Σε λίγες ημέρες κλείνει τις εργασίες της η τρίτη τακτική σύνοδος της
Βουλής . Θεωρώ σκόπιμο να σας εκθέσω πώς προχωρήσαμε στο
πρώτο 4μηνο της θητείας αυτής της Κυβέρνησης. Να ακούσω τους
προβληματισμούς και τις προτάσεις σας.
■»
Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός αποτελεί για την κυβέρνηση θεμελιώδη
προϋπόθεση για την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την διεύρυνση του
κράτους δικαίου και την δημιουργία του αναγκαίου βάθρου οικονομικής
ανάπτυξης και αποτελεσματικότητας των καθ^ύλτρΕ- πολιτικών της
κυβέρνησης.

Ένα

πρωταρχικό

μέλημα

στου^-σχεδιασμούς

μας

υπήρξε

η

δρομολόγηση^ ιας αλυσίδας μέτρων θεσμικού εκσυγχρονισμού ή η
εππ^ιχυνση άλλων που εκκρεμούσανΓ

Στόχος της Κυβέρνησης υπήρξε κατ'αρχήν ο ίδιος ο τρόπος λειτουργίας
της, η δομή της και οι διαδικασίες της.

μία καινούργια περίοδο ενδοκυβερνητικής λειτουργίας σύνθεσης
απόψεων και συλλογικότητας στις διαδικασίες και τις αποφάσεις.
Συγχρόνως αποκεντρώσαμε αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου
οιοοο Ρϊοο\

α α ι οε ν

^

Ο'

_

στα κυβερνητικά όργανα. Έτσι μεγιστοποιούμε την συμβολή όλων όσων
μετέχουν

σε__ '

'

το

κυβερνητικών
πολύπλευρη δκ

®οτελεσματικόιιητα^::ΐων

,

δέσιμο

και

την

, „ με άλλες συντρέχουσες.

ι

Προχωρήσαμε ακόμη στη νέα οργάνωση της ΚΟ, ανοίξαμε νέους
τρόπους λειτουργίας, της, αναδεικνύουμε τον ρόλο της και τους
συντελεστές τ η ς ^

Πραγματώνουμε

την

δημοκρατία

στην

κορυφή.

Αυτό

εκσυγχρονισμό στους τρόπους διακυβέρνησης κι

σημαίνει

αυτό αποτελεί

κατάκτηση. Αυτό επιβάλλουν τα σύγχρονα προβλήματα, οι σύγχρονοι
τρόποι διακυβέρνησης. Πολλοί δυσκολεύονται, άλλοι δυσανασχετούν,
κάποιοι θέλο^ν-εδώ-και-τώρα-αποτελέσματ£Μ>-αποφάσεις στο ένα ή-το
άλλο ζ ή τ ι^ . Όμως αυτός ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης
διασφαλίζει την συνοχή μας και την βιωσιμότητα των αποφάσεών μας.
Δεν~γίνεται διαφορετικά

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου για την χρηματοδότηση των
κομμάτων που αποτελεί σημαντικό βήμα για την δημοκρατία, την
διαφάνεια, την αξιοπιστία του πολιτικού μας συστήματος.

Προωθήθηκαν

αποφασιστικά

οι

αναγκαίες

περιφερειακή συγκρότηση και την απο '

ενέργειες
"

για
'

καταργήθηκαν οι περιφερειάρχες και
νομοσχέδιο

για

την

συγκρότηση

την

)
της

Περιφέρειας

σε

ενιαία

ολοκληρωμένη διοικητική μονάδα και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων
στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμούί

Συγχρόνως

προχωρούν

Διατάγματα.

Ολοκληρώθηκαν

τα

νομοσχέδια

για

τον

συνήγορο

του

πολίτη

(ΟιηόυάηΊεαη) για τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας και για τη
σύσταση Εθνικής Επιτροπής Ισότητας.

Ολοκληρώθηκαν επίσης τα νομοσχέδια για την ποινική ευθύνη των
Υπουργών και την προστασία του πολίτη από την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων και επίκειται η κατάθεσή τους.

Συγκροτήθηκε η Εθνική Διακομματική Επιτροπή για την Δημόσια
Διοίκηση.

Παράλληλα προχωρεί το έργο κατάρτισης νομοσχεδίου για τον νέο
δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα και προεδρικών διαταγμάτων για το νέο
σύστημα

αξιολόγησης

δημοσίων

υπαλλήλων

και

το

σχετικό

προσοντολόγιο και κλαδολόγιο δημοσίων υπαλλήλων.

Συγκροτήθηκε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ολοκληρώθηκε τέλος ή προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς δέσμη ειδικών"^
μέτρων που αφορούν τον ρκσυνχρον,σμύ τρς

δ,οίκηαης κα,

την προσωπική κατάσταση των πολιτι^ντ

Ψηφίσθηκε από την Βουλή νόμος που εκσυγχρονίζει θεσμούς του
οικογενειακού

δικαίου

και νόμος για το ποινικό δίκαιο

και το

σωφρονιστικό σύστημα, ενώ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη σύνολο
συνοδευτικών δράσεων και μέτρων για την ουσιαστική αναμόρφωση και
εκσυγχρονισμό του σωφρονιστικού μας συστήματος.

Κυρώθηκε το 11° πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου.

Συγχρόνως δέσμη μ£ηοών βρίσκεται στο στάδιο σχεδιασμού ή και
εφαρμογής ττροκειμένοο να βελτιώσει την καθημερινή λειτουργία των
Δικαστηρίων και την επ]τά)(υνση του δικαίου.

Η εκσυγχρονιστική παρέμβαση στους θεσμούς, επικεντρώθηκε και στα
ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας του πολίτη· ιδιαίτερα στους
τομείς αναβάθμισης προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΛΑΣ
Αντεγκληματικής Πολιτικής Λαθρομετανάστευσης, Σχέσεις πολιτών αστυνομίας και της Πυροσβεστικής υποδομής.

Υιοθετήθηκε έγκαιρα ο νέος κανονισμός Ασφαλείας Αεροδρομίων και
λύθηκε το πρόβλημα της Ταξιδιωτικής Οδηγίας.

Ολοκληρώθηκε

ακόμα

η

διαδικασία

ενώπιον

της

Επιτροπής

Αναθεώρησης του Συντάγματος και το ζήτημα πρόκειται να εισαχθεί
στην Ολομέλεια του Σώματος.

Ο θεσμικός εκσυγχρονισμός διέτρεξε τις προτεραιότητες και τις
πολιτικές σε όλους τους άλλους χώρους κυβερνητικής δράσης.
Γ
Ο^οοοχο
Με ιδιαίτερη έυ0Η&0ή·®ίί£ επανεξετάζονται τα ισχύοντα θεσμικά πλαίσια
για δημόσια έργα και προμήθειες με στόχο την διασφάλιση της
διαφάνειας

και

της

εξυπηρέτησης

του

δημοσίου

συμφέροντος.

Βρίσκβίΐαι ^τσ-τελικό ^τάδιά/επεξεργασί^ του, ¿Φ Προεδρικοί Διάταγμα
/ με τρ^οποίοί θεσπίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες για τον έλεγχο της
τήρησης των κανόνων διαφάνειας στο ραδιοτηλεοπτικό χώρο.

Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας προωθούν μακρόπνοα
προγράμματα και δράσεις εκσυγχρονισμού υπηρεσιών οργάνων και
θεσμών με στόχο την ενίσχυση της Ελλάδας, του κύρους της, της

διαπραγματευτικής της θέσης, της ασφάλειας και της αποτρεπτικής της
ικανότητας.
τ
Στον τομέα της οικονομίας το νομοσχέδιο για τις ΔΕΚΟ, σημαντικές
τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου και η ρύθμιση του θέματος
ονομαστικοποίησης μετοχών αποτελούν πραγματικότητα, ενώ σύντομα
ολοκληρώνονται

οι

αναγκαίες

θεσμικές

παρεμβάσεις

για

το

χρηματιστήριο , την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ανεξαρτητοποίηση
της Τράπεζας Ελλάδας, την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης
περιουσίας των Δημόσιων Οργανισμών, ¿ημαντική παρέμβαση έγινε
στον τομέα στατιστικής με τ ο ν ^ ε π κ ό ^ ^ μ ο ^ ιπ 'ή ν εναρμόνισή μας στο
Ευρωπάΐκό Στατίσπκσ^Ευατημα.

Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας τους από το ΣτΕ βρίσκονται Προεδρικά
Διατάγματα για την οργάνωση της Οικονομικής Επιθεώρησης του
Κράτους, για την οργάνωση σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
την αναμόρφωση των περιφερειακών Τελωνείων, την οργάνωση του
Κρατικού θησαυροφυλακίου.

Δημιουργήθηκε Υπηρεσία για τον χρηματοδοτικό προγραμματισμό και
την διαχείριση των κρατικών διαθεσίμων, ενώ λειτούργησε η Σχολή
Επιμόρφωσης

Υπαλλήλων

του

Υπουργείου

Οικονομικών.

Σε

συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα προσεγγισθούν
νέοι

τρόποι

περιστολής

της

φοροδιαφυγής

και

αναμόρφωσης

συστήματος είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Ψηφίσθηκε ο νόμος για
τα

εθνικά

κληροδοτήματα,

την

δημόσια

περιουσία

και

την

αυστηροποίηση των ποινών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Στον Βιομηχανικό Τομέα το Επιχειρηματικό Σχέδιο του Εθνικού
Συστήματος Διαπίστευσης προχωρεί κανονικά.

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία νομοσχεδίων για την λειτουργία των
ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ. Προχωρούν οι εργασίες εξειδίκευσης του πλαισίου
εφαρμογής Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων και του κανονιστικού
πλαισίου

εταιρειών

Κεφαλαίου

Επιχειρηματικών

Συμμετοχών.

Η

συγκρότηση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, η
ολοκλήρωση του πλαισίου διανομής φυσικού αερίου, η νομοθετική
ρύθμιση για την δημιουργία θυγατρικών εταιρ£ΐών της ΔΕΗ, η εξέταση
4 £ ι/
των προοπτικών μετοχοποίησης της
αποτελούν τις κυριότερες
θεσμικές παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα, ενώ ολοκληρώθηκαν τα
Προεδρικά Διατάγματα για την δημιουργία Ερευνητικών Ινστιτούτων : α.
Πληροφορικής και Τηλεματικής, β. Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας, γ. Βιοϊατρικών Ερευνών, δ. Βιομηχανικών Συστημάτων.

Συνεχίσθηκε η εκσυγχρονιστική παρέμβαση στους θεσμούς αγοράς με
την

κατάρτιση

των

νομοσχεδίων

για

θέματα

ασφαλιστικά,

επιμελητηριακής νομοθεσίας και για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων,

Συγχρόνως έχουν δρομολογηθεί θεσμικές παρεμβάσεις σε όλη την
κλίμακα σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας σύγχρονης στρατηγικής στον
τουριστικό τομέα.

Θεσμικές παρεμβάσεις και εξελίξεις έγιναν και σε μία εκτεταμένη
κλίμακα στον τομέα των δημοσίων έργων, στο περιβάλλον, στον
χωροταξικό σχεδίασμά, στον πολεοδομικό σχεδίασμά, στην οικιστική
πολιτική και στο εθνικό κτηματολόγιο.
ΙΙρο^ορ
Επανατοποθετήθηκε Κ€Η θΑοκληρώθηι^Ρ'σχεδιασμός της πολιτικής μας
για ένα πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό κοινωνικό πρόσωπο των
δράσεων μας που παρουσιάσθηκε στην σχετική προ ημερήσιας

διατάξεως συζήτηση που έγινε στη Βουλή για την ανεργία. Αντίστοιχα
δρομολογήθηκαν οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις. Όπως,

το

νομοσχέδιο για την Απασχόληση, η αναμόρφωση όλου του θεσμικού
πλαισίου για την Διαχείριση των κοινωνικών πόρων του 2ου Κ.Π.Σ. με
διαδικασίες και θεσμούς που διασφαλίζουν διαφάνεια, αξιοπιστία και
αποτελεσματικότητα, η προετοιμασία νομοσχεδίου που αφορά την
αντιμετώπιση της μαύρης αγοράς εργασίας,

η θέσπιση

ειδικών

ρυθμίσεων για την προστασία των εργαζομένων σε φθίνουσες περιοχές
και σε επιχειρήσεις που αναδιαρθρώνονται ή ιδιωτικοποιούνΐΌ^Γη
προώθηση ρυθμίσεων που συμπληρώνουν το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο για την Υγιεινή και Ασφάλεια, η προετοιμασία νομοσχεδίου που
αφορά προβλήματα των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Παράλληλες πολιτικές Υπουργείων εφαρμόζονται και συμβάλλουν
άμεσα στην εισοδηματική ενίσχυση των ασθενέστερων τάξεων και των
Μισθωτών, στην διασφάλιση καλυτέρων συνθηκών εργασίας, στην
βελτίωση ποιότητας ζωής.
*■*
Στα συνθλιπτικά πλαίσια της οικονομικής πραγματικότητας επιτύχαμε να
εξασφαλίσουμε την μέγιστη δυνατή συμβολή σε περίπου 300.000
χαμηλοσυνταξιούχους χωρίς άλλα εισοδήματα, ενώ θα συνεχιστούν οι
προσπάθειες για μια συνολική βιώσιμη λύση του ασφαλιστικού
προβλήματος.

Στον τομέα της υγείας έχει ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για την υγεία
που παρεμβαίνει σε κρίσιμους τομείς υγειονομικής πολιτικής , ενώ είναι
έτοιμο το Εθνικό Συνταγολόγιο. Συγχρόνως αναμορφώνεται ο τομέας
Πρόνοιας με ειδικότερες παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, για
τους Τσιγγάνους για άτομα της τρίτης ηλικίας, για πρόνοια και επιδόματα

για τους οικονομικά αδύνατους, για κέντρα εξειδικευμένης πρόνοιας και
για την ψυχική υγεία.

Καταβλήθηκε ακόμη σύντονη προσπάθεια για υπέρβαση εκκρεμοτήτων,
άμεσης λήψης αποφάσεων δημιουργίας, κλίματος συναίνεσης μεταξύ
όλων

των

εμπλεκομένων

στην

υγεία

και

άμεση

προληπτική

αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων που απείλησαν την δημόσια
υγεία.

Δημιουργήθηκαν κινητές ιατρικές μονάδες για τις ακριτικές περιοχές.

Σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο τον εκσυγχρονισμό των
μεταφορών και επικοινωνιών έγιναν ή

ολοκληρώνονται άμεσα στον

τομέα προμηθειών, εθνικής επιτροπής τηλεπικοινωνιών, ταχυδρομικού
ταμιευτηρίου στην Σχολή και στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας.
Υπάρχει ολοκληρωμένη πρόταση για την εξυγίανση του συστήματος
αστικών συγκοινωνιών.

Με στόχο να διατηρήσει η χώρα μας και να βελτιώσει την θέση της στην
Παγκόσμια Εμπορική Ναυτιλία, προωθείται δράση εκσυγχρονισμού
στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης, ναυτικής εργασίας, ασφάλειας και
πρόνοιας ναυτικών, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ελέγχου πλοίων,
θαλάσσιων συγκοινωνιών, λιμενικής αστυνομίας και ασφάλειας, καθώς
και λιμενικής υποδομής.

Στην τελική φάση επεξεργασίας του βρίσκεται και το νομοσχέδιο για την
πολιτιστική κληρονομιά ενώ τρέχουν δέσμες δράσεων που αφορούν τις
υποδομές της πολιτισμικής δημιουργικότητας και τον στόχο της
πολιτισμικής αποκέντρωσης.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι μέχρι το τέλος του '97 να ολοκληρώσει
ένα σύγχρονο πλέγμα θεσμών για την λειτουργία της πολιτείας τις
κοινωνίας και οικονομίας. Να δημιουργήσουμε το θεσμικό υπόβαθρο
πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η επόμενη 4ετία μας.

Στο μέτωπο της οικονομίας και της στρατηγικής ανάπτυξης,
Κυβέρνηση

παρακολουθεί

βήμα-βήμα

τις

εξελίξεις

η

των

μακροοικονομικών μεγεθών και θεωρεί ότι θα ελέγξει τις συγκυριακές
επιπτώσεις στο επίπεδο του πληθωρισμού. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα
θετικά δείγματα. Μιοί é>tipo¿ocwof p
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Καθορίσθηκαν οι τελικοί στόχοι οικονομικών μεγεθών των Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενώ εντάχθηκαν οι επενδύσεις τους στο
γενικότερο

πλαίσιο

οικονομικής πολιτικής

του

τρέχοντος

έτους.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα διάθεσης 8% μετοχών του
OTE.

Ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη σειρά δράσεων συναφών με
τον

επιτελικό

χαρακτήρα

παρακολούθησης

και

εποπτείας

της

Οικονομίας από το ΥΠΕΟΟ.

Ο στόχος για είσπραξη από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ένωσης 500 δις
δρχ. μέχρι το τέλος του έτους παραμένει, με βάση την έως σήμερα
πρόοδο, εφικτός. Τρέχουν παράλληλα όλες οι αναγκαίες δράσεις για την
ομαλή διαχείριση του 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση 186 επενδυτικών φακέλων συνολικού
προϋπολογισμού 412 δις.
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Παράλληλα έγινε η αρχή-μιας συντονισμένης προσπάθειας για την
εξοικονόμηση δαπανών. [° Εντάθηκαν οι προσπάθειες κατά της
iOt
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} αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερου προβληματισμού 4ης Κυβέρνησές.

Στον βιομηχανικό τομέα ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις
και στις συνοδευτικές κοινωνικές πτυχές τους στην εργώδη προώθηση
των υποδομών Βιομηχανίας και στην αξιοποίηση των κάθε είδους
κοινοτικών προγραμμάτων.

Στον ενεργειακό τομέα ξεπεράσθηκαν τα προβλήματα χρηματοδότησης
φυσικού αερίου από την Ε.Τ.Ε και την Επιτροπή και το έργο προχωρεί
απρόσκοπτα, ενώ |:γινε μια σημαντική προσαρμογή στα Τιμολόγια της
ΔΕΗ που ανταποκρίθηκε στις ανάγκες κοινωνικής δικαιοσύνης έναντι
ορισμένων καταναλωτών αλλά και στη διασφάλιση πόρων για το
επενδυτικό της πρόγραμμα
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Η επαγρύπνηση των μηχανισμών της αγοράς ιδιαίτερα στον τομέα των
ασφαλειών, των καυσίμων και των φαρμάκων καθώς και η έγκαιρη
κατάρτιση

του

προγράμματος

προμηθειών,

επικέντρωσαν

τις

προσπάθειες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Συγχρόνως αναπτύχθηκε μια πολυσχιδής δράση- εξόρμηση για την
ανάπτυξη του Τουρισμού.

Στον Αγροτικό τομέα εντατικοποιήθηκε η υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Τομέα Γεωργίας» στα πλαίσια του Κ.Π.Σ. με
ρυθμούς απορρόφησης 93,6% για το πρώτο τρίμηνο 1996.
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Είναι έτοιμα σχέδια νόμου για την τροποποίηση της νομοθεσίας για τα
γεωργικά

φάρμακα,

τα

δάση,

για

ρύθμιση

θεμάτων

αγροτικής

νομοθεσίας, για τους βοσκότοπους.

Έχουν προωθηθεί οι Ελληνικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση κυρίως
όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών,

οι οποίες θεωρούνται

ο

ακρογωνιαίος λίθος για την νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (Κ.Ο.Α.) στα
οπωροκηπευτικά.

Ψηφίστηκε ο κατάλογος Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) στα
οποία συμπεριλαμβάνεται και η φέτα.

Προχωρούμε σε πλήρη αναδιάρθρωση του συστήματος διαχείρισης των
χρηματικών ενισχύσεων του FEOGA.

Αντιμετωπίζουμε τέλος, μαζί με άλλα Κράτη, την κρίση στο βόειο κρέας
με γνώμονα την υγεία των πολιτών.
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίσθηκε η πρόοδος των μεγάλων έργω ν/'
ενώ παράλληλα προχωρούν και τα έργα για την αποκατάσταση των
σεισμοπλήκτων, έργα εγγειοβελτιωτικά, ύδρευσης και αποχέτευσης.
ίΐα'
Αττική ¡Θεσσαλονίκη και Περιφεραακά-Έ ργα κίτις υποδομές μεταφορών,
ΟίΟ'σνΧ»
γΡ?υνθέτουν ένα σύνολο παρεμβάσεων που^αλλάίει ποιοτικά το τοπίο
ζωής και οικονομικής δράσης στη χώρα μας.

Ισοδύναμες παρεμβάσεις συνεχίζονται ή ολοκληρώνονται για την
περιβαλλοντική

προστασία,

τον

χωροταξικό

και

πολεοδομικό

σχεδίασμά, την οικιστική πολιτική, την πολιτιστική κληρονομιά και την
ποιότητα

ζωής.

Οι

εργασίες

για

Κτηματολογίου, προχωρούν κανονικά.

την

σύνταξη

του

Εθνικού

Περιμένουμε στο επόμενο εξάμηνο μια εντατικοποίηση της οικονομικής
δραστηριότητας που θα είναι σε άμεση συνάρτηση από την πρόοδο των
εργασιών στον τομέα αυτό.

Στις μεταφορές αναπτύσσεται μια ολόπλευρη δράση για το λειτουργικό
και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό σε κομβικά ζητήματα για την ποιοτική
και αποτελεσματική αναβάθμιση του τομέα. Αναφέρω ενδεικτικά
παρεμβάσεις στην Ο/Α, στον ΟΣΕ, στις Τηλεπικοινωνίες.
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Άφησα για το τέλος το- μεγάλο-^εφάλαιο της στρατηγικής μας για μια
ισχυρή Ελλάδα. Η κυβέρνηση αυτή ξεκίνησε την θητεία της με την κρίση
στα Ίμια.

Αντιδράσαμε άμεσα, αντιδράσαμε ορθά.
ωςοχωρ ηοί.θ<5
Η κυβέρνηση^ τ ύ λ ι ξ ^ ιαδοχηκά ένα πλέγμα δράσεων σύμφωνα με τις
προγραμματικές της εξαγγελίες για το ποια Ελλάδα θέλουμε, ποιόν
ρόλο διεκδικούμε στην διεθνή σκηνή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο. Ποιες είναι οι απόψεις μας για το πως θα
διασφαλίσουμε την ειρήνη, την συνεργασία, την οικονομική ευημερία.
Πως

θα

διασφαλίσουμε

την

εφαρμογή

κανόνων

δικαίου,

πως

θ'αναδείξουμε τις σύγχρονες αξίες του πολιτισμού μας. Πως θα γίνουμε
μέτοχοι και συνδιαμορφωτές των εξελίξεων.

Οι θέσεις μας είναι γνωστές και από την πρόσφατη συζήτηση στη
Βουλή.

Είχαμε διαβουλεύσεις με τους περισσότερους πολιτικούς ηγέτες που
συνδιαμορφώνουν μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις
εξελίξεις.

Είχαμε συζητήσεις σε πολλαπλά επίπεδα με εκπροσώπους των χωρών
της Βαλκανικής, προσεγγίζοντας κοινά προβλήματα και τρόπους
συνεργασίας.
*
Ευαισθητοποιήσαμε τα διεθνή

μας ερείσματα,

αξιοποιήσαμε την

συμμετοχή μας σε διεθνή όργανα και διαδικασίες, κινητοποιήσαμε τις
δυνάμεις του ελληνισμού της διασποράς, διαμορφώσαμε μια άλλη
άποψη για την Ελλάδα στην διεθνή σκηνή.

Προωθούμε τις θέσεις μας στην Διακυβερνητική Διάσκεψη για την
αναθεώρηση της Συνθήκης του Μάαστριχ. Βρισκόμαστε σε διαρκή
επικοινωνία με την κυβέρνηση της Κύπρου. Αντιμετωπίζουμε με
ξεκάθαρη στρατηγική και τακτική τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και
την τουρκική προκλητικότητα.

Διευρύναμε και εντατικοποιήσαμε τις δράσεις του επιχειρησιακού τομέα
στην εθνική άμυνα λαμβάνοντας υπ όψη και την εμπειρία στα Ίμια.
Προωθήσαμε τις διαπραγματεύσεις για συνεργασίες στον αμυντικό
τομέα με Βουλγαρία,

Ρουμανία,

Ουγγαρία,

Ρωσία και

Πολωνία.

Επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας στην διαρκή βελτίωση του
αξιόμαχου των ενόπλων μας δυνάμεων και στην στήριξή του από το
αναγκαίο πρόγραμμα εξοπλισμών.

Διαμορφώνουμε παράλληλα,

μια νέα στρατηγική

ενίσχυσης της

Ελλάδας με μια πολυεπίπεδη πολιτική για τα Βαλκάνια και επίκεντρο
την Θεσσαλονίκη.

Συμμετέχουμε σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες .

Πυκνώνουμε τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με το βορρά
ενισχύοντας το μέτωπο Μακεδονίας - Θράκης.

Ρίχνουμε το βάρος μας στο ανατολικό άξονα Κρήτη - Αιγαίο - Θράκη με
αντίστοιχες συνολικές παρεμβάσεις. Αναπτύσσουμε έναν νέο κορμό
ελληνικής προοπτικής που διαπλέκεται προς βορρά με τις δράσεις μας
στα Βαλκάνια και στις παραευξείντιες περιοχές και προς νότο προς
Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο.

Διακλαδώνουμε αυτήν την πολιτική με πολιτικές στην οικονομική
συνεργασία, στις υποδομές, στα δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών,
ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας με τις χώρες των Βαλκανίων και
Παραευξείνιας ζώνης. Κάνουμε ζωντανή την πολιτισμική μας ταυτότητα
και δημιουργία έξω από τα σύνορά μας.

Ολοκληρώθηκε η τεχνική προεργασία για την μεταφορά του σήματος
της ΕΡΤ στις Η.Π.Α. και ΚΑΝΑΔΑ και συστήθηκε αυτοτελής Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης, κύριος σκοπός της οποίας είναι η ενημέρωση
της διεθνούς κοινής γνώμης για τα εθνικά μας θέματα.

Είμαστε παντού παρόντες με προτάσεις και επιχειρήματα για τον κόσμο
του 2000 στα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Είμαστε ακόμη στην αρχή.

Πρέπει να συσπειρώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα διπλό αγώνα.
Αφενός στην αποτροπή της τουρκικής επιθετικότητας αφετέρου στην

προσπάθεια της νέας εθνικής ανασυγκρότησης που θα ακτινοβολεί
πέρα από τα σύνορά μας.

Χρειάζεται επιμονή, συνέπεια, πίστη ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα
καινούργιο κεφάλαιο Ελληνικής ιστορίας και πορείας του Έθνους.

Ο ρόλος όλων μας σ'αυτήν την αίθουσα είναι αποφασιστικός για το
πέρασμα στην νέα σελίδα και η ευθύνη μας απεριόριστη.

Ας το συνειδητοποιήσουμε.

