Τρίηη, 29 Σεπηεμβρίοσ 2009
Κώζηας Καραμανλής:Τι έκανα για ηη Βοιφηία
Εκηενή αναθορά ζηο έργο αλλά και Τον ζτεδιαζμό ηης κσΒέρνηζής ηοσ για ηη
Βοιφηία έκανε απόυε ο πρφθσποσργός Κώζηας Καραμανλής ζε προεκλογική
ομιλία Τοσ ζηη Λιβαδειά. Δείηε ηο πολύ ενδιαθέρον απόζπαζμα.
Πνιίηεο ηεο Ληβαδεηάο,
Πνιίηεο ηεο Βνηωηίαο,
Γλωξίδω ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηά ζαο. Δίλαη ζηελ πξώηε γξακκή ηωλ πξνηεξαηνηήηωλ
καο. Η εθπιήξωζε ηνπο δελ είλαη ππόζρεζε. Δίλαη εμέιημε πνπ πξνεηνηκάζηεθε θαη
δξνκνινγήζεθε. Πξώη' απ' όια, είλαη βέβαην όηη ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή νιόθιεξεο
ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο ζπκΒάιινπλ απνθαζηζηηθά ζη δύν κεγάινη απηνθηλεηόδξνκνη:
Ο νδηθόο άμνλαο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο, πνπ δεκηνπξγείηαη από την αξρή θαη ν
Κεληξηθόο Οδηθόο άμνλαο ηεο Φώξαο (ε ΠΑΘΔ) Πνπ αλαβαζκίδεηαη ξηδηθά. Ιδηαίηεξε
ζεκαζία γηα ηελ πεξηνρή έρνπλ:
 Ο άμνλαο Σxεκαηάξη - Φαιθίδα, πνπ ήδε παξαδόζεθε ζηελ
θπθινθνξία.
 0 άμνλαο Κνλνβάξη - ΘίζΒε, πνπ ήδε θαηαζθεπάδεηαη.
 Η επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνύ ζηδεξνδξόκνπ, πνπ ήδε ιεηηνπξγεί ώο τη Φαιθίδα.
 Η ζηδεξνδξνκηθή ζύλδεζε ηεο Θήβαο κε ηνλ Πεηξαηά, γηα ηελ νπνία έγηλε
ζρεηηθή κειέηε.
 Σην ρώξν της Παηδείαο, ε θαηαζθεπή λέωλ αηζνπζώλ έΒαιε ηέινο ζηε
δηπινΒάξδηα, ελώ πξνρωξά ε Χεθηαθή Δθπαίδεπζε.
Σην ρώξν ηνπ Πνιηηηζκνύ, ζπκίδω ηα έξγα ζηα Μνπζεία ηεο Φαηξώλεηαο, ηεο ΘήΒαο θαη
ηωλ Γειθώλ. Αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ Καηλνηνκηθνύ Κέληξνπ Ιζηνξηθήο Δλεκέξωζεο
ηωλ Θεξκνππιώλ. Σην Φώξν ηεο Υγείαο...
- ππήξμαλ έξγα επέθηαζεο θαη εθζπγρξνληζκνύ ζηηο κνλά δεο όιεο ηεο Πεξηθέξεηαο.
- Γεκηνπξγήζεθε εηδηθή κνλάδα άκεζεο αληηκεηώπηζεο νδηθώλ αηπρεκάηωλ.
- Γεκνπξαηήζεθε ην λέν Ννζνθνκείν Φαιθίδαο.
Οη Γήκνη θαη νη Κνηλόηεηεο ηεο Βνηωηίαο ρξεκαηνδνηήζεθαλ από ην πξόγξακκα «ΘΗΣΔΑΣ»
κε 40 εθ. επξώ γηα 240 έξγα. Γόζεθε ιύζε ζην πηεζηηθό πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηωλ
απνξξηκκάηωλ ζηε Σηεξεά
Διιάδα, θαζώο έθιεηζαλ πάλω από 100 ρωκαηεξέο θαη έγηλαλ ζύγρξνλνη ΦΥΤΑ. Έγηλαλ
εθηεηακέλα αξδεπηηθά θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα. Δδώ ζηε Ληβαδεηά, ηνλ Οξρνκελό, ην
Σωιελάξη, ηε Φαηξώλεηα, ην Καιαπόδη, ηελ Υιίθε.
Θπκίδω αθόκε:
- Τελ άκεζε θαηαβνιή ηωλ θνηλνηηθώλ επηδνηήζεωλ, αλλά θαη ηωλ αγξνηηθώλ
απνδεκηώζεωλ, πνπ ηξηπιαζηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε την ηειεπηαία πεξίνδν ΠΑΣΟΚ.
- Τηο έθηαθηεο απνδεκηώζεηο 14 εθ. επξώ γηα ηηο δεκηέο ηνπ 2008, ζηηο ειηέο, ηα
δεκεηξηαθά, ην ΒακΒάθη.
- Τελ νπζηαζηηθή ζηήξημε ζε λένπο αγξόηεο, ζε ζρέδηα βειηίωζεο θαη βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.

Σηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο καο είλαη: - H δηεύξπλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνβνιήο ηωλ
αγξνηηθώλ καο πξνϊόληωλ ζηηο μέλεο αγνξέο. - Η κείωζε ηνπ θόζηνπο ηεο αγξνηηθήο
θαηνηθίαο.
- Η ρνξήγεζε επλνϊθώλ δαλείωλ ζε αγξόηεο, θαηά ην πξόηππν όζωλ ηζρύνπλ
ζήκεξα γηα ηνπο λένπο αγξόηεο.
- H Βειηίωζε ηωλ ππεξεζηώλ πγείαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
- Σπλνιηθά νη αγξόηεο καο, ζηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ζα έρνπλ άκεζεο θνηλνηηθέο
εληζρύζεηο 18 δηο εύξώ. Η Βνηωηία έρεη κπξνζηά ηεο κηα λέα πξννπηηθή.
Υπνγξακκίδω όηη, από ην λέν Κνηλνηηθό Πιαίζην, ε Σηεξεά Διιάδα
εληζρύεηαη κε πόξνπο πνπ θηάλνπλ ηα 2,4 δηο. Καηαξηίζακε, επηπιένλ,
Δηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία Βαζηθώλ ππνδνκώλ
ζε πεξηνρέο κε εηδηθά πξνβιήκαηα.
Η Βνηωηία απέθηεζε αλαβαζκηζκέλν δίθηπν θπζηθνύ αεξίνπ θαη
επελδύεη αηελ αηνιηθή ελέξγεηα. H επξύηεξε πεξηνρή εληάζζεηαη πιένλ
ζηνλ ηνπξηζηηθό ράξηε ηεο Φώξαο.
ζπκίδω...
- ηα έξγα ζην ρηνλνδξνκηθό ηνπ Παξλαζζνύ,
- ηνλ «έμππλν νηθηζκό» ζηελ ΑξάρωΒα,
- ην πξόγξακκα αλάπηπμεο ηνλ Αλ. Παξλαζζνύ.
Τν ζρέδην πνπ δξνκνινγήζακε πεξηιακβάλεη ηνπο νδηθνύο άμνλεο...
- από ην Νενρωξάθη ζηελ Ταλάγξα,
- από ην Γίζηνκν ζηελ Αταλάντη θαη
- από ηα ΓεξΒελνρώξηα ζηελ Διεπζίλα.
Άκεζεο πξνηεξαηόηεηαο είλαη ε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηωλ πδάηηλωλ
πόξωλ θαη ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ
λεξνύ:
Αληηδξάζακε άκεζα ζηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ Αζωπό.
- Έγηλε θαζαξηζκόο ηεο θνίηεο ηνλ θαη εληνπίζηεθαλ νη αγωγνί ηεο
κόιπλζεο.
- Αλαηέζεθε ζην Πνιπηερλείν κειέηε γηα την θαηαζθεπή δηθηύνπ
- Υδξνδνηήζεθαλ, από ηελ ΔΥΓΑΠ, νη Γήκνη Οηλνθύηωλ, Σρεκαηαξίνπ, Ταλάγξαο, Απιίδαο.
- Σπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Υδάηωλ. - Γίλεηαη ζπζηεκαηηθή
παξαθνινύζεζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ λεξώλ. Απόθαζή καο είλαη λα αληηκεηωπίδεηαη
ξηδηθά θάζε παξόκνην πξόβιεκα.

