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Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι.

Η σημερινή μου ομιλία συμπίπτει με την προεκλογική περίοδο. Δεν 

πρόκειται όμως να εκφωνήσω λόγο προεκλογικό. Όσα αναφέρω 

σήμερα, θα αποτελούσαν, ούτως ή άλλως, το περιεχόμενο της ομιλίας 

μου. Γιατί, αυτές οι εκλογές γίνονται, επειδή η χώρα καλείται να 

αποφασίσει σε ποια κατεύθυνση θέλει να πορευτεί στο τέλος του 20ου 

και στις αρχές του 21ου αιώνα.

Θέλουμε μία Ελλάδα στο περιθώριο; Θέλουμε μια Ελλάδα που 

αυτάρεσκα - αλλά καταστροφικά - θα αδιαφορήσει για τις προκλήσεις 

και ευκαιρίες που την περιβάλλουν ; Θέλουμε μια Ελλάδα απομονωμένη 

και αποδυναμωμένη, όπως την ήθελαν από τις αρχές του αιώνα οι 

συντηρητικές δυνάμεις, με το σύνθημα ‘‘πτωχή αλλά έντιμος Ελλάς”] 

Θέλουμε μια Ελλάδα με πολιτική αστάθεια, μια Ελλάδα χωρίς κοινωνική 

συνοχή, χωρίς κοινωνική αλληλεγγύη ;

Θα πάρουμε τις αποφάσεις μας για μια Ελλάδα ισχυρή, ανοικτή και 

επιτυχή στον διεθνή ανταγωνισμό; Θα πάρουμε την απόφαση για μια 

Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, μια Ελλάδα ασφαλή και ευημερούσα, μια 

Ελλάδα με πολιτική σταθερότητα, με οικονομική ανάπτυξη, με κοινωνική 

δικαιοσύνη; Την απόφαση για μια Ελλάδα που ανήκει σε αξιοπρεπείς 

και περήφανους Ελληνες;
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Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι.

Το δίλλημμα αυτό δεν είναι εκλογικό. Είναι αντικειμενικό. Είναι η 

πρόκληση που θέτει μπροστά μας η ιστορική συγκυρία. Από τον τρόπο 

που θα απαντήσουμε, θα καθορίσουμε τις τύχες της χώρας. Θα 

καθορίσουμε την ευημερία των δικών μας γενιών και τις τύχες των 

παιδιών μας.

Από την απόφασή μας στις 22 Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί, αν θα 

δώσουμε πράσινο φως στην πρόοδο και την ευημερία, ή αν η Ελλάδα 

θα προσπαθήσει να ταξιδέψει στο αύριο με χθεσινό εισητήριο.

Αυτές οι εκλογές συνδέονται, όσο ποτέ, με τα άμεσα και 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας και του λαού μας. Κάθε 

πολίτης, οφείλει να γνωρίζει, καθαρά και σταράτα, ποιά είναι τα 

προβλήματα, ποιοι είναι οι στόχοι και οι ιεραρχήσεις των κομμάτων.

Η Ελλάδα στην ερχόμενη τετραετία έχει να αναμετρηθεί με ουσιώδεις 

ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες.

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους που θα κρίνουν την πορεία της 

χώρας μας, είναι το πόσο έγκαιρα και ολοκληρωμένα θα καταφέρουμε 

να πρωταγωνιστήσουμε στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στην 

περιοχή μας. Το νέο περιβάλλον στα Βαλκάνια, τον Εύξεινο Πόντο, την 

Ανατολική Ευρώπη.
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Το νέο περιβάλλον συμπυκνώνεται όσο πουθενά αλλού στην Βόρειο 

Ελλάδα. Το νέο περιβάλλον επιτρέπει αλλά και απαιτεί να έχουμε 

διαρκή και δημιουργική παρουσία στην περιοχή και να προωθούμε την 

ειρήνη, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη για όλους. Επιτρέπει 

αλλά και απαιτεί η Βόρειος Ελλάδα να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πόλο 

ανάπτυξης για όλη την περιοχή, να αναδειχθεί σε χώρο συνάντησης και 

πνευματικής δημιουργίας, στην ατμομηχανή της πορείας της χώρας 

μας προς τον επόμενο αιώνα.

Στην σημερινή μου ομιλία θα σας εκθέσω τόσο τις προτάσεις όσο και το 

συγκεκριμένο έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για το πώς θα 

πετύχουμε αυτόν τον στόχο: Την πολιτική μας απέναντι στις δυναμικές 

εξελίξεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή μας. Την πολιτική μας 

και το έργο μας για να δώσουμε στην Β. Ελλάδα την δυνατότητα να 

πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις εξελίξεις.
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I. ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Δεν χωρά αμφιβολία ότι μέχρι σήμερα έχουν αναληφθεί αρκετές 

αξιόλογες και ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες στα Βαλκάνια. Όμως όσα 

έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι μόνο ένα μέρος των δυνατοτήτων που 

υπάρχουν. Συχνά η ιστορική ευκαιρία που έχει η χώρα μας για ένα νέο 

οικονομικό και πολιτικό ρόλο δεν αξιοποιείται, αλλά κατακερματίζεται σε 

προσπάθειες που δεν ολοκληρώνονται. Στο παρελθόν μάλιστα δεν 

έλλειψε και μια λογική περιχαράκωσης που θα μπορούσε να 

αποδυναμώσει την αποτελεσματική προστασία των μακροπρόθεσμων 

ελληνικών συμφερόντων στην περιοχή αυτή. Τα τελευταία χρόνια η 

κατάσταση έχει βελτιωθεί αισθητά και έχει ανοίξει ο δρόμος για μια 

πολύπλευρη συνεργασία για μια δραστήρια παρουσία της χώρας μας 

σε όλα τα μέτωπα της ειρήνης και της ανάπτυξης.

Οι χώρες των Βαλκανίων αναζητούν τον δρόμο της ανασυγκρότησής 

τους στο επίπεδο της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής 

οργάνωσης. Η Ελλάδα μπορεί πολλά να συνεισφέρει σε αυτή την 

πορεία και για τον σκοπό αυτό τώρα πρέπει να οικοδομήσει μια 

ολοκληρωμένη πολιτική για τα Βαλκάνια. Μια πολιτική που προωθεί τα 

εθνικά μας συμφέροντα μέσα στην νέα προοπτική ειρήνης, ανάπτυξης 

και ευημερίας για όλες τις χώρες. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη 

αυτής της πολιτικής τόσο για τις χώρες άμεσης γειτονίας, όσο και για τις 

χώρες του Εύξεινου Πόντου.

Η δική μας πρόταση, η πρόταση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την 

πολιτική της Ελλάδας στις Βαλκανικές χώρες, λαμβάνει υπόψη της όχι
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μόνο τις τρέχουσες εξελίξεις, αλλά και την ιστορική πορεία και τις 

προοπτικές που ανοίγονται στην περιοχή. Εκτείνεται σε τρεις άξονες:

1. Πολιτική Συνεργασία

Στην εξωτερική μας πολιτική η Ελλάδα επιδιώκει την διατήρηση του 

συνοριακού status quo στα Βαλκάνια και, κατά συνέπεια, τάσσεται 

αταλάντευτα υπέρ της σταθερότητας. Η εμπέδωση ενός τέτοιου 

κλίματος αναδεικνύει σε ολόκληρη την περιοχή περισσότερο από 

οποιαδήποτε άλλη επιλογή, τα ελληνικά πλεονεκτήματα: πολιτικά, 

διπλωματικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Τυχόν εξελίξεις προς άλλη κατεύθυνση θα λειτουργήσουν 

αποσταθεροποιητικά για την περιοχή και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες 

μόνο για τις δυνάμεις εκείνες που θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν τα 

προβλήματα στις σχέσεις της Ελλάδας με τους γείτονές της. Η Ελλάδα 

έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει την σταθερότητα και ένα ευρύτερο 

πλαίσιο συνεργασίας με τις Βαλκανικές χώρες, αφού μπορεί έτσι 

ασφαλέστερα να αναδειχθεί σε βασικό παράγοντα ειρήνης, 

εκδημοκρατισμού, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της περιοχής 

αυτής.

Η ελληνική πρόταση πολιτικής συνεργασίας είναι ένα ολοκληρωμένο 

“Πακέτο Ασφάλειας, Φιλίας και Ισότιμης Συνεργασίας” που απευθύνεται 

πολυμερώς και διμερώς σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής και θα 

υλοποιείται ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε 

κάθε χώρα και τον βαθμό ανάπτυξης των διμερών σχέσεων. Το πακέτο
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αυτό περιλαμβάνει τις εξής συγκεκριμένες κατευθύνσεις συνεργασίας, 

μεταξύ άλλων και τις εξής:

1. Σταθερή θέση της Ελλάδας για υποστήριξη των διαφόρων 

αιτημάτων των χωρών αυτών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε 

ζητήματα πολιτικής συνεργασίας, νομοθετικής προσαρμογής και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων στην ευρύτερη περιοχή.

2. Σταθερές συνεννοήσεις και επαφές σε θέματα ειρήνης και ασφάλειας 

της περιοχής.

3. Συντονισμός των υπηρεσιών των γειτονικών χωρών για την πάταξη 

του οργανωμένου διεθνούς εγκλήματος, του λαθρεμπορίου και της 

λαθρομετανάστευσης.

4. Υποβοήθηση της σύνδεσης και συνεργασίας των βαλκανικών 

χωρών με τις μεσογειακές χώρες.

Αντίστοιχες προτάσεις πολιτικής συνεργασίας καλλιεργούμε και για τις 

χώρες του Εύξεινου Πόντου, μέσω της πολυμερούς διπλωματίας και 

κυρίως μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης και Συνεργασίας του Ευξείνου 

Πόντου (ΟΣΕΠ).
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2. Θεσμική Συνεργασία

Η ενίσχυση των θεσμών, ο δημοκρατικός εκσυγχρονισμός και η 

ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών αποτελούν τα νέα μεγάλα 

ζητούμενα σε όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Η ενεργός συμμετοχή σε 

διεθνείς οργανισμούς και κέντρα αποφάσεων, η περαιτέρω ανάπτυξη 

σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση ευνοούν την επιτάχυνση της 

μετάβασής τους σε ολοκληρωμένες δημοκρατικές κοινωνίες. Ο 

Θεσμικός Άξονας περιλαμβάνει την συνεργασία και συνεισφορά της 

χώρας μας σε πολλούς τομείς:

-  Στον τομέα της νομοθεσίας, για την ολοκλήρωση του θεσμικού 

πλαισίου των γειτονικών κρατών και την προσαρμογή σε ευρωπαϊκά 

και διεθνή πρότυπα.

-  Στον τομέα της εφαρμογής και λειτουργίας των θεσμών, θα

ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης 

επιστημόνων και στελεχών της Διοίκησης σε διάφορες χώρες.

-  Ιδιαίτερης σημασίας είναι η συμμετοχή από όλες τις βαλκανικές 

χώρες σε προγράμματα Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης στην 

Ελλάδα, τόσο σε Πανεπιστήμια, όσο και σε ειδικές Σχολές Στελεχών, 

(όπως η Σχολή Δικαστών, η Διπλωματική Ακαδημία, Στρατιωτικές 

Σχολές και η Σχολή Αστυνομίας και Δημόσιας Διοίκησης).

-  Με την ανάληψη πρωτοβουλιών, το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 

μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση του σύγχρονου ευρωπαϊκού 

και ελληνικού πολιτισμού και, σε συνεργασία με αντίστοιχα
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ιδρύματα των άλλων χωρών, να αναδείξει τις κοινές ιστορικές 

διαδρομές των λαών μας.

Στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών : Μη - κυβερνητικοί 

οργανισμοί, όπως Επαγγελματικοί Σύλλογοι, Επιμελητήρια, Σωματεία 

και Ενώσεις πρέπει να ενθαρρυνθούν να αναπτύξουν σχέσεις με 

αντίστοιχους οργανισμούς των άλλων χωρών στα Βαλκάνια και την 

Ανατολική Ευρώπη.

Σημαντικό είναι και το σκέλος της συνεργασίας για την ανάπτυξη 

κοινωνικών θεσμών και τον εκσυγχρονισμό του Κοινωνικού 

Κράτους σε όλες τις χώρες της περιοχής. Η πρόταση μας 

περιλαμβάνει την καθιέρωση μεταξύ άλλων και την τακτική 

συνεργασία ανάμεσα στα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων των διαφόρων χωρών σε θέματα ασφάλισης, 

περίθαλψης των εργαζομένων, όπως επίσης και την παροχή 

προληπτικής ιατρικής και ενημέρωσης στους μετανάστες.
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3. Οικονομική Συνεργασία

Η οικονομική δραστηριότητα στις διάφορες χώρες της περιοχής μας 

ήταν επί δεκαετίες αποκομμένη από τις δραστηριότητες άλλων χωρών 

επειδή υπήρχαν σοβαρά πολιτικά εμπόδια συνεργασίας και επίσης δεν 

υπήρχε η κατάλληλη υποδομή πρόσβασης και επικοινωνίας. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα, η οικονομική δραστηριότητα και οι επιχειρήσεις (όπου 

αυτές ήταν δυνατόν να αναπτυχθούν) να βρίσκουν συχνά ευκολότερη 

την συνεργασία με μια άλλη μακρινή οικονομία και να μην αξιοποιούν 

καθόλου τα πλεονεκτήματα του ευρύτερου βαλκανικού χώρου.

Η κατάσταση αυτή σήμερα έχει αλλάξει και θα πρέπει να υπάρξει ένα 

πλέγμα πρωτοβουλιών και συνεργασιών στον οικονομικό τομέα με όλες 

τις χώρες της βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου για την προώθηση 

των επενδύσεων, τις κοινές υποδομές, την ανάπτυξη συνδυασμένης 

επιχειρηματικής δράσης, την τεχνολογική συνεργασία, την αξιοποίηση 

και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι κατευθύνσεις της πολιτικής μας και οι συγκεκριμένες δράσης που 

προωθούμε είναι οι εξής:

Πρώτον, η Οικονομική Συνεργασία

Η Ελλάδα, ως το μόνο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

γειτνιάζει με τις άλλες Βαλκανικές χώρες, θα ξεκινήσει ένα διερευνητικό 

διμερή και πολυμερή διάλογο με τα Βαλκανικά Κράτη για να εξεταστεί 

η δυνατότητα δημιουργίας ενός πιο συνεκτικού Οικονομικού Χώρου 

Συνεργασίας στα Βαλκάνια, που θα λειτουργούσε σε στενή συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Ενωση και θα περιελάμβανε όλες τις Βαλκανικές
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χώρες. Ο Οικονομικός Χώρος θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

αποφασιστικό βήμα πρός μια πιο εμπλουτισμένη σχέση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Βαλκανικές Χώρες με ευδιάκριτη 

ενταξιακή προοπτική.

Δεύτερον, οι Υποδομές

Θα αναληφθούν σημαντικές διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες 

μεταξύ των χωρών σε κρίσιμους τομείς:

α. Ενέργεια και περιβάλλον:

Ο ενεργειακός τομέας πρέπει να αποτελέσει ένα παράδειγμα 

συστηματικής και μακροχρόνιας συνεργασίας των βαλκανικών χωρών. 

Επιδιώκουμε την συνεργασία γιά την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως η 

ορθολογική αξιοποίηση του ποτάμιου δυναμικού, η αξιοποίηση και 

προστασία των φυσικών πόρων καθώς και η ασφάλεια λειτουργίας και 

αντικατάσταση των πυρηνικών σταθμών στα σύνορα των χωρών μας.

Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να προωθήσουμε τον συντονισμό στην 

παραγωγή ενέργειας, την σύνδεση και συνεργασία των ηλεκτρικών 

δικτύων και την δημιουργία δικτύων υγρών και αερίων καυσίμων, έτσι 

ώστε κάθε χώρα και καλύτερα να αντιμετωπίζει το ενεργειακό της 

ισοζύγιο, αλλά και η χρήση των εξαντλήσιμων φυσικών πόρων να 

περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό.

β. Επικοινωνίες:

Προχωρεί η αναβάθμιση του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Β. Ελλάδας 

με ψηφιακές παροχές και η σύνδεση με το διεθνές δίκτυο Οπτικών
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Ινών. Σοβαρές προοπτικές συνεργασίας διανοίγονται επίσης με την 

συμμετοχή του OTE στα Προγράμματα Ανάπτυξης των 

τηλεπικοινωνιών στην Βουλγαρία και την Αλβανία. Αντίστοιχες 

πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν με όλες τις χώρες.

γ. Μεταφορές:

Τα δίκτυα των μεταφορών θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες 

μετακίνησης ανθρώπων και διακίνησης προϊόντων.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ήδη δρομολογηθεί τα έργα 

διασύνδεσης της Εγνατίας οδού με τους κάθετους οδικούς άξονες 

Βορρά - Νότου, που θα οδηγήσουν σε πολλαπλά σημεία φυσικής 

επικοινωνίας Ελλάδας και Βαλκανικών Χωρών αντί του σημερινού 

απαράδεκτα υπερφορτωμένου συστήματος της μοναδικής πύλης ανά 

χώρα.

Η συνεργασία των μεταφορικών οργανισμών και η βελτιστοποίηση της 

χρήσης των μεταφορικών δικτύων στα Βαλκάνια, θα διαμορφώσει ένα 

νέο τοπίο με εύκολη πρόσβαση και επικοινωνία μεταξύ των λαών.

Τρίτον, οι Επενδύσεις

Ο βασικώτερος μοχλός για την επίτευξη συνθηκών οικονομικής 

ανάπτυξης και ευημερίας είναι οι επενδύσεις. Απαιτούνται ισόρροπες 

και παραγωγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες και η δημιουργία 

κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών επιχειρήσεων καθώς και η 

διαμόρφωση ενός ευέλικτου και απλού θεσμικού πλαισίου που ευνοεί 

και δεν μπλοκάρει την επιχειρηματική πρωτοβουλία.
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Το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να βελτιωθεί με την απλοποίηση και 

συγκέντρωση των διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων σε κάθε χώρα, την 

απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, την αποφυγή διπλής 

φορολογίας, την διασάφηση των κανόνων επανεπένδυσης και 

εξαγωγής κερδών και την αύξηση της πληροφόρησης για τις 

επιχειρηματικές ευκαιρίες που υπάρχουν.

Τέταρτον, προσέλκυση ξένων στρατηγικών επενδύσεων

Η οικονομική αναδιάρθρωση, το άνοιγμα των αγορών, η αύξηση της 

ζήτησης και οι αποκρατικοποιήσεις στις Βαλκανικές Χώρες αναμένεται 

να προσελκύσουν ξένους επενδυτές ιδιαίτερα στους τομείς των 

τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Μεγάλο είναι επίσης το ενδιαφέρον 

των επενδυτών για τις υπηρεσίες υγείας, τουρισμού και τραπεζών. Η 

χώρα μας μπορεί να αποτελέσει μια ελκυστική χώρα για ξένες 

στρατηγικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή και προς τον σκοπό 

αυτό θα αξιοποιήσουμε το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων που ιδρύσαμε 

πρόσφατα.

Πέμπτον, η ανάπτυξη του τουρισμού

Ένας τομέας στον οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 

ανάπτυξη συνεργασίας είναι ο τομέας του τουρισμού, με 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, κατάρτιση στελεχών και συνεργασία 

επιμελητηρίων και φορέων.
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρίν αττο τρεις ακριβώς μήνες, στις 6 Ιουνίου 1996, μιλούσα πάλι από 

το ίδιο βήμα για ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Έργων 

και Δράσεων που θα επιτρέψουν στην Βόρεια Ελλάδα και την 

Θεσσαλονίκη να παίξουν τον ρόλο που τους αξίζει. Να έχουν την 

πρωτοπορία στην προσπάθεια της χώρας μας να συμμετάσχει 

δραστήρια, δημιουργικά και πρωταγωνιστικά στο νέο τοπίο που 

ξεδιπλώνεται στην περιοχή μας.

Είχα πει τότε ότι η επίσκεψη της Κυβέρνησης δεν είχε σκοπό να 

πλειοδοτήσει σε υποσχέσεις, αλλά να αποδείξει με ποιές συγκεκριμένες 

ενέργειες υλοποιείται το Πρόγραμμα και θεμελιώνεται αυτή η 

προοπτική.

Πιστεύω ότι η κυβέρνησή μας έδωσε ήδη ικανό δείγμα γραφής για την 

προσήλωσή μας σε αυτό τον στόχο. Δεν θα επαναλάβω τα 

εξαγγελθέντα έργα, όπως φοβούνται ορισμένοι. Είναι πιο χρήσιμο για 

όλους να περιγράφω πόσα έργα και πόσες δράσεις προχώρησαν από 

την τελευταία επίσκεψη. Τί πρόοδος σημειώθηκε για την υλοποίηση του 

μεγαλόπνοου Προγράμματος που έχουμε για την ανάπτυξη της Βόρειας 

Ελλάδας.

1. Τα μεγάλα έργα.

Τα έργα της Εγνατίας εξελίσσονται κανονικά. Είναι εξασφαλισμένη η 

χρηματοδότηση για τα 2/3 περίπου του συνολικού μήκους του έργου,
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ενώ η χρηματοδότηση του υπόλοιπου τμήματος της Εγνατίας θα γίνει 

με ανταποδοτική εκμετάλλευση, μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Για την αντιμετώπιση των αμέσων αναγκών βελτίωσης των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑ σε 

συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας εκτελεί έργα 

βελτίωσης και ανακαίνισης των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προχωρεί η μακροπρόθεσμη λύση του υπερθαλάσσιου νέου 

διαδρόμου και της επέκτασης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Εχει ήδη 

ολοκληρωθεί ο Γενικός Σχεδιασμός του Αεροδρομίου και αρχίζει η 

επόμενη φάση προκήρυξης των εξειδικευμένων μελετών με τις οποίες 

θα μπούμε στην φάση κατασκευής.

Τον Ιούνιο είχα αναφερθεί στη σημασία των έργων εκσυγχρονισμού 

στον Λιμένα Θεσσαλονίκης, και τον Έκτο Προβλήτα. Ο 

εκσυγχρονισμός και η προμήθεια νέου εξοπλισμού προχωρούν με έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 4.1 δισ. δρχ. Οι οικονομικοτεχνικές και 

περιβαλλοντικές μελέτες για τη νέα Προβλήτα ολοκληρώθηκαν και 

εγκρίθηκαν και τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβαση ανάθεσης 

της τεχνικής μελέτης. Για την κάλυψη του προϋπολογισμού των 16 δισ. 

δρχ. ξεκινήσαμε την μια διερεύνηση των δυνατοτήτων πρόσθετης 

χρηματοδότησης του έργου με συνδυασμό δανεισμού και 

ανταποδοτικής εκμετάλλευσης.

Το συγκοινωνιακό Σύστημα Σταθερής Τροχιάς στο οποίο είχα με 

έμφαση αναφερθεί τον Ιούνιο είναι εξασφαλισμένο και έχουν ήδη 

δεσμευθεί πόροι 50 δισ. δρχ. Μετά τις εκλογές θα ληφθούν οι
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αποφάσεις για το Σχέδιο Σύμβασης με την οποία θα επιλυθούν τα 

προβλήματα που μέχρι σήμερα είχαν καθυστερήσει υπερβολικά το 

έργο.

Η Υποθαλάσσια Αρτηρία παραμένει άμεση προτεραιότητα. Ηδη 

δεσμεύσαμε 550 εκατ. δρχ. και ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης.

Η δημιουργία της νέας μεγάλης Μονάδας Χρυσού στην Χαλκιδική 

προχωρά ικανοποιητικά. Τον Ιούλιο κυρώθηκε απο την Βουλή η 

σύμβαση μεταβίβασης των μεταλλείων και η ίδρυση της νέας μονάδας, 

και ο ανάδοχος κατέβαλε ήδη στο Ελληνικό Δημόσιο τα πρώτα 4.5 δισ. 

δρχ. για την αγορά των εγκαταστάσεων.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε επίσης ως προς την κατασκευή του 

νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Φυσικού Αερίου που θα

εγκατασταθεί στην βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής. Ο διεθνής 

μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο θα γίνει τον Οκτώβριο, ενώ το 

βασικό δίκτυο είναι ήδη έτοιμο.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής του Ομίλου της ΔΕΠ, 

μελετήθηκε επίσης η δημιουργία Μονάδας Πολυπροπυλενίου. Το 

ύψος της επένδυσης θα ανέλθει στα 35 δισ. δρχ. και το ποσό αυτό θα 

εκταμιευθεί σταδιακά την περίοδο 1997-2000.

Προχωρούν ικανοποιητικά τα έργα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. 

Τον Ιούνιο είχα τονίσει το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης μας για την
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διάσωση και συντήρηση της θρησκευτικής και πολιτισμικής μας 

κληρονομιάς του Αγίου Ορους. Ηδη με ενέργειες του ΥΠΕΘΟ έχουν 

διατεθεί για τα έργα συντήρησης πόροι ύψους 4.3 δισ. δρχ. και 

επιδιώκεται η περαιτέρω χρηματοδότηση από την ΕΖΕΣ με άλλα 5 δισ.

δρχ·

2. Η Τεχνολογική Υποδομή

Εκτός από τις επενδύσεις σε δημόσια έργα χρειάζονται και οι 

κατάλληλες υποδομές υποστήριξης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η ανάπτυξη και υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, η έρευνα 

σε νέους τομείς, η σχεδίαση και παραγωγή νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούμε στην Μακεδονία, την 

Ηπειρο και τη Θράκη τέσσερα νέα τεχνολογικά ινστιτούτα, τα οποία μαζί 

με τα Πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας και το Τεχνολογικό Πάρκο, θα 

αποτελέσουν την “Τεχνολογική Εγνατία”, εξίσου απαραίτητη για την 

ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας όσο και η Εγνατία 

Οδός.

Ήδη υπεγράφησαν όλα τα Προεδρικά Διατάγματα για την ίδρυση και 

των τεσσάρων Τεχνολογικών και Κλαδικών Ινστιτούτων που έχουν 

σχεδιαστεί για την Βόρεια Ελλάδα και αρχίζει η λειτουργία τους με ήδη 

εξασφαλισμένους επενδυτικούς πόρους από το Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης. Οι νέοι φορείς είναι:

1. Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής στην Θεσσαλονίκη

2. Ινστιτούτο Πολιτισμικής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην Ξάνθη
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3. Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών στα Ιωάννινα

4. Τεχνολογική Εταιρεία Κλωστοϋφαντουργίας Βορείου Ελλάδος στην 

Θεσσαλονίκη.

Αναβαθμίζεται η υποδομή των δικτύων για να αξιοποιηθούν οι 

δυνατότητες και οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσσονται στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Σε λίγες μέρες τίθεται σε λειτουργία ο κόμβος 

του Εθνικού Δικτύου Τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη που θα διασυνδέει 

απευθείας σε υψηλές ταχύτητες την Βόρειο Ελλάδα με το Διεθνές 

Δίκτυο και στην συνέχεια απευθείας με τα δίκτυα των Βαλκανικών 

Χωρών.

Προχωρούν ικανοποιητικά οι συνεννοήσεις ελληνικής και αμερικανικής 

πλευράς για την ίδρυση του Βαλκανικού Κέντρου Τεχνολογικής 

Συνεργασίας στην Θεσσαλονίκη και αύριο οριστικοποιείται η δομή και 

οι πρώτες δραστηριότητες.

3. Θεσμικές υποδομές και αποκέντρωση

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Διαβαλκανικού και Παρευξείνιου 

Επιχειρηματικού Κέντρου (ΔΙΠΕΚ) που έχει σαν αποστολή την 

ενημέρωση και κινητοποίηση των επιχειρήσεων στα Βαλκάνια.

Η λειτουργία του Χρηματιστηρίου Θεσσαλονίκης αποτέλεσε 

σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών στην Βόρεια Ελλάδα.
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Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που επικύρωσαν την 

Συμφωνία Ιδρυσης της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης της 

Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Η Τράπεζα, η οποία θα 

έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, και θα προωθήσει την χρηματοδότηση 

μεγάλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. Χθες πραγματοποιήθηκε εδώ η 

3η Σύνοδος της Τράπεζας στην οποία αποφασίστηκε η συγκέντρωση 

του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η έναρξη λειτουργίας της στις 

αρχές του 1997.

Τον Ιούνιο είχαμε μιλήσει για την ανάγκη αποκέντρωσης και μεταφοράς 

Δημοσίων Υπηρεσιών στην Θεσσαλονίκη, με Ειδικούς Γραμματείς των 

Υπουργείων Γεωργίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Μεταφορών. Μέχρι 

σήμερα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομοθετικές επεξεργασίες για 

την σύσταση των Ειδικών Γραμματειών οι οποίες θα εισαχθούν προς 

ψήφιση στην Βουλή αμέσως μετά τις εκλογές και θα λειτουργήσουν 

στην Θεσσαλονίκη μέσα στο 1996.

Πολύ σημαντική για το ρόλο της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας 

στα Βαλκάνια θα είναι και μια νέα Διεύθυνση “Οικονομικής 

Συνεργασίας Βόρειας Ελλάδος με Βαλκάνια και Εύξεινο Πόντο”, 

που μπορεί να αποτελέσει τον συνεκτικό υποστηρικτικό μηχανισμό από 

πλευράς κυβέρνησης για την προώθηση των πρωτοβουλιών της Β. 

Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή.

Προωθήσαμε επίσης την δημιουργία του Συντονιστικού Συμβουλίου 

Μακεδονίας-Θράκης σε Υπουργικό Επίπεδο με στόχο την 

αποτελεσματικότερη παρουσία της Κυβέρνησης στην Θεσσαλονίκη. Το
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νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης κατατέθηκε για συζήτηση στην Βουλή και θα 

ψηφιστεί, τον επόμενο μήνα.

Το έργο αυτό που περιέγραψα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί από την 

κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Παράλληλα, φροντίζουμε να 

δημιουργήσουμε έγκαιρα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες αξιοποίησής 

του, έτσι ώστε να ενταχθεί άμεσα και αποτελεσματικά στην προσπάθεια 

ανάπτυξης της Β. Ελλάδας.

Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι,

Αυτή είναι η δική μας στρατηγική για τα Βαλκάνια και την Βόρεια 

Ελλάδα, για τη Θεσσαλονίκη. Αυτοί είναι οι σκοποί, οι στόχοι και τα 

μέσα που προτείνουμε στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το σχέδιο για να 

καταστήσουμε την Ελλάδα ισχυρή με παρουσία στα Βαλκάνια. Την 

Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αυτή την πορεία προτείνουμε στον ελληνικό 

λαό. Για μια Ελλάδα με υπερήφανους και αξιοπρεπείς Έλληνες.

Η θετική απάντηση στην πρόκληση της ισχυρής Ελλάδας είναι 

προϋπόθεση για τον διεθνή ρόλο της, την ασφάλεια της χώρας και την 

ευημερία της κοινωνίας μας.

Η ισχυρή Ελλάδα απαιτεί εμπνευσμένες, τολμηρές και μακρόπνοες 

πολιτικές. Από εδώ την Θεσσαλονίκη, την συμπρωτεύουσα, εδώ που 

πάλλεται η καρδιά της Βόρειας Ελλάδας, μπορούν να γίνουν καλύτερα 

κατανοητές οι πρωτοβουλίες μας και οι πολιτικές μας στον βαλκανικό 

χώρο.
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Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι.

Δεν θέλησα να δώσω στην ομιλία μου προεκλογικό χαρακτήρα. Ούτε 

θα καταλήξω σε συνθήματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 

κομματικά. Πιστεύω όμως ακράδαντα, ότι τον στόχο της ισχυρής 

Ελλάδας, τον στόχο της κοινωνικής διακαιοσύνης, τον στόχο μιας 

Ελλάδας ισότιμης στην Ευρώπη, θα τον επικυρώσει με μεγάλη 

πλειοψηφία ο ελληνικός λαός. Ο εκσυγχρονισμός της Ελλάδας τίθεται 

από τις 23 Σεπτεμβρίου στην Ημερήσια Διάταξη. Του χρόνου, ακριβώς 

την ίδια ημέρα, από αυτό το βήμα, θα κάνουμε ξανά τον θετικό 

απολογισμό ενός μεγάλου έργου για την Θεσσαλονίκη, την Βόρειο 

Ελλάδα, όλη την Ελλάδα.

- Γ ι α  μια Ελλάδα αισιόδοξη, ισχυρή, δυναμική,

-  με πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια,

-  με την Βόρειο Ελλάδα χώρο πρωτοβουλίας, πρωτοπορίας και 

ευημερίας

-  με την Μακεδονία, την Ηπειρο και την Θράκη πρωταγωνιστές της 

ανάπτυξης

-  με την Θεσσαλονίκη δυναμικό πρωταγωνιστή και έκφραση της νέας 

εποχής

-  με την Ελλάδα σε μια νέα πορεία 

Σας ευχαριστώ.
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