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Φίλες και φίλοι της Θεσσαλονίκης 

.Φίλες'και φίλοι της Βόρειας Ελλάδας.

Η χαρά μου είναι μεγάλη που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, εδώ, στη 

Θεσσαλονίκη, τη μεγάλη Βαλκανική Μητρόπολη, την Ευρωπαϊκή 

Θεσσαλονίκη.

Εδώ, σήμερα κτυπά ο σφυγμός της Ελλάδας.

Εδώ στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προβάλλεται ο 

οικονομικός δυναμισμός της χώρας μας.

Σ'αυτό το γνώριμο χώρο συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται 

επιτεύγματα και καινοτομίες.

Αναδεικνύονται, η φαντασία, ο μόχθος και οι δυνατότητες του 

λαού μας.

Εδώ προβάλλει η Ελλάδα του αύριο, η Ελλάδα της προόδου και της 

ανάπτυξης.

Σ'αυτή τη μεγάλη γιορτή πρωταγωνιστεί η Θεσσαλονίκη και η 

Βόρεια Ελλάδα.

Πρωταγωνιστεί η Μακεδονία και η Θράκη γιατί όχι μόνο έχουν την 

ιστορία και την παράδοση, αλλά και τον δυναμισμό της σύγχρονης 

παραγωγής και δημιουργίας.



Εδώ στη ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, καθρεφτίζεται η 

ανοδική πορεία του τόπου, το πέρασμά του στη νέα εποχή και 

πιστοποιείται η δυναμική οικονομική μας παρουσία στη Βαλκανική 

-ενδόχωρα.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται η πραγματική θέση της 

χώρας, ο συνδυασμός της βαλκανικής διάστασης με το ευρωπαϊκό 

γίγνεσθαι. Με την ευρωπαϊκή πορεία και προοπτική.

* * * * *

Είχαμε πρόσφατα την ευθύνη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.

Προεδρία που στο τέλος της συγκέντρωσε την αποδοχή και τον 

έπαινο ακόμη και των πιο δύσπιστων.

Μπορεί να δει κανείς και εδώ, σ'αυτή τη Διεθνή Έκθεση, τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό μας.

Προσανατολισμό σταθερό και αμετακίνητο, για τη δική μας 

συνεισφορά στις προοπτικές της Ενωμένης Ευρώπης.

Έχουμε, γι'αυτό επίγνωση, των υποχρεώσεών μας, χωρίς να 

απεμπολούμε -και δεν πρόκειται να απεμπολήσουμε- το δικαίωμα 

της χώρας μας να μετάσχει ισότιμα στη διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Η Ελλάδα έχει λόγο. Η Ελλάδα έχει τη δική της φωνή.



Πιστεύουμε στις δυνάμεις του λαού μας, στις επιλογές του, στη 

θέλησή του να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας και το 

επίπεδο ζωής που με τόσες προσπάθειες και αγώνες κατέκτησε.

Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας υπάρχουν φαινόμενα 

κρίσης που δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση μένοντας απολύτως σταθερή 

στην οικονομική της πρόταση.

Το τρίπτυχο ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ -ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΚΟΙΝΩΝ1ΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

που το συνοδεύει ένα λεπτομερές πρόγραμμα και το εννοούμε και 

καθημερινά το κάνουμε πράξη.

Χωρίς εκπλήξεις και αιφνιδιασμούς μέσα σ'ενα κλίμα ασφάλειας 

και σταθερότητας.

Ο προϋπολογισμός του '94, οι διαδικασίες με τις οποίες 

ετοιμάζεται ο προϋπολογισμός του '95 και βέβαια η μάχη που 

δόσαμε με επιτυχία για τη δραχμή αποδεικνύουν του λόγου το 

αληθές.

Θα συνεχίσουμε να προχωρούμε στον ίδιο δρόμο. Σταθερά και 

αποφασιστικά.

Με όραμα, με σχέδιο , με προοπτική.

Για την υποστήριξη του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, την 

αντιμετώπιση της ανεργίας, την απασχόληση;τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας.



Την αποτροπή της αποβιομηχάνισης, την αύξηση των επενδύσεων, 

την αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, 

την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας.

* -Για το. κράτος πρόνοιας και την κοινωνία αλληλεγγύης.

Τη μείωσή των περιφερειακών ανισοτήτων.

Το σεβασμό στο περιβάλλον. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Την ενδυνάμωση της εθνικής συνοχής, την προάσπιση των 

συμφερόντων της Ελλάδας και του Ελληνισμού.

* * * * *

Μιλώντας σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, από ένα τέτοιο βήμα, 

στρέφουμε το βλέμμα στα Βαλκάνια.

Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, 

ως χώρα με δημοκρατική παράδοση κι ένα δεδομένο επίπεδο 

οικονομικής ανάπτυξης, μπορεί να λειτουργήσει και λειτουργεί ως 

παράγοντας ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας αλλά και 

ανάπτυξης.

Με ψύχραιμες πολιτικές κινήσεις, με διπλωματικές πρωτοβουλίες, 

με επιχειρηματική και επενδυτική παρουσία.



Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν εντάσεις.

Είναι, όμως, βαθειά μας πίστη ότι όλα αυτά μπορούν να 

αντιμετωπισθούν.

• ·' Οτι το μέλλον ανήκει στη συνεργασία των βαλκανικών κρατών.

Ας ελπίσουμε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την 

τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Βοσνία, 

προσπάθειες στις οποίες και η χώρα μας συνεισφέρει, θα 

ευοδωθούν.

Κάτι τέτοιο όχι μόνο θα απέτρεπε τους κινδύνους επέκτασης του 

πολέμου, αλλά θα άνοιγε ευοίωνες προοπτικές οικονομικής 

συνεργασίας.

Υπάρχει η βαρύτατη αλβανική πρόκληση. Η καταδικαστική 

απόφαση των Τιράνων είναι διατεταγμένη πολιτική ένεργεια.

Η ελληνική αντίδραση είναι γνωστή και εφαρμόζεται στην πράξη. 

Αντιμετώπιζουμε αποφασιστικά και ψύχραιμα την πρόκληση αυτή.

Η αλβανική κυβέρνηση με τη στάση της υπερβαίνει τα εσκαμμένα.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας δεν είναι αντικείμενα 

διαπραγμάτευσης ή εκβιασμών.

Η θέση μας για το ζήτημα των Σκοπιών είναι απλή, καθαρή και 

σταθερή. Είναι γνωστή σε όλους και έχει διατυπωθεί αναλυτικά 

στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε.

Θα επισημάνω μόνο σήμερα τις τεράστιες αναπτυξιακές



δυνατότητες που προσφέρει και στα ίδια τα Σκόπια, η εξομάλυνση 

των σχέσεων τους με την Ελλλάδα.

.Εξομάλυνση που εξαρτάται από την εγκατάλειψη της αδιαλλαξία 

'τους και των γνωστών προκλήσεων τους.

Περιμένουμε πάντοτε την παροχή απτών αποδείξεων από την 

πλευρά τους.

Με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία οι σχέσεις μας βρίσκονται σε 

ανοδική πορεία, με μεγάλες προοπτικές και δυνατότητες 

βελτίωσης σ'όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.

Εκείνο που σήμερα προέχει είναι η οργάνωση του ευρύτερου 

βαλκανικού χώρου με γνώμονα μια στρατηγική που θα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη συνεργασίας και καλών σχέσεων με στόχο την ίδια 

την ανάπτυξη της περιοχής.

Μπορώ να ανακοινώσω σήμερα ότι πριν λίγες μέρες υπογράφτηκε 

στη Μόσχα μεταξύ των ανάδοχων ελληνικών εταιριών και της 

ρωσικής εταιρίας το πρωτόκολλο συνεργασίας για την κατασκευή 

και εκμετάλλευση του πετρελαιαγωγού BURGAS - Βουλγαρία - 

Ελλάδα που καταλήγει στην Αλεξανδρούπολη.

Πρόκειται για έργο που έχει μείζονα σημασία για όλη τη Βαλκανική 

χερσόνησο.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα μπορεί και θα παίξει αποφασιστικό 

ρόλο.



Η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της νέας εποχής. 

Αποδέχεται την πρόκληση.

-Διαμηνύει; σε κάθε κατεύθυνση ότι μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη 

τη σταθερότητα και τη συμβολή της στην "βήμα με βήμα" 

διαμόρφωση ενός νέου κλίματος συνεργασίας στην περιοχή.

Γνωρίζουμε ότι αναγκαία προϋπόθεση μιας τέτοιας ενεργούς 

πολιτικής, είναι η αδιάκοπη ενίσχυση του ελληνικού δυναμικού σε 

υποδομή και οικονομικές δυνατότητες.

Ιδίως, η ενίσχυση του Βορειοελλαδικού χώρου.

Και αυτό επιδιώκουμε. Σ'αυτό προχωρούμε και θα προχωρήσουμε 

με ακόμα πιο γρήγορα βήματα.

Η Εγνατία με τους πέντε πρόσθετους κάθετους οδικούς άξονες 

που ανοίγουν δίαυλους προς Βορρά και Αιγαίο.

Τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Ηγουμενίτσας, της Καβάλας, 

της Αλεξανδρούπολης, πύλες εξόδου και εισόδου, με διεθνή 

εμβέλεια και σημασία, είναι στόχος άμεσης αναπτυξιακής 

προτεραιότητας.

Στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της 

Αλεξανδρούπολης γίνεται ήδη σειρά έργων για την ουσιαστική τους 

αναβάθμιση.



Σειρά έργων αγροτικής ανάπτυξης και υποδομής εντάχθηκαν στα 

Κοινοτικά προγράμματα.

Φράγματα, αναδασμοί, υδρευτικά και αρδευτικά έργα.

Επιπλέον θα εντάξουμε σε κοινοτικό πρόγραμμα και το Φράγμα 

-του Δερείου στη Θράκη και την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής 

Εγνατίας.

Είναι σαφής η εντολή που έχει ο κρατικός μηχανισμός, όλος ο 

ευρύτερος δημόσιος τομέας^να εφαρμόζονται αμέσως και με 

προτεραιότητα τα κίνητρα που ήδη θεσμοθετήθηκαν για τη Θράκη 

καθώς και κάθε συμπληρωματική και νέα θέσπιση κινήτρων σε 

όλους τους τομείς.

Εν τω μεταξύ με τη ζεύξη Ρίου - Αντιρίου, τη ζεύξη Ακτίου - 

Πρέβεζας και την εθνική οδό Πάτρας - Αθήνας - Θεσσαλονίκης - 

Εύζωνοι, συνδέονται επικοινωνιακά η Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα.

Στον τομέα των υπηρεσιών και των θεσμών η παρευξείνιος 

Τράπεζα έχει ήδη έδρα τη Θεσσαλονίκη και το χρηματιστηριακό 

κέντρο καταργεί στην πράξη την απόσταση ανάμεσα στη 

Θεσσαλονίκη και το χρηματιστήριο Αθηνών.

Πέρα απ'όλα τα άλλα που ήδη ανέφερα, στην τελική φάση 

ανάδειξης οριστικού αναδόχου βρίσκονται τα δύο μεγάλα έργα που 

αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Το μετρό και η 2η φάση του βιολογικού 

καθαρισμού.

Αλλά και στον τομέα του αθλητισμού η κυβέρνηση προχωρεί στην 

κατασκευή του μεγάλου κλειστού Γυμναστηρίου στη Θέρμη
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χωρητικότητας 14.000 θέσεων και του κλειστού γηπέδου του 

ΠΑΟΚ χωρητικότητας 8.500 θέσεων.

Έργα που δίνουν νέα πνοή στην αθλητική Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Σχολή Δικαστών οριστικά εγκαθίσταται το ταχύτερο 

δυνατόν εδώ.

Ήδη έδωσα εντολή να εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση για 

άμεση έναρξη κατασκευής του κτιρίου της Σχολής και να ενταχθεί 

στο σχεδίασμά προτεραιότητας των μεγάλων έργων.

Η κυβέρνηση διασφαλίζει την πλήρη και απρόσκοπτη 

χρηματοδότηση των έργων της πολιτιστικής πρωτεύουσας που 

είναι αναγκαία για να γίνει η Θεσσαλονίκη το μεγάλο ευρωπαϊκό 

πολιτιστικό κέντρο του 1997.

Γύρω από την πολιτιστική πρωτεύουσα ξεκινά μια γενικότερη 

αναβάθμιση του πνευματικού και πολιτιστικού χώρου της 

περιοχής.

Με επίκεντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

αναπτύσσεται το τόξο των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

Ιωάννινα, Κομοτηνή, Αιγαίο.

Συνεργασία και διασύνδεση. Κοινοί ερευνητικοί θεσμοί, ινστιτούτα 

σε όλο το χώρο, στενή λειτουργική σύνδεση σε επιστημονικό 

επίπεδο.



Η κοινωνική και πολιτισμική θωράκιση του παραμεθόριου τόξου 

είναι επένδυση εθνικής υποδομής και κρίσιμης εμβέλειας.

-Με-την αποκέντρωση, την οριστική καθιέρωση της δευτεροβάθμιας 

αυτοδιοίκησης, την ανάδειξη αιρετών Νομαρχών σε λίγες 

βδομάδες, αλλα και την ειδική θεσμική αντιμετώπιση των 

υποβαθμισμένων περιοχών, ολοκληρώνεται μια κορυφαία θεσμική 

εξέλιξη που θα δόσει νέα πνοή στις τοπικές δυνάμεις.

Στόχος η αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιφέρειας, η δυναμική 

αξιοποίηση όλων των παραγωγικών της δυνατοτήτων και πόρων, η 

συμμετοχή των πολιτών στη δημιουργική προσπάθεια που 

ξεκινήσαμε.

* * * * * *

Δεν έχει κλείσει ούτε χρόνος από τις εκλογές του Οκτωβρίου '93 

και το σχηματισμό της κυβέρνησης μας, που 

στηρίζεται σε μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Μέσα σ'αυτούς τους 11 μήνες έγιναν πολλά.

Θα μπορούσαν, ίσως, να γίνουν περισσότερα.

Πρώτοι εμείς είμαστε αυστηροί κριτές της πορείας μας.

Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι βαδίζουμε σε σταθερό δρόμο για 

την υλοποίηση των στόχων μας σύμφωνα με την εντολή του 

ελληνικού λαού για μια δημιουργική τετραετία.



Το μήνυμά μας είναι μήνυμα αισιοδοξίας, μήνυμα πίστης στις 

παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου.

- -Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνει σήμερα μια σπουδαία 

πτυχή της ανορθωτικής προσπάθειας που κυβέρνηση, παραγωγικές 

δυνάμεις, εργαζόμενοι καταβάλλουν σε μια ομολογουμένως 

δύσκολη εποχή.

Σ'αυτή την ανορθωτική προσπάθεια για την Ελλάδα, σ'αυτή τη 

μάχη για το μέλλον της πατρίδας μας σας καλώ όλους με 

αισιοδοξία και πίστη, γιααις ανεξάντλητες δυνάμεις του λαού και 

του έθνους μας.

Η προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί καθώς οδηγούμεθα στην 

ανατολή του 21ου αιώνα, είναι πραγματικά μεγάλη.

Η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί δεν είναι ευκαταφρόνητη, 

πολύ περισσότερο όταν τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με 

ραγδαίους ρυθμούς.

Αυτό είναι το στοίχημα με το μέλλον, ένα στοίχημα που η Ελλάδα 

μπορεί να το κερδίσει και θα το κερδίσει.

Μ'αυτές τις σκέψεις και μ'αυτή τη βεβαιότητα κηρύσσω σήμερα 

την έναρξη της 59ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σίγουρος 

για την επιτυχία της.


