στόχος ΟΝΕ

Εμείς στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. προτείνουμε ακράδαντα ότι η
Ελλάδα πρέπει να μπει τώρα στην ΟΝΕ «με το σπαθί
της». Αυτό συμφέρει τη χώρα, τον πολίτη. Η ώρα μας
είναι το 2000. Και θα είμαστε έτοιμοι με τις επιτυχίες
μας.

Θα το επαναλάβω ξεκάθαρα:
• Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έχει μόνο
να κερδίσει.
• Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι κίνδυνοι είναι
τεράστιοι.

Αν μείνουμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα
έχουμε αρνητικές επιπτώσεις μόνο στην οικονομία.
Θα υπάρξουν, αλυσιδωτά, αρνητικές επιπτώσεις. Θα
υπάρξει

συνολική

εξασθένιση

της χώρας.

Μια

εξασθενημένη, οικονομικά και κοινωνικά Ελλάδα, μια
χώρα

χωρίς

ισχυρούς

δεσμούς

συμμαχιών

και

αλληλεγγύης θα είναι πιο εξασθενημένη στην διεθνή
της θέση. Οι επιπτώσεις θα είναι βαριές στην ευχέρεια
άσκησης αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο στόχος

της

ΟΝΕ

είναι

ζωτικός,

οικονομικός,

κοινωνικός και εθνικός στόχος. Δεν θα κάνουμε πίσω.
Δεν θα κάνουμε το λάθος, ενώ είμαστε ήδη στην
πρώτη γραμμή της Ένωσης, να χάσουμε την σειρά
μας και να περιμένουμε μετά, μια δεύτερη ευκαιρία,
στην ουρά, μαζί με τις άλλες χώρες, την Τσεχία, την
Ουγγαρία κτλ., που χτυπούν την πόρτα της Ένωσης.
Θέλω όμως να τονίσω απέναντι σ’ αυτούς που
ισχυρίζονται ότι έχουμε μια μονοδιάστατη πολιτική ότι
κάνουν μεγάλο λάθος.
πολιτική.

Έχουμε μια πολυδιάστατη

Αλλά, Ελληνίδες και Έλληνες, εμείς δεν ασκούμε μια
πολιτική υόνο και υόνο για να μπούμε στην ΟΝΕ. Η
πολιτική που εφαρμόζουμε είναι ανανκαία για την
χώρα.

Είναι πολιτική που εξασφαλίζει και μετά την

είσοδο στην ΟΝΕ θετική πορεία.
κρίσιμο.

Και αυτό είναι το

Η πολιτική που εφαρμόζουμε είναι η μόνη

που εξασφαλίζει την ευημερία και την πρόοδο της
χώρας στον νέο παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Κι αν χρειάστηκαν να γίνουν θυσίες, αυτές άξιζαν τον
κόπο. Υπάρχει αντίκρυσμα, υπάρχει προοπτική. Όσοι
εξαγγέλλουν θαύματα, λειτουργούν παραπλανητικά,
λειτουργούν ενάντια στα συμφέροντα και το μέλλον
σας.

Το ΠΑΣΟΚ προχωράει δημιουργικά.

ρεαλισμό.
της

Με κοινωνική ευαισθησία.

κοινωνίας.

Και

κυρίως

Με

Με τη βοήθεια
με

ειλικρίνεια.

Ακολουθήσαμε επιτέλους ένα άλλο δρόμο, κάνοντας
ρήξη

με ανεύθυνες πολιτικές πρακτικές πολλών

δεκαετιών. Υποσχεθήκαμε λίγα. Ξέραμε τις δυσκολίες
και τους κινδύνους. Αλλά κάνουμε πολύ περισσότερα
απ' όσα υποσχεθήκαμε. Και με υπευθυνότητα, με την
ίδια σύνεση που κάθε οικογένεια μοχθεί και οικοδομεί
το μέλλον της, μοχθούμε για σας για ένα καλύτερο
αύριο.

Σήμερα η παγκόσμια οικονομία περνάει μια ισχυρή
κρίση. Η οικονομία μας δεν μένει ανεπηρέαστη, όπως
άλλωστε καμμιά οικονομία στον κόσμο. Όμως, δείχνει
μια ανθεκτικότητα που λίγα χρόνια πριν θα ήταν
αδιανόητη. Αυτό χάρη στην πολιτική μας.

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. Στην
Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης. Ο
Έλληνας πολίτης για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία
του θα έχει ένα νόμισμα του θα τον απαλλάξει από
αβεβαιότητες και προβλήματα δεκαετιών. Θα ζει σε
μια νέα οικονομική πραγματικότητα που θα διασφαλίζει
τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά του.

Έχουμε μπροστά μας αλλά δύο χρόνια. Είναι χρόνια
δύσκολα.

Δύσκολα

γιατί,

πρώτον,

το

διεθνές

περιβάλλον είναι δύσκολο, ασταθές και απαιτητικό.
Δύσκολα, δεύτερον διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι
στόχοι τους οποίους πρέπει σταθερά να επιτύχουμε.

Εμείς, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουμε συγκεκριμένο και σαφές
πρόγραμμα. Έχουμε συγκεκριμένο και σαφές σχέδιο.
Έχουμε

ιεραρχήσει

ξεκαθαρίσει τα μέσα.

τους

στόχους.

Έχουμε

Έχουμε την θέληση, αλλά και

την γνώση, να επιτύχουμε όλους τους εθνικούς
στόχους.

Εμείς, στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., βρισκόμαστε εκεί που κρίνεται η
ανάπτυξη, εκεί που παίζεται η βελτίωση των συνθηκών
ζωής, εκεί που μοχθεί ο εργαζόμενος. Γι’ αυτό και δεν
πρόκειται να παρασυρθούμε από δευτερεύοντα, να
αφήσουμε κατά μέρος τα σημαντικά. Θα συνεχίσουμε
μαζί, ενωμένοι, δυνατοί.

Καμιά

μεταρρύθμιση

δεν

γίνεται

χωρίς

κόστος.

Επιβάλλαμε, για πρώτη φορά αυστηρούς κανόνες
φορολογικής δικαιοσύνης. Γιατί όταν όλοι οι Έλληνες
συμβάλλουν στα έσοδα του κράτους, δεν επιτρέπεται
κάποια στρώματα να φοροδιαφεύγουν προκλητικά.
Είναι αλήθεια λοιπόν, ότι ζητήσαμε αυτά τα δύο χρόνια
σε έχοντες και κατέχοντες να συμβάλλουν αναλογικά
στην κοινή προσπάθεια.
περιουσία,

τις

Επιβαρύναμε τη μεγάλη

χρηματιστηριακές

συναλλαγές

και

διάφορες κατηγορίες κερδών.

Γι’ αυτό και μας

κατηγορούν για «ανάλγητους».

Και ξέρουμε καλά ότι ο μισθωτός και ο εργαζόμενος
καταβάλλει με κόπο και θυσία την συμβολή του.

Γι’

αυτό σεβόμαστε και αξιοποιούμε κάθε δραχμή του
Έλληνα πολίτη. Γιατί θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη.

Εμείς δεν κοιτάμε τα νούμερα, όπως ισχυρίζονται
μερικοί,
ανάπτυξη

κοιτάμε
και

συνδεδεμένες.

τον

άνθρωπο.

κοινωνική
Το

πολιτική

«κοινωνικό

Θεωρούμε
είναι

ότι

άρρηκτα

πρόσωπο»

της

πολιτικής μας δεν θέλουν να το βλέπουν μόνο όσοι
επιπόλαια πιστεύουν, ότι το υστέρημα του ελληνικού
λαού μπορεί να μοιρασθεί άκριτα δεξιά - αριστερά με
παλαιοκομματικές και συντεχνιακές λογικές.

Φίλες και Φίλοι,

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον η επιθυμία μας για
σύγχρονη, ισχυρή και ανταγωνιστική Ελλάδα απαιτεί
αλλαγή των αντιλήψεων, που κληρονομήσαμε. Περνά
μέσα από την υιοθέτηση νέων στρατηγικών, από την

αλλαγή
ανάληψη

των

παραδοσιακών

πρωτοβουλιών.

σχέσεων,
Τα

νέα

από

την

προβλήματα

απαιτούν νέες απαντήσεις, νέες πολιτικές και εργαλεία,
όχι παλιές και ξεπερασμένες συνταγές.

Προχωράμε λοιπόν, τολμηρά στην μεταρρυθμιστική
μας πολιτική. Έχουμε αποδείξει ότι έχουμε και γνώση
-και σχέδιο- και αποτελέσματα.

Αν δεν εκσυγχρονιστεί το τραπεζικό σύστημα, θα
καταρρεύσει από τον διεθνή ανταγωνισμό. Θα χάσει
και η χώρα, θα χάσουν και οι εργαζόμενοι.

Προχωράμε την μεταρρύθμιση παντού.

Στόχοι μας

είναι η συνολική πρόοδος της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν μπορούμε να πάμε στο αύριο,

με χθεσινό

εισητήριο. Και θα συγκρουστούμε, χωρίς φόβο για το
πολιτικό κόστος, γιατί θέλουμε το όφελος για την
χώρα.

Φίλες και Φίλοι,

Για παράδειγμα:

Τί επιδιώκουμε για τον κόσμο της

υπαίθρου; Την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών
απασχόλησης και εισοδήματος, 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.

Έχουμε δρομολογήσει στην ελληνική περιφέρεια ένα
τεράστιο

πρόγραμμα

αναπτυξιακών

έργων

και

παρεμβάσεων, ύψους 2,7 τρις δρχ. - το 1/3 του
πακέτου Ντελόρ.

Επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη κάθε περιφέρειας σε
αυτόνομη διοικητική, αναπτυξιακή, πολιτιστική

και

κοινωνική οντότητα.

Ήδη 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.

εξακολουθούν

να

υπάρχουν

Καθυστερήσεις

σημειώνονται

Ωστόσο,
προβλήματα.

στις

συνθήκες

μεταποίησης και εμπορίας, όπως και στην αξιοποίηση
κάποιων

συγκριτικών

πλεονεκτημάτων

στην

παραγωγή.

Για να αντιμετωπισθούν με επιτυχία,

χρειάζεται προσπάθεια και κινητοποίηση και από τη
δική σας μεριά.

Σήμερα, 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.

Εμείς όμως

αναλάβαμε το δύσκολο έργο του μετασχηματισμού της
γεωργίας σε ένα σύγχρονο τομέα της οικονομίας. Και
θα το φέρουμε εις πέρας.

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

Επαγγελματικής

του

Οργανισμού

Εκπαίδευσης,

Γεωργικής

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

όσον

αφορά

στους

νέους

αγρότες,

πιστεύουμε ότι έχουν ένα σημαντικό ρόλο για τον
αναπροσανατολισμό
παραγωγής.

της

ελληνικής

γεωργικής

Για να περάσουμε από τα παραδοσιακά

προϊόντα σε προϊόντα που ζητά ο καταναλωτής
σήμερα. Πιστεύουμε και βοηθάμε το νέο αγρότη. Γι’
αυτό και αποφασίσαμε ένα πακέτο κινήτρων :
✓

Τη μείωση κατά 50% του φόρου μεταβίβασης
ακινήτων.
ποσών

Τον τριπλασιασμό των αφορολόγητων
στη

φορολογική

φορολογία
στήριξη

για

κληρονομιών.

Τη

την

της

αποτροπή

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.
Την ισχυρή επιδότηση για δάνεια που αφορούν τη

στέγαση, την τόνωση προβληματικών περιοχών, και
άλλες δραστηριότητες του νέου αγρότη.

Φίλες και Φίλοι,

Στην Αιτωλοακαρνανία, στο δικό σας το νομό, γίνεται
σιγά-σιγά

αλλά

σταθερά

πραγματικότητα

το

μακρόχρονο όραμα της αναβάθμισης, της ανάπτυξης,
του εκσυγχρονισμού.
εξέλιξη

ένα

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε

πρόγραμμα

έργων

και

δράσεων

εκατοντάδων δισεκατομμυρίων με την υλοποίηση του
οποίου :
• Σπάει οριστικά η απομόνωση του Νομού που τόσο
πίσω είχε μείνει σε υποδομές.
• Τονώνεται η αγροτική παραγωγή.
• Αυξάνεται η απασχόληση.
• Δίνεται η δυνατότητα τουριστικής ανάδειξης του
τόπου.
• Καθίστανται οι πόλεις του νομού κέντρα οικονομικής
δραστηριότητας.
• Αποτρέπεται η εσωτερική μετανάστευση.

Στον αγροτικό τομέα, ο Νομός Αιτωλοακαρνανίας
παρουσιάζει

ιδιαίτερα

πλεονεκτήυατα.

σημαντικά

Εύφορες

και

συγκριτικά

πεδινές

εκτάσεις,

πλούσιοι υδάτινοι πόροι, εκτεταυένα αρδευτικά δίκτυα,
έμπειρο ανθρώπινο δυναυικό. 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

εξασφαλίζει
στρεμμάτων

έργο
τη

Γαλατά-Ευηνογωρίου,
σύγχρονη

εύφορης

γης.

άρδευση
Το

που

18.000

παράλληλο

Αποστραγγιστικό δίκτυο και το αντίστοιχο δίκτυο
αγροτικής

οδοποιίας

κυριολεκτικά
κάμπου.

Το

δοκιμαστικά

θα

πολλαπλασιάσουν

τις παραγωγικές
έργο
και

θα

δυνατότητες

λειτουργήσει

κανονικά

από

την

του

σύντομα
επόμενη

καλλιεργητική περίοδο. Η συνολική δαπάνη του
έργου θα φτάσει τα 6 δισ. δρχ.
• Η διώρυνα που θα αρδεύσει
του

Βάλτου

άρχισε

να

tic

πεδινές περιοχές

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 ψράνυα Αγυρών, 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,

ανταγωνιστικότητας

την
και

αύξηση
την

αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών.

της

δυνατότητα

Λόγω των πρόσφατων πλημμύρων στην περιοχή της
Ναυπάκτου και μετά την πυρκαγιά του καλοκαιριού
στο Μεσολόγγι, διαθέσαμε ακόμα 850 εκατ. δρχ.
Αναννωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του νουού που
διαθέτει

υενάλο αριθυό οικοτόπων και

βιοτόπων

προωθούυε προνράυυατα νια τη διαγείριση και την
ανάδειξή
δργ.
αυτή

touc το úluoc

των οποίων φθάνει στο 1,6 δκ;

Η πιο σηυαντική παρέμβαση στην κατηνορία
αφορά

στη

διαγείριση

Μεσολοννίου-Αιτωλικού.

του

Η

βιότοπου

Λιμνοθάλασσα

Μεσολογγίου-Αιτωλικού, η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα
της Ελλάδας που προστατεύεται από τη Συνθήκη
Ramsar,

αποτελεί

έναν

από

τους

πλέον

σημαντικότερους φυσικούς αλιευτικούς πόρους της
χώρας με παραγωγή υψηλής ποιότητας και αξίας
αλιευμάτων.

Ενισχύεται

προστασίας του φυσικού

με

μια

πλειάδα

βιοτόπου

και

έργων

με έργα

παραγωγικών επενδύσεων.

Όσον αφορά τη βιουηγανία

και τη υικρομεσαία

επιγείρηση είγαυε ήδη τκ πρώτεο θετικές ενδείξεκ νια
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-Ό7 εντάχθηκαν στον
αναπτυξιακό

νόμο

επενδύσεις,

ο

συνολικός

προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει σημαντικά
τον ανάλογο της προηγούμενης τετραετούς περιόδου.

Με την ένταξη π κ Αιτωλοακαρνανίας στη Γ’ Ζώνη
κίνητρων του νέου αναπτυξιακού νόυου, πιστεύουμε
ότι τα αποτελέσματα θα είναι ακόυα πιο ευνοϊκά στο
άυεσο μέλλον.

Ειδικά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ήδη
έχουν

αρχίσει

προγράμματα
σημαντικές

οι

εκταμιεύσεις

ενίσχυσης

δυνατότητες

που
και

από
τους

ευκαιρίες

τα

σχετικά

προσφέρουν
τις

οποίες

μπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν.

Είναι

ιδιαίτερα

ελπιδοφόρο

το

γεγονός

ότι

οι

επιχειρηματίες της Αιτωλοακαρνανίας ανταποκρίθηκαν
στην

πρόσκληση

προγραμμάτων

αυτών

των

εξασφαλίζοντας

ανταγωνιστικών
πολύ

σημαντικό

μερίδιο του συνόλου των διατιθέμενων πόρων της
Περιφέρειας.

Για την αξιοποίηση της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου, που
ξέρω ότι αποτελεί από

παλιά βασικό σας αίτημα,

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. Μετά τα προβλήματα των πρώτων
διανωνισυών, προχωρήσαμε σε σηιιαντικές αλλαγές
του θεσμικού πλαισίου και των όρων προκήρυξης
ώστε να εξασφαλίσουμε
επενδυτών.

το ενδιαφέρον

διεθνών

Ελπίζω ότι υε τον τρόπο αυτό, ιιέγρι το

τέλος του γρόνου θα έγουυε θετικά αποτελέσματα.

Ο νουός Αιτωλοακαρνανίας, λόνω του εξαιρετικού
Φυσικού

περιβάλλοντος,

ιιοναστηριών,

πολιτιστικών

της

ύπαρξης

υνηυείων,

πολλών

αισθητικών

δασών, καθώς επίσης και της παρουσίας μοναδικών
αρχαιολογικών

πόρων,

προσφέρεται

για

την

τουριστική ανάπτυξη όχι μόνο των συμβατικών, αλλά
και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Για το σκοπό αυτό προνοαυυατίστηκαν παρεμβάσεις
που

αφορούν στην ανάδειξη

- αξιοποίηση

των

αργαίων υνηυείων, όπως επίσης στην αποκατάσταση-

ανάδειξη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων του
νουού. Σήμερα υλοποιούνται 10 παρεμβάσεις σε
τέτοιους χώρους, καθώς επίσης και δύο παρεμβάσεις
καθαρά τουριστικού χαρακτήρα, με σημαντικότερη τη
κατασκευή της Μαρίνας του Μεσολογγίου, που έχει
δημοπρατηθεί, με προϋπολογισμό 1 δις.
σημασία

έχει

για

την

ανάπτυξη

της

Ιδιαίτερη
ορεινής

Ναυπακτίας και της ορεινής Τριχωνίδας, παράλληλα
με

τα

οδικά

προγραμματίζονται,

έργα
η

που

εκτελούνται

προγραμματική

ή

σύμβαση

ΥΠΕΧΩΔΕ - Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας με 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 μεταφορικών
υποδομών. Εκτελούνται έργα εθνικής κλίμακας και
σημασίας με κορυφαία έργα την Ζεύξη Ρίου- Αντιρρίου
και την αναβάθμιση της Εθνικής οδού ΑντιρρίουΙωαννίνων με την ευρεία Παράκαμψη του Αγρίνιου και

την ζεύξη του Ακτίου. Τα έργα αυτά αποτελούν τμήμα
της αναβάθμισης του

Δυτικού Άξονα της χώρας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο έργο που άρχισε να
εκτελείται

από

την

Αιτωλοακαρνανία,

το

οποίο

δημιουργεί όλο και καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης
για τη περιοχή, αφού θα συνδέσει τη νοτιοδυτική
Ελλάδα με την Αλβανία και μέσω της Εγνατίας με τη
Θεσσαλονίκη και τον Έβρο.

Η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου, η γέφυρα Χαριλάου Τρικούπη
όπως οφείλαμε να την ονομάσουμε, ήταν για 100
χρόνια

ένα

άπιαστο

πραγματικότητα.

όνειρο.

Τώρα

είναι

μια

Τώρα έχει εγκατασταθεί εργοτάξιο

στο Αντίρριο και προχωρούν οι εργασίες κατασκευής
αυτού

του μοναδικού

έργου,

στο

οποίο

θα

εφαρμοσθούν οι πιο προωθημένες και πρωτοποριακές
τεχνολογίες.

Για τη γέφυρα που θα ολοκληρωθεί το

2004, εξασφαλίσαμε 250 δις δρχ., ενώ παράλληλα
ανατέθηκαν ειδικές χωροταξικές μελέτες με στόχο την
προστασία

της

περιοχής

από

ανεξέλεγκτες

παρεμβάσεις μετά την ολοκλήρωση της ζεύξης.

Στην παράκαμψη Αγρίνιου, προϋπολογισμού 11,5 δις
δρχ., ξεκίνησαν οι εργασίες και αύριο το πρωί θα

έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το εργοτάξιο στο
Κεφαλόβρυσο.

Η μελέτη της μετατροπής του τμήματος της Εθνικής
Οδού που διέρχεται από το Αγρίνιο σε κεντρική
αρτηρία της πόλης με την πλήρη ανάπλασή της
βρίσκεται στη φάση της εκπόνησής της.

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.

Για να αναδειχθεί το λιμάνι του Πλατυγιαλιού, που
μέσα στο 1999 θα είναι η τρίτη Πύλη της Δυτικής
Ελλάδας

προς

τη

Δυτική

Ευρώπη

με

θετικές

επιπτώσεις στην οικονομία της περιοχής, αλλά και την
Εθνική οικονομία συνολικά, δημοπρατείται εντός του
1998 η σύνδεση της Παραϊόνιας μέσω Γουριάς με τον
Δυτικό Άξονα.

Το έργο περιλαμβάνει

και

την

κατασκευή σήραγγας στον ορεινό όγκο μεταξύ Αγίου
Ηλία και Σταμνάς.

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

Η Ζεύξη Πρέβεζας-Ακτίου αποτελεί τη Φυσική συνέχεια
της Παραϊόνιας Οδού.

Το έρνο, συνολικής δαπάνης

27 δις δον., θα δοθεί στη κυκλοφορία πριν από το
τέλος του 1999.

Για την Παράκαμψη Ναυπάκτου υπάρχουν πλέον
εξασφαλισμένες πιστώσεις 6 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.

Επίσης,

βρίσκονται

σε

εξέλιξη

σημαντικά

έρνα

περιφερειακής κλίμακας, όπως για παράδειγμα τα
έργα βελτίωσης του δρόμου, που συνδέει το Αγρίνιο με
το Θέρμο, που αρχίζουν μέσα στον Οκτώβρη, και οι
εργασίες συντήρησης - βελτίωσης στο δρόμο ΑνρινίουΚαρπενησίου, ενώ
μικρότερης

ακόμα

κλίμακας

κατασκευάζονται

επαρχιακής

και

έργα

κοινοτικής

οδοποιίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα
χωριά

και

βοηθούν

αγροτικής παραγωγής.

την

ανταγωνιστικότητα

της

Το

Αεροδρόυιο

Ακτίου

γίνεται

πια

διεθνών

προδιαγραφών. Άλλη μια Πύλη για την τουριστική και
οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και
της Αιτωλοακαρνανίας ειδικότερα. Για την αναβάθμισή
του δημοπρατήθηκε τον περασμένο Απρίλιο το κτίριο
του νέου Αεροσταθμού, προϋπολογισμού 3,5 δις δρχ.,
ενώ μέχρι τέλους του έτους δημοπρατούνται έργα
βελτίωσης και επέκτασης, με προϋπολογισμό 1,5 δις
δρχ., περίπου.

Πιστώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων έχουν διατεθεί
για την κατασκευή λιμενικών έργων σε διάφορα
λιμάνια στο Κρυονέρι, τον Αστακό, τη Βόνιτσα, τον
Μύτικα και αλλού.

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,

τα

έργα

βιολογικών καθαρισμών σε άλλα μεγάλα και μεσαία

αστικά

συγκροτήματα,

όπως

η

Ναύπακτος,

η

Αμφιλοχία, η Βόνιτσα κ.α. Τέλος η κατασκευή ΧΎ.Τ.Α.
στο Δήμο

Μεσολογγίου, που θα συντείνει

στην

προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής, που είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητο λόγω της ύπαρξης σημαντικών
υδροβιοτόπων.

Στο γώρο

τγκ

παιδείας, της πρόνοιας προωθούνται

επίσης σημαντικές δράσεις και έργα.

Ιδρύθηκε

στο

Ανοίνιο

η

Πανεπιστηυιακή

Σχολή

Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων και
ξεκινά η λειτουρνία των δύο τμημάτων, της Διαχείρισης
Περιβάλλοντος

και

Φυσικών

Πόρων

Ορνάνωσης____ κα]____ Διαχείρισης

και

της

Ανροτικών

Εκμεταλλεύσεων.

Προνραμματίστηκαν

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
Κοινωνικής Υποστήριξης και 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.
Αιτωλοακαρνανίας

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 στεναστικών αναγκών στο νουό
Αιτωλοακαρνανίας

έγουν

διατεθεί

τη

τελευταία

τετραετία από τον Ορνανισιιό Ερνατικής Κατοικίας
1.188 δάνεια, ύψους 4.7 δις δρχ., κατασκευάζονται
συνολικά

211

νέες

ερνατικές

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.

Ο Ελληνικός λαός ξέρει ότι μόνος οδηγός μας είναι το
εθνικό συμφέρον. Ο Ελληνικός λαός γνωρίζει καλά ότι
η πολιτική μας είναι η μόνη πολιτική που εξασφαλίζει
το

παρόν

και

το

μέλλον

της

χώρας.

Θα

προχωρήσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά τις μεγάλες
μεταρρυθμιστικές μας πολιτικές. Και γνωρίζουμε από
τώρα, ότι στις εθνικές εκλογές του 2000, ο λαός θα
δώσει και πάλι την νίκη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Αυτό λέει η σημερινή μεγάλη συγκέντρωσή σας. Αυτό
λέει η δύναμη των δεσμών του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με τον λαό.

Η παράταξή μας έρχεται από πολύ μακριά, για να πάει
πολύ μακριά. Μαζί θα γυρίσουμε και την σελίδα του
21ου αιώνα, με μια Ελλάδα υπερήφανη, μια Ελλάδα
ασφαλή και ειρηνική, μια Ελλάδα της προόδου, της
ασφάλειας και της ευημερίας. Την ισχυρή Ελλάδα!

