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Παναγιώτατε, κύριοι πρέσβεις και εκπρόσωποι κρατών, κυρίες και κύριοι.

Ανταποκρίνομαι με ιδιαίτερη χαρά στην πρόσκληση του υπουργού Βόρειας 
Ελλάδας κ. Γιάννη Παπαδόπουλου και του κ. Αντώνη Κούρτη, που τόσο 
έχει συμβάλει στην ανάπτυξη και πρόοδο της Διεθνούς 'Εκθεσης Θεσσα- 
λον ίκης.

Πράγματι, είναι μια ιδιαίτερη στιγμή' γ ιατί κλείνει 50 χρόνια 
η 'Εκθεση της Θεσσαλονίκης.Έπαψε η Έκθεση της Θεσσαλονίκης να 
είναι το μεγάλο, κάθε χρόνο , αυτή την εποχή, γεγονός γιο. τη Θεσσα
λονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει αποκτήσει πια εθνική σημασία.Η 
καρδιά της οικονομικής ζωής της πατρίδας μας^κάθε Σεπτέμβρη^λειτουργεί 
και πάλλεται μέσα σ ’αυτό το χώρο. 4|

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αποτελεί πιά τον καθρέπτη της πορείας της 
ελληνικής οικονομίας, της προόδου, κοινωνικής, οικονομικής και πολι

τιστικής και τ&ν επιτευγμάτων του λαού μας. -'αι ε ίναι} πράγματι ( αναμφισβή
τητα ενθαρρυντική και ελπιδοφόρα, η εικόνα που δημιουργείται απο 
τη σύνθεση των επιτυχιών όλων των τομέων της ελληνικής οικονομίας.

Ιδιαίτερα, φέτος η Έκθεση, με την λαπρότητα και επισημότητά της, 
συμμετέχει παι. αυτή ενεργά στον πανηγυρικό εορτασμό για τα 2.300 χρόνια 
της Θεσσαλονίκης . Και θέλω να διαβεβαιώσω το λαό της συμπρωτεύουσας



ότι η ιστορία της πόλης οας είναι ταυτόσημη με την ιστορία του ελ
ληνισμού, και γι'αυτό όλος ο ελληνικός λαός είναι περήφανος για τα( ν
2.300 χρόνια της πόλης σας, της πόλης μας, της Θεσσαλονίκης.
//
ΐα εκθέματα του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και του. σχετικά 
νεαρότερου κοινωνικού τομέα, που ταυτίζεται με τον αγώνα για την 
Αλλαγή, αποδεικνύουν τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου 
μας, όταν οι παραγωγικοί πόροι συνδυάζονται πετυχημένα μέσα στο κατάλ
ληλο θεσμικό και οργανικό πλαίσιο.

*.
Η 'Εκθεση της Θεσσαλονίκης, συμβολίζει όμως ξεκάθαρα και κάτι άλλο:
Την άμεση ανάγκη για μια στενότερη και αποδοτική οικονομική συνεργα
σία, που αποτελεί τη μοναδική ελπίδα, για να απελευθερωθεί η παγκό
σμια οικονομία απο τα δεσμά του στασιμοπληθωρισμού, που τόσο δεινά έχε 
συσσωρεύσει, όχι μόνο στις δυτικές οικονομίες με τα εκατομμύρια των 
άνεργων, αλλά κύρια στις πιο καθυστερημένες χώρες του Τρίτου κόσμου.

Τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις Βορρά και Νότου, γί
νονται οξύτερα, θα έλεγα δυσβάστακτα, για τους λαούς του Νότου, κάτω 
απο τις συνθήκες της διεθνούς στασιμότητας. Γιατί οι χώρες του Τρί του 
κόσμου, εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα απο ένα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον 
Δεν νομίζω πως υπερβάλω , εάν τονίσω πως τα προβλήματα που αντιμετω
πίζουν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης,ωχριούν μπροστά στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο Νότος σε μια περίοδο πραγματικά στασιμοπληθωρισμού·

Ναί, αλλά και μιας μεγάλης τεχνολογικής επανάστασης, που αλλάζει 
τελείως τις προοπτικές οικονομικής ρκαι. κοινωνικής ανάπτυξης για το
μέλλον της υφηλίου.

Δεν ισχυρίζομαι^βέβαια.ότι ένα ευνοϊκό .διεθνές καθεστώς και περιβάλλον 
αρκεί απο μόνο του να, λύσει τα προβλήματα του Νότου. Είναι όμως γεγονό
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ότι για. τις περισσότερες χώρες και ειδικά, γι'αυτές με σχετικά 
ανοιχτή οικονομία, όσο σωστή και νάναι η οικονομική πολιτική, 
χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες στο εξωτερικό, η πολιτική αυτή αποδί
δει πολύ λίγα, πολύ αργά και με υψηλότατο κοινωνικό και πολιτικό 
κόστος για τις χώρες αυτές. ·

Αυτή η θέση επιβεβαιώνεται, δυστυχώς,και από τη δική μας εμπειρία... 
Τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομίας μο.ς είναι γνωστά. Αυτό 
ίσως που δεν περιμέναμε, είναι η τέτοιας έντασης και διάρκειας 
διεθνής οικονομική ύφεση , που πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις των 
εσωτερικών διαρθρωτικών μας προβλημάτων καί κάνει την αντιμετώπισή 
τους ακόμη πιο δύσκολη..

Αλλά θα ήθελα να τονίσω μόνο, ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετω-
ίπίζει η χώρα, παρά τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονο-
ί/μία, εί.μαστε πεπεισμένοι, ότι αυτός ο δημιουργικός, αγωνιστικός 

και πεισματάρης λαός, θα βγάλει πέρα τη μεγάλη πρόσληψη και θα προ
χωρήσει στη θεμελίωση μιας νέας Ελλάδας, της Ελλά,δας της Αλλαγής.

Μαζί προχωρούμε, μαζί κτίζουμε τη νέα Ελλάδα. Εσείς^ η νέα γενιά, 
οι μπροστάρηδες, εμείς προσφέρουμε τηνπείρα μας στον κοινό, μεγάλο 
αγώνα για την πατρίδα και το λαό μας.

Θα ήθελα μονάχα το εξής να πώ για το μεγάλο πράγματι πρόβλημα 
της παραγωγικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελεί σήμερα 
εθνική ανάγκη. Χωρίς οικονομική ανάπτυξη, ούτε άνοδος του βιοτικού 
επιπέδου μπορεί να υπάρξει, ούτε εφαρμογή του κοινωνικού προγράμματος 
της Κυβέρνησης. Και φυσικά, , μια χώρα που είναι αδύναμη οικονομικά, 
δεν μπορεί να καταχτήσει και να εδραιώσει την εθνική ανεξαρτησία, 
που απΓτελεί πρώτο στόχο του λαού μας και της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.
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Τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας και χαιρετίζουμε ',την 
εδώ παρουσία των αρχηγών.

Λαός και στρατός στην Ελλάδα ενωμένοι, δίνουν την μάχη για την 
ανεξάρτητη Ελλάδα. Μια Ελλάδα με σίγουρα σύνορα.

Αλλά η εθνική μας ανεξαρτησία, δεν καταχτιέται ή χάνεται μονάχα 
στο πεδίο των μαχών.Στη σημερινή εποχή είν.αι σε μεγάλο μέτρο θέμα 
οικονομικό. Η χώρα'μας βρίσκεται σε ένα κρ/σιμο σημείο της παραπέρα 
πορείας της, στον οικονομικό τομέα. 0 λαός και η-Κυβέρνηση χέρι- 
χέρι, ’παίρνουμε σήμερα τις κρίσιμες αποφάσεις, που θα μας επιτρέ
ψουν να καλύψουμε το χάσμα που μας χο^ρίζει απο τις μηχανικά ανεπτυγμέ
νες χώρες.ΗΕνέά: τεχνολογία δημιουργεί τέτοιες τεράστιες δυνατότητες 
ανάπτυξης σε όσους την έχουν, που, αν δεν καταφέρουμε εμείς έγκαιρα 
να συμμετάσχουμε στη νέα μεγάλη τεχνολογική επανάσταση- που συντε
λεί ται τώρα μπροστά στα μάτια μας, τότε^,σε λίγα χρονιά το κενό που 
θα μας χωρίζει απο τους ανταγωνιστές μας, θα είναι σχεδόν αγεφύρωτο.

. ·Το θέμα, της οικονομικής ανάπτυξης,είναι, θέμα εθνικό. Δεν επιτρέπει 
Φθηνούς πολιτικούς χειρισμούς ή ανεύθυνη δημαγωγία απ'όπου και αν 
προέρχεται αυτή. Σ'αυτή την εθνική προσπάθεια., πρωταρχικό ρόλο 
θα παίξει η ουσιαστική συμπαράσταση και η ενσυνείδητη συμμετοχή 
του ίδιου του λαού.

Είμαστε αισιόδοξοι για- το μέλλον. Όχι μόνο γιατί πιστεύουμε στις
αστείρευτες δυνάμεις του λαού μας, τις μεγάλες δημιουργικές του ικα-
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νότητες, αλλά επειδή , επίσης, η πολιτική της Κυβέρνησηομμας, είναι 
’πολιτική της ενεργού συμμετοχής του Έλληνα και της Ελληνίδας σε. 
όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν και όχι μόνο μια φορά,σχην κάλπη, 
στα τέσσερα χρόνια. Με πρόγραμμα, με σκληρή δουλειά απ'όλους,



με φαντασία και επινοητικότητα απο τους παραγωγούς μας και πά,νω 
απ'όλα με εθνική ομοψυχία, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε μπροστά 
ιιας τον ερχομό του 21ου αιώνα. Με πίστη για καλύτερες μόρες.

Μ 'αυτά το. αισθήματα, που ενισχύουν τα εκθέματα που εκτίθενται
τριγύρω μας, εγκαινιάζω κ. Κούρτη την 50η περίοδο της Διεθνούς 
'Εκθεσης Θεσσαλονίκης και συγχαίρω θερμά όσους κουράστηκαν και 
πρόσφεραν για την επιτυχία της. Και θάθελα, φίλες και φίλοι, να
σας ευχαριστήσω απ'την καρδιά μου θερμά γι'αυτήν την τόσο ζεστή

υποδοχή, που προοιωνίζει επιτυχία στο μεγάλο αγώνα για το χτι
σιμό της νέας Ελλάδας".


