
Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Φθιώτιδα 24-5-2002

Φίλες και φίλοι,

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους είστε σήμερα εδώ. Η 

παρουσία σας δείχνει τη σταθερή σας συμβολή για ένα 

μεγάλο και ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ., για το Κίνημα, που αλλάζει 

την Ελλάδα. Δείχνει τη θέλησή σας ώστε η δημοκρατική 

και προοδευτική παράταξη να είναι πάντα μεγάλη και 

ισχυρή. Χάρη στη δική σας στήριξη, δίνουμε απαντήσεις 

με τόλμη και αποφασιστικότητα στις προκλήσεις των 

καιρών. Ανοίγουμε νέους ορίζοντες για τον ελληνικό λαό, 

κατακτούμε ένα μέλλον ευημερίας και ασφάλειας για την 

Ελλάδα.

Φίλες και φίλοι,

Μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ισχυρή Κοινωνία είναι ο 

σταθερός μας στόχος. Ο λαός μας να έχει την ποιότητα 

ζωής της Ευρώπης, η νεολαία μας, ανοιχτούς ορίζοντες, η 

χώρα μας, ειρήνη και ασφάλεια, ανάπτυξη και προοπτική. 

Να αλλάξουμε πραγματικά και οριστικά την κοινωνία μας. 

Να στερεώσουμε στον πολιτισμό μας τα ιδανικά της 

δικαιοσύνης, της συλλογικής ευθύνης, της εργασίας και 

της κοινωνικής ευαισθησίας. Να μη επιστρέφουμε ποτέ σε 

λαϊκισμούς και σ’ εύκολες λύσεις. Να βάλουμε οριστικά 

στο περιθώριο της ιστορίας την πολιτική του «άσπρου»
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και του «μαύρου», το ρεβανσισμό και την εκδίκηση, το 

μίσος για τον αντίπαλο, το πάθος για αξιώματα. Να 

ανεβάσουμε το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου και του 

πολιτικού πολιτισμού μας. Και να το κρατήσουμε ψηλά.

Να είμαστε ψύχραιμοι κι ενωμένοι. Να μη χάνουμε το 

μέτρο και να μη χανόμαστε στην υπερβολή. Να μην 

είμαστε μοιρολάτρες κι απαισιόδοξοι. Να έχουμε πίστη 

στις δυνατότητες της χώρας μας. Να δυναμώνουμε και να 

εδραιώνουμε διαρκώς τη Νέα Εθνική Αυτοπεποίθηση, 
που κατακτήσαμε με τις δικές μας προσπάθειες τα 

τελευταία χρόνια. Να μη μας θέλγει η μιζέρια κι ο 

μηδενισμός. Να μη σπαταλάμε τη ζωή μας στο γκρίζο και 

τη γκρίνια. Να μην ψάχνουμε συνέχεια γι’ αφορμές για να 

δείξουμε ότι υστερούμε, αλλά για νέες οδούς δημιουργίας 

για να κλείσουμε τις κάθε λογής «ψαλίδες» και να πάμε 

όλοι μαζί πιο μπροστά και πιο ψηλά. Κι αυτό να το 

κάνουμε τρόπο ζωής και σκέψης, σταθερό γνώρισμα 

ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.

Έτσι, η πρόοδός μας δεν θα είναι παρένθεση, αλλά 

αφετηρία μιας νέας εποχής. Έτσι, όσα πετυχαίνουμε δεν 

θα βρίσκονται υπό αίρεση, αλλά θα αποτελούν γερές 

βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι, δεν θα γυρίσει η
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χώρα ποτέ πίσω και θα ξεπεράσει οριστικά το χτες. Έτσι, 

η Ισχυρή Ελλάδα γίνεται έργο κι αποκτά υπόσταση.

Φίλες και φίλοι,

Το αύριο το χτίζουμε σήμερα με εργασία, με πειθαρχία και 

με πρόγραμμα. Σήμερα έχουμε προβλήματα κι έχουμε 

επιτεύγματα, έχουμε ευκαιρίες κι έχουμε και προκλήσεις. 

Οι προκλήσεις στα εθνικά, όπως και στα οικονομικά και τα 

κοινωνικά θέματα συνθέτουν τη μία και ενιαία πρόκληση 

για την πιο Ισχυρή Ελλάδα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., στο κέντρο της 

πολιτικής σκηνής, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., δύναμη αλλαγής της 

ελληνικής κοινωνίας δίνει την απάντηση με μια εθνική 

στρατηγική για μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην 

Ευρώπη. Για μια Ελλάδα, που πετυχαίνει τη σύγκλιση, 
χτίζει μια Ισχυρή κοινωνία, προασπίζει τα εθνικά της 

δίκαια, εδραιώνει την ειρήνη στην περιοχή, κερδίζει 
την αναγνώριση φίλων και αντιπάλων.

Η σημασία και η αξία της εθνικής στρατηγικής φαίνεται και 

πάλι σήμερα πιο καθαρά -  ειδικά όταν οι επόμενοι μήνες 

είναι κρίσιμοι για την έκβαση των μεγάλων εθνικών μας 
θεμάτων.
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Έχουμε μπροστά μας το ανοιχτό ζήτημα του 

Ευρωστρατού. Πως θα οριοθετηθεί η συνεργασία 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ -  δηλαδή, η σχέση μελών 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέλη του ΝΑΤΟ, αλλά μη μέλη 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λεγόμενο «κείμενο της 

Άγκυρας» δεν το δεχόμαστε. Θέλουμε αυτονομία της ΕΈ. 

στη λήψη των αποφάσεων. Ισοτιμία μεταξύ ΕΈ. και 

ΝΑΤΟ. Όχι διακριτικές μεταχειρίσεις. Αμοιβαιότητα στις 

οποιεσδήποτε εγγυήσεις.

Θα χρειασθεί να αγωνισθούμε και θ’ αγωνισθούμε. Αρχή 

μας είναι πως η Ένωση, στα θέματα που Θέλει να 

λειτουργήσει ως Ένωση, πρέπει να αποφασίζει ως 

Ένωση.

Ένα διαφορετικό θέμα είναι η ενταξιακή προοπτική της 

Κύπρου, η οποία βαίνει καλώς. Θέλουμε και το θέλει και η 

Ένωση, η Κύπρος να είναι στο πρώτο κύμα της ένταξης 

των δέκα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα φωνές που 

επιχειρούν να συνδέσουν την ένταξη της Κύπρου με 

προηγούμενη επίλυση του καθεαυτού προβλήματος του 

Κυπριακού. Εμείς, θέλουμε ασφαλώς να λυθεί το 

Κυπριακό. Αλλά δεν θα δεχθούμε πιθανή προσπάθεια να 

τεθούν εμπόδια στην ένταξη της Κύπρου, με πρόσχημα το 

Κυπριακό. Καθιστούμε σαφές ότι οι τακτικίστικοι ελιγμοί
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της Τουρκοκυπριακής πλευράς δεν θα οδηγήσουν ούτε 

στην υιοθέτηση απαράδεκτων θέσεων, ούτε στην εμπλοκή 

της ενταξιακής προοπτικής της Κύπρου.

Η νέα δυναμική που δημιουργεί η πολιτική μας 

αλλάζει ουσιαστικά το πλαίσιο στο Κυπριακό και 
παράλληλα διασφαλίζει την ταύτιση Ελληνοτουρκικών 

και Ευρωτουρκικών σχέσεων. Αυτή η πολιτική, για να 

αποδίδει αυτά τα αποτελέσματα, πρέπει να είναι 

συνεχής και συνεπής.

Η Τουρκία δεσμεύτηκε στο Ελσίνκι για την προσαρμογή 

της στο Διεθνές Δίκαιο και το κοινοτικό κεκτημένο. Αυτό 

συμφέρει την ίδια, αλλά και την Τουρκοκυπριακή πλευρά 

στην Κύπρο. Οι υποχρεώσεις, που προκύπτουν από το 

Ελσίνκι είναι στενά συνδεδεμένες με τα οφέλη, τα 

δικαιώματα, την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Η 

Τουρκία έχει επιλέξει και πρέπει να επιβεβαιώνει την 

επιλογή της. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 

και παραμένει πάντοτε εγγυητής της ειρήνης και της 

σταθερότητας στην περιοχή μας.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι για να 

προχωρήσουμε στο δρόμο για την επίλυση των 

εθνικών θεμάτων και την οριστική αλλαγή του
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κλίματος στην περιοχή χρειάζεται διαρκώς εγρήγορση 

κι αγώνας. Αυτόματοι πιλότοι δεν υπάρχουν. Θέλω να 

τονίσω πως τίποτα απ’ όσα καταφέραμε δεν μας τα 

χάρισαν -  ούτε στα εθνικά, αλλά ούτε και στα 

οικονομικά Θέματα, που και αυτά, στα πλαίσια της 

Ένωσης, έχουν εθνική βαρύτητα και σημασία. Για όλα 

τα μεγάλα θέματα χρειάζεται εθνική στρατηγική, 
σταθερότητα κι ομοψυχία. Όχι, μικροπολιτική, όχι 
υπερβολές, όχι υποταγή του εθνικού συμφέροντος 

στην πολιτική σκοπιμότητα.

Ένας μεγάλος, κοινωνικός και πολιτικός στόχος, που 

εκτείνεται πέρα από το 2004 και κρίνεται το 2004 είναι 
ο στόχος της σύγκλισης. Θα έρθει η μέρα που η 

μεμψίμοιρη διαπίστωση ότι, έστω για κάποιους τομείς, η 

Ελλάδα είναι «μόνιμα πίσω» θα έχει ανατραπεί οριστικά. 

Έχουμε όλοι στο ΠΑ.ΣΟ.Κ τη μεγάλη ευθύνη να 

ολοκληρώσουμε το σχέδιο για μια Ελλάδα ισχυρή και 

περήφανη στον κόσμο, σύγχρονη και ισότιμη στην 

Ευρώπη.

Πολιτικά, η σύγκλιση είναι η κορυφαία πρόκληση για 

το σύνολο των προοδευτικών πολιτών απ’ όλες τις 

ηλικίες, απ’ όλες τις επαγγελματικές τάξεις και απ’ όλα 

τα κόμματα. Καλώ όλους τους προοδευτικούς πολίτες σε
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συσπείρωση για την εκπλήρωση του στόχου, τους καλώ 

να στηρίξουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. σε αυτή την πορεία για μια 

Ελλάδα πιο ισχυρή, περήφανη και ισότιμη μέσα στην 

Ευρώπη. Καλώ κι όλους εκείνους τους συμπολίτες μας 

που δεν ανήκουν στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά υποστηρίζουν το 

στόχο της σύγκλισης, να έρθουν κοντά μας και να 

συμβάλλουν στη χάραξη και τη τελική διαμόρφωση μιας 

νέας πραγματικότητας για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα είναι ισχυρή. Το ζήτημα είναι πώς η Ισχυρή 

Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις για να 

γίνει πιο ισχυρή, για να προχωρήσει με σταθερό βήμα 

στη σύγκλιση.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν περιφερειακές ανισότητες, ότι 

οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής συσσωρεύουν 

βάρη και πολλές φορές ανασφάλεια στην εργαζόμενη 

οικογένεια. Γνωρίζω ότι οι αγρότες και οι 
μικρομεσαίοι έχουν πολλά προβλήματα να 

αντιμετωπίσουν προκειμένου να διατηρήσουν και να 

αυξήσουν το εισόδημά τους. Γνωρίζω ότι ιδιαίτερα η 

ανεργία των νέων είναι υψηλή κι ότι πολλοί Έλληνες 

ζουν κάθε μήνα με μικρά εισοδήματα.
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ΓΓ αυτό υψώσαμε τη σημαία της πολιτικής για τη 

σύγκλιση.

> Γι’ αυτό στοχεύουμε ώστε η εργαζόμενη 

οικογένεια να έχει το εισόδημα, τις ευκαιρίες 

μόρφωσης και την ποιότητα περίθαλψης, που 

υπάρχει στην Ευρώπη. Γι’ αυτό θέλουμε μια 

Ελλάδα, που έχει τις υποδομές και τις δημόσιες 

υπηρεσίες μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας.

> Γι’ αυτό, στοχεύουμε σε μια σύγκλιση για όλους και 

θα προχωρήσουμε σε αυτό το στόχο με διαρκή 

αναδιανομή, με αύξηση της αγοραστικής δύναμης 

των αδύνατων ομάδων και ιδιαίτερα των 

χαμηλόμισθων και των συνταξιούχων.

ν' Μετά την ιστορική εισαγωγή του Ευρώ, τη 

σταθερότητα που πετύχαμε, συνεχίζουμε με τους 

ίδιους ρυθμούς την ανάπτυξη της οικονομίας. Για

έβδομη συνεχή χρονιά έχουμε υψηλότερους -  και για το 

2002 υπερδιπλάσιους - ρυθμούς ανάπτυξης από το 

μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ν' Συνεχίζουμε τις αποκρατικοποιήσεις και τις 

απελευθερώσεις αγορών με γνώμονα το συμφέρον του
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κοινωνικού συνόλου και με την πλήρη διασφάλιση των 

εργαζομένων. Αλλάζουμε ραγδαία τις υποδομές της 

χώρας και στηρίζουμε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα 

με το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο.

ν' Στηρίζουμε ενεργά την κοινωνική ασφάλιση και 

διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα του συστήματος με την 

ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Ταυτόχρονα, έχουμε 

μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές. Έχουμε 

πετύχει ώστε πάνω από το 55% των Ελλήνων να μην 

πληρώνει φόρο και με τη φορολογική μεταρρύθμιση, θα 

δώσουμε νέα κίνητρα και νέα πνοή στην οικονομία.

ν' Τα τελευταία δύο χρόνια μειώνουμε την ανεργία. 
Μειώσαμε την ανεργία κατά 1,5% από το 2000 και 
στόχος μας είναι να επιτύχουμε στο τέλος του 2002 

μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας. Γι’ αυτό το στόχο 

προωθούμε μεγάλα προγράμματα κατάρτισης και 

συνδέουμε τα κίνητρα προς τις επιχειρήσεις με την 

απασχόληση.

ν' Εκσυγχρονίζουμε παράλληλα τη δημόσια παιδεία.
Χτίζουμε ένα σχολείο που ανοίγεται στις σύγχρονες 

εξελίξεις. Ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και απαντά 

στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και της
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εργαζόμενης οικογένειας. Προωθούμε θεσμούς όπως 

το ολοήμερο σχολείο, η ενισχυτική διδασκαλία, η 

δυνατότητα πιστοποίησης της γνώσης ξένης γλώσσας 

από το δημόσιο σχολείο. Εισάγουμε την πληροφορική 

και δημιουργούμε σύγχρονες υποδομές, 

ν' Προωθούμε ακόμα τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ. 
Αλλάζουμε το χάρτη της υγείας στη χώρα μας με τις 

νέες υποδομές, τους Διοικητές -  Μάνατζερ, το νέο 

αποκεντρωμένο πρότυπο διοίκησης, την καθιέρωση του 

απογευματινού ιατρείου και μια σειρά πρωτοβουλιών 

που επικεντρώνονται στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. 

Ξεκινήσαμε την προσπάθεια το 2000 και την 

ολοκληρώνουμε το 2006.

Η προσπάθεια μας επεκτείνεται στη λειτουργία του 

κράτους:

ν' Δημιουργούμε ένα «νέο κράτος». Δίνουμε μια 

καθαρή απάντηση στη γραφειοκρατία και 
διαμορφώνουμε ουσιαστικές συνθήκες 

διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση με τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών. Πριν 10 μήνες, το πρώτο 

Κέντρο το εγκαινιάσαμε στην Αθήνα. Στο τέλος 

Ιουλίου θα υπάρχουν 200 τέτοια Κέντρα σε όλη τη 

χώρα -  και 1000 ως το τέλος του 2003. Στόχος μας
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είναι ως· το τέλος του 2003 η επαφή του πολίτη με 

το κράτος να αρχίζει και να τελειώνει στα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με την εισαγωγή νέας 

τεχνολογίας, λύνουμε ταυτόχρονα τα προβλήματα με 

τις ουρές και τις καθυστερήσεις στο ΙΚΑ μέσα στους 

επόμενους μήνες ως το τέλος του χρόνου. Για το 

ΟΓΑ ο σχεδιασμός μας είναι ως τις αρχές του 2003 

να έχει μειωθεί η αναμονή για την έκδοση σύνταξης 

από τους 8-12 μήνες που είναι σήμερα, στους 3-4 

μήνες. Και ως το τέλος του 2003 η αναμονή να έχει 

μηδενισθεί.

Φίλες και φίλοι,

Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνω πως σήμερα 

μεγάλο τμήμα του κράτους αποτελεί η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση -  και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να 

γίνουν τα επόμενα χρόνια μεγάλες αλλαγές. Και οι 

αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από τις εκλογές του 

Οκτωβρίου.

Σε δήμους και νομαρχίες με συντηρητική ηγεσία από 

το 1998 και παλαιότερα, πρέπει να φυσήξει νέος 

αέρας. Οι δημοτικές εκλογές είναι μια πολιτική μάχη 

σε τοπικό επίπεδο, μια μάχη πολιτικών προτάσεων
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για την τοπική κοινωνία, μια μάχη με πολιτικά 

διακυβεύματα για την τοπική κοινωνία. Οι κεντρικές 

πολιτικές της κυβέρνησης, τα αποτελέσματα και τα 

ωφελήματα για τον πολίτη εξαρτώνται όλο και 
περισσότερο από την συμπληρωματική δράση της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Ομως έχουμε διαπιστώσει ότι 
κυρίως οι τοπικές αυτοδιοικήσεις με συντηρητική 

ηγεσία δεν ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την ευθύνη 

όπως για παράδειγμα στην έγκαιρη υποβολή των 

στοιχείων για τις αγροτικές αποζημιώσεις. Και μας 

ενοχλεί ιδιαίτερα, που σε σχετικές έρευνες, 
εντοπίζονται φαινόμενα διαφθοράς στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί.

Καλούμε σε συσπείρωση, σε ένα «μέτωπο για το 

καινούριο», όλους τους προοδευτικούς πολίτες απ’ 
όλα τα κόμματα. Με μια τέτοια συσπείρωση να αλλάξει η 

πραγματικότητα σε Δήμους και σε Νομαρχίες. Με την 

αμέριστη κι ολόπλευρη συμπαράσταση της κυβέρνησης, 

θέλουμε η νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση να επιβάλλει με 

αποφασιστικότητα τη Διαφάνεια στους μηχανισμούς της, 

να προωθήσει τον Εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, 

να ανοίξει το δρόμο για την Ανάπτυξη κάθε δήμου, κάθε 

νομού και κάθε περιφέρειας και να στηρίξει έτσι πιο
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ενεργά τη χώρα στην πορεία για τη Σύγκλιση -  κατά την 

καθοριστική περίοδο 2002-2006.

Και θα ήθελα να ρωτήσω: Υπάρχει πολιτική πρόταση της 

Νέας Δημοκρατίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Υπάρχει 

κάποιο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την 

πραγμάτωση των μεγάλων στόχων της χώρας; Η 

απάντηση είναι αρνητική: Ο μηδενισμός, ο 

καιροσκοπισμός και οι συκοφαντίες έρχονται να 

καλύψουν το προγραμματικό κενό και τις πραγματικές 

προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, που περιορίζονται 
στη δίψα για εξουσία και στην εμμονή για αξιώματα.

Γι' αυτό και διαβάλουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βαφτίζουν τη λαϊκή 

κυριαρχία «καθεστώς» και «κατεστημένο». Γι’ αυτό και 

διαβάλουν εμένα προσωπικά. Αλλά ματαίως. Ο λαός 

γνωρίζει καλά ότι δεν με δεσμεύει και δεν μας 

δεσμεύει κανένα συμφέρον παρά το συμφέρον του 

τόπου. Δεν τους αρέσει αυτή η αλήθεια, δεν τη 

δέχονται, δεν τους βολεύει. Όπως δεν τους αρέσει και 

δεν δέχονται την αλήθεια του έργου, παντού σε όλη την 

Ελλάδα, το έργο της αλλαγής και του εκσυγχρονισμού της 

Ελλάδας, που προωθούμε με συνέπεια, με πρόγραμμα, 

με αποφασιστικότητα. Δεν τους αρέσει ο Έλληνας να 

αισθάνεται δικαιωμένος, να αισθάνεται ότι προοδεύει, ότι
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αφήνει πίσω του το χτες, ότι προχωρά και τολμά 

ιστορικούς στόχους.

Φίλες και φίλοι,

Στην Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας εφαρμόσαμε κατά την 

περίοδο από το 1994 έως και το 2001 ένα μεγάλο 

πρόγραμμα έργων και δράσεων δαπάνης περίπου 3 

δισεκατομμυρίων Ευρώ (1 τρισεκατομμύριο δραχμές).

Σήμερα στην Φθιώτιδα εκτελούνται μεγάλα σιδηροδρομικά 

έργα. Πρόκειται για ορισμένα από τα δυσκολότερα τεχνικά 

έργα της χώρας. Θα εγκαταστήσουμε νέα διπλή γραμμή 

υψηλών ταχυτήτων σε αντικατάσταση του προβληματικού 

τμήματος του παλαιού σιδηροδρομικού δικτύου από την 

Τιθορέα στον Δομοκό. Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ 

άλλων, τις δύο σήραγγες του Καλλιδρόμου μήκους 9 

χιλιομέτρων η καθεμία. Με την ολοκλήρωση του 

συνολικού έργου η διαδρομή του σιδηροδρόμου, μέσα 

στην Φθιώτιδα, θα συντομευθεί κατά μία ώρα περίπου.

Παράλληλα, στα πλαίσια της κατασκευής του ΠΑΘΕ 

έγιναν και γίνονται οι παρακάτω παρεμβάσεις στην 

περιοχή :
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- Δημοπρατήθηκαν και προβλέπεται μέχρι το τέλος 

του έτους να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις 

των έργων: Παράκαμψη Καμένων Βούρλων, 

Προϋπολογισμού 80 εκ. € και Παράκαμψη Αγίου 

Κωνσταντίνου, Προϋπολογισμού 190 εκ. €.

Παράλληλα προωθούνται οι διαδικασίες δημοπράτησης 

δύο έργων από Σκάρφεια έως τις Ράχες στο «Πέταλο» του 

Μαλιακού, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. € και 

συνολικού μήκους 17 χιλιομέτρων. Για τα υπόλοιπα 

τμήματα μήκους 41 χιλιομέτρων έχουν προωθηθεί οι 

διαδικασίες εκπόνησης των μελετών προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακού Πρόγραμμα του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. Η κατασκευή των τμημάτων αυτών έχει 

ενταχθεί στην σύμβαση παραχώρησης του

αυτοκινητόδρομου κεντρικής Ελλάδας. Παράλληλα με 

αυτά τα έργα βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 

συμπληρωματικών εργασιών ολοκλήρωσης του

αυτοκινητόδρομου Ράχες -  Άγιοι Θεόδωροι μήκους 21 

χιλιομέτρων με εργολαβία προϋπολογισμού 45 εκ. €.

Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, γνωστός ως 

οδικός άξονας Ε65, με την διαδρομή Σκάρφεια -  Λαμία -  

Καρδίτσα -  Τρίκαλα -  Παναγιά, συνολικού μήκους 196 

χιλιομέτρων, θα ενώσει την ΕΓΝΑΤΙΑ με τον ΠΑΘΕ. Το
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οδικό αυτό έργο θα συμβάλει στην βιώσιμη και ισόρροπη 

ανάπτυξη των περιοχών της Στερεός Ελλάδας, της 

Δυτικής Θεσσαλίας και της Ηπείρου, θα αναδείξει τους 

σπάνιους φυσικούς πόρους της ορεινής Φθιώτιδας και θα 

προωθήσει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των πεδινών 

περιοχών και της ορεινής ζώνης του νομού. Ο διεθνής 

διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο προεπιλογής ομίλων 

και έχουν ήδη κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις. Η 

προεπιλογή σύντομα ολοκληρώνεται, και η εκτέλεση των 

εργασιών θα αρχίσει αμέσως μετά την ανάδειξη του 

αναδόχου και την κύρωση της σύμβασης.

Στη μεγάλη αναπτυξιακή προσπάθεια των τελευταίων 

ετών υπήρξαν και προβλήματα. Γνωρίζετε τα προβλήματα 

που οδήγησαν να κηρυχθεί έκπτωτος ο εργολάβος του 

νέου Νοσοκομείου της Λαμίας. Σήμερα προωθούμε την 

διαδικασία επαναδημοπράτησης, που θα γίνει τον 

προσεχή Αύγουστο. Θα εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη 

υλοποίηση του συνολικού έργου ώστε η Λαμία, η 

Φθιώτιδα και η Περιφέρεια να έχει το νέο Νοσοκομείο 

με άριστες κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και 
στελέχωση μέσα στο 2004. Παράλληλα έχει 
αποφασισθεί η κατασκευή του Κέντρου Υγείας 

Βόρειας Φθιώτιδας προϋπολογισμού 2 εκ. €.

16



Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Φθιώτιδα 24-5-2002

Για την προώθηση της απασχόλησης υλοποιούμε 

προγράμματα ύψους 36 εκ. Ευρώ. Επιδοτούμε τις 

επιχειρήσεις του νομού για την πρόσληψη προσωπικού 

και δημιουργούμε έτσι 1500 νέες θέσεις απασχόλησης. 

Παράλληλα επιχορηγούμε 1500 ελεύθερους 

επαγγελματίες για να θέσουν σε λειτουργία δικές τους 

επιχειρήσεις και να προσλάβουν προσωπικό.

Προχωρήσαμε ήδη στην προσαρμογή των όρων 

υλοποίησης του προγράμματος ώστε να έχουμε 

ουσιαστική επιτάχυνση.

Στα πλαίσια της προσπάθειας μας να προωθήσουμε την 

εκμάθηση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

δικτυακής τεχνολογίας στους μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη εξοπλίσει 38 

σχολικές μονάδες με εργαστήρια πληροφορικής ενώ 

άμεσα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την 

εγκατάσταση εργαστηρίων σε άλλα 29 Γυμνάσια και 

Λύκεια του νομού.

Στον νομό Φθιώτιδας έχει εγκριθεί ένα πολύ σημαντικό 

πρόγραμμα αθλητικών έργων με χρηματοδότηση από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ύψους 

18 εκ. €.
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Φίλες και φίλοι,

Κατά το διάστημα μεταξύ του Οκτωβρίου 2001 έως 

σήμερα κατεβλήθησαν στους παραγωγούς του νομού 

Φθιώτιδας για ενισχύσεις στα βασικά τους προϊόντα 

όπως το βαμβάκι, η ελιά, η βιομηχανική ντομάτα, τα 

σιτηρά, τα τεύτλα και ο καπνός πόροι ύψους άνω των 

75 εκατομμυρίων Ευρώ.

Παράλληλα, με την έναρξη της εφαρμογής του Γ' ΚΠΣ 

στη γεωργία, στον νομό Φθιώτιδας εφαρμόζεται πάλι 

το πρόγραμμα για τους νέους αγρότες.

Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για 

ένταξη στο πρόγραμμα εξισωτικών αποζημιώσεων για το 

2002. Κατά το έτος εφαρμογής 2001, 3.056 δικαιούχοι 

αγρότες εισέπραξαν περίπου 3 εκατομμύρια Ευρώ.

Παράλληλα, θέλω να τονίσω ότι στα πλαίσια του σχετικού 

προγράμματος του Υπουργείου Γεωργίας θα υλοποιηθεί 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου που 

θα περιλαμβάνει του Δήμους Αγίου Γεωργίου, 

Μακρακώμης, Σπερχειάδας, και της Κοινότητας 

Τυμφρηστού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την υλοποίηση
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δημόσιων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων και θα 

ξεκινήσει αμέσως μετά τον Ιούνιο 2002.

Ακόμα, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος Leader 

συνολικού προϋπολογισμού 390 εκατομμυρίων € θα 

υπάρξει ειδική μέριμνα για την Φθιώτιδα προκειμένου να 

εφαρμοσθούν τοπικά προγράμματα με την ευθύνη 

ομάδων τοπικής δράσης. Έχουν ήδη κληθεί να 

υποβάλουν προτάσεις οι ενδιαφερόμενοι φορείς έως τα 

μέσα Ιουνίου 2002. Με την βεβαιότητα ότι οι ομάδες 

δράσης του νομού Φθιώτιδας θα υποβάλουν άριστες 

προτάσεις, τα προγράμματα Leader θα επιλεγούν έως το 

τέλος του προσεχούς Ιουλίου και έως τον Οκτώβρη θα 

έχουν υπογράφει οι συμβάσεις.

Η Κυβέρνηση είναι σε θέση σήμερα να ανακοινώσει την 

ίδρυση Πανεπιστημίου στην Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, 

με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ανατολικής Στερεός 

Ελλάδας» και με έδρα τη Λαμία.

Η Κυβέρνηση υιοθετεί στο ζήτημα αυτό τη σχετική 

πρόταση της Ομάδας Στρατηγικού και Χωροταξικού 

Σχεδιασμού της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία 

λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας, 

σύμφωνα με την οποία πρέπει να δημιουργηθεί 

Πανεπιστήμιο στην Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, το
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οποίο, από κοινού με τα δύο ΤΕΙ που ήδη λειτουργούν 

στην Περιφέρεια (ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας), 

ολοκληρώνει το διπολικό μοντέλο περιφερειακής 

οργάνωσης και ανάπτυξης της ανώτατης εκπαίδευσης 

στην Περιφέρεια.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η Κυβέρνηση θα είναι σε 

θέση να ανακοινώσει το συνολικό σχέδιό της για τον 

χωροταξικό σχεδίασμά της ανώτατης εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, με χρονικό ορίζοντα που θα φθάνει στο τέλος της 

δεκαετίας που διανύουμε. Το χωροταξικό αυτό σχέδιο θα 

υλοποιηθεί βάσει συντεταγμένης πορείας που θα 

λαμβάνει υπόψη αφ’ ενός μεν τα αναπτυξιακά σχέδια των 

ίδιων των Ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, αφ’ ετέρου 

δε τις αρχές και τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ίδια η 

Ομάδα Στρατηγικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη 

βιωσιμότητα των νέων Ιδρυμάτων και των νέων Τμημάτων 

και Σχολών, είτε σε προϋπάρχουσες είτε σε νέες 

γεωγραφικές έδρες. Στη συντεταγμένη αυτή πορεία 

καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών 

και των περιφερειακών αρχών οι οποίες θα κληθούν να 

συμβάλουν αποτελεσματικά στην περιφερειακή ανάπτυξη 

της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.
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Η δημιουργία και η περαιτέρω ανάπτυξη του 

Πανεπιστημίου Ανατολικής Στερεός Ελλάδας θα 

ακολουθήσει την ίδια λογική για συντεταγμένη και 

ορθολογική πορεία ανάπτυξης. Στη βάση αυτή, θα 

συγκροτηθεί ειδική ομάδα εργασίας, η οποία θα 

κληθεί να υποβάλει ολοκληρωμένη μελέτη μέσα σε 

διάστημα ενός έτους, δηλαδή μέχρι τον Μάιο του 2003 

έτσι ώστε να επιδιωχθεί η έναρξη λειτουργίας των 

πρώτων τμημάτων το 2004-2005. Η μελέτη αυτή θα 

στοχεύει αφ’ ενός μεν στη διαμόρφωση του πλαισίου 

ανάπτυξης συνολικά του συστήματος ανώτατης 

εκπαίδευσης της Περιφέρειας, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 

τη σχέση μεταξύ του νέου Πανεπιστημίου και των ήδη 

υπαρχόντων ΤΕΙ, αφ’ ετέρου δε στη διαμόρφωση της 

ακαδημαϊκής διάρθρωσης του νέου Πανεπιστημίου σε 

Σχολές, Τμήματα και λοιπές ακαδημαϊκές μονάδες, της 

χωροταξικής τους διάταξης και του χρονοδιαγράμματος 

ανάπτυξής τους.

Με χαρά σας ανακοινώνω την πολύ σημαντική 

διοργάνωση του φεστιβάλ της Διεθνούς Ένωσης 

Σοσιαλιστικής Νεολαίας στην Φθιώτιδα. Στο φεστιβάλ που 

θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2003 στα Καμένα 

Βούρλα θα συμμετάσχουν 9.000 νέοι από 100
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διαφορετικές χώρες και σημαντικές προσωπικότητες από 

όλο τον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα και ειδικότερα ο ιστορικός 

χώρος της Φθιώτιδας που συνδέεται με τον αρχαίο θεσμό 

των Αμφικτιονιών, γίνεται κέντρο ειρήνης, διαλόγου, 

φιλίας, συναδέλφωσης και προώθησης των οικουμενικών 

αξιών του ανθρωπισμού και της κατανόησης μεταξύ των 

λαών του κόσμου με οδηγό την νέα γενιά.

Η Φθιώτιδα, έτσι, θα έχει μια σπάνια ευκαιρία παγκόσμιας 

προβολής και ανάδειξης της ιστορικής της φυσιογνωμίας 

και των σύγχρονων δυνατοτήτων της. Η εκδήλωση θα 

αποτελέσει έναν ακόμα λόγο ώστε η Φθιώτιδα να 

αποκτήσει αυτοπεποίθηση και συλλογικό όραμα για την 

οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή της.

Φίλες και φίλοι,

Δίνουμε και θα δίνουμε με συνέπεια σύγχρονες 

απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

περιοχή. Δεν είμαστε εδώ για την εξουσία, αλλά για τη

22



Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Φθιώτιδα 24-5-2002

δυνατότητα που δίνει η εξουσία για έργο που μένει, για 

αλλαγή που ζητά η κοινωνία, για προσφορά στο λαό και 

τη χώρα.

Δημιουργούμε μια Νέα Ελλάδα. Κατοχυρώνουμε τα εθνικά 

μας δίκαια. Προχωράμε σε μια πορεία σύγκλισης για 

όλους κι όχι για τους λίγους. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αλλάζει την 

Ελλάδα. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο κέντρο της πολιτικής σκηνής, 

διασφαλίζει αυτούς τους στόχους και καλεί όλους τους 

Έλληνες σε συσπείρωση. Η αλαζονεία του μηδενισμού, 
η ξύλινη γλώσσα της άρνησης δεν θα μας εμποδίσει. 
Η Ελλάδα είναι περήφανη γι’ αυτά που κατάφερε κι 
είναι γεμάτη δύναμη για να προχωρήσει σε όλα αυτά 

που μένουν για να γίνουν.

Σας ευχαριστώ.
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