
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυρίες και κύριοι,

Η ετήσια αυτή συνάντηση στη συμπρωτεύουσα αποτελεί για μένα μια 

ιδιαίτερη ευκαιρία να αναφερθώ στα μεγάλα προβλήματα της χώρας και 

στους στόχους που η Κυβέρνησή μας θέτει για την επόμενη διετία. 

Σήμερα θα ήθελα :

- να στρέψουμε τα μάτια στο τέλος της πενταετίας, στην αρχή του 21ου 

αιώνα

- να εξετάσουμε μαζί το τί θέλουμε και τί μπορούμε να πετύχουμε στη 

νέα διεθνή πραγματικότητα που δομείται στην Ευρώπη και στην περιοχή 

μας

να συμφωνήσουμε στους βασικούς στόχους της εθνικής μας 

προσπάθειας

- να αξιολογήσουμε το έργο μας μέχρι σήμερα, ώστε

- να χαράξουμε τις διορθωτικές κινήσεις, όπου αυτές χρειάζονται.

Η ανάλυση των διεθνών αλλά και των ευρωπαϊκών εξελίξεων φαίνεται να 

οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι στα επόμενα χρόνια θα εξακολουθήσουμε 

να ζούμε σε συνθήκες ρευστότητας. Η οικονομική και πολιτική 

ολοκλήρωσή της Ενωμένης Ευρώπης αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ'ότι 

αναμενόταν. Η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα της



ανεργίας, του οξυμένου διεθνούς ανταγωνισμού, των περιφερειακών 

ανισοτήτων, και της περιθωριοποίησης κοινωνικών ομάδων. Δεν είμαι 

αισιόδοξος ότι τα θέματα αυτά, όπως άλλωστε και τα θέματα 

ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας θα τεθούν ή θα 

επιλυθούν στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996.

Την επόμενη πενταετία, για πολιτικούς κυρίως λόγους, θα συνεχισθεί, με 

γοργούς ρυθμούς, η διεύρυνση της ευρωπαϊκής αγοράς με τα 

περισσότερα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των 

Βαλκανίων.

Σ' έναν τέτοιο ορίζοντα, η Κυβέρνηση, αλλά και οι παραγωγικές, οι 

κοινωνικές και οι υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου έχουμε 

πολλαπλά μέτωπα :

•  Πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του Προγράμματος Σύγκλισης για 

τη μείωση του πληθωρισμού και τη δημοσιονομική εξυγίανση, ώστε να 

συμμετάσχουμε απρόσκοπτα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

• Πρέπει να καταπολεμήσουμε μακρόχρονες αδυναμίες της οικονομίας 

μας. Πρέπει επιτέλους να ανατρέψουμε τις συνθήκες που κρατούν 

αγκυλωμένη την οικονομία μας σε επιδόσεις που βελτιώνονται μεν, αλλά 

που όλοι πιστεύουμε ότι είναι κατώτερες των δυνατοτήτων μας.

•  Πρέπει να δημιουργήσουμε μια παραγωγική βάση, που θά είναι ικανή 

να αντιμετωπίσει την παγκοσμιοποίηση των αγορών και ενός ξέφρενου 

αγώνα ανταγωνισμού. Η απασχόληση, το εισόδημα, η ποιότητα ζωής 

μας των επόμενων ετών εξαρτώνται άμεσα από την επιτυχία στο 

μέτωπο αυτό.



• Πρέπει να διασφαλίσουμε τη θέση μας σε μια Ευρώπη που στον 

επόμενο χρόνο αποφασίζει τις μεγάλες αλλαγές που θα προωθήσει 

μέχρι τα τέλη του αιώνα. Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα λαμβάνονται 

αποφάσεις με σοβαρό αντίκτυπο για μας, αλλά χωρίς εμάς. Να 

διατηρήσουμε ένα ικανοποιητικό πλέγμα σχέσεων στο θεσμικό, 

οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.

•  Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες εποικοδομητικής 

συνεργασίας με τις γειτονικές μας χώρες στα Βαλκάνια, τον Εύξεινο, τη 

Μέση Ανατολή.

• Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αξιοποιήσουμε μέχρι το 

2000 με αποτελεσματικό τρόπο τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, 

θα έχουν δημιουργηθεί πρόσκαιρα απλώς εισοδήματα, που δύσκολα θα 

μπορούν να διατηρηθούν.

•  Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή με την 

υλοποίηση ενός πακέτου μέτρων για την απασχόληση, την ανεργία, την 

επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, τις υπηρεσίες υγείας και την 

κοινωνική προστασία των πιο ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Οι στόχοι αυτοί απαιτούν εγρήγορση, όραμα, υπευθυνότητα, 

αποφάσεις.

Για ένα ολόκληρο χρόνο από πέρυσι τέτοιο καιρό δουλέψαμε επίπονα 

και συστηματικά σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής δράσης. 

Ξεπεράσαμε τις εκλογικές αβεβαιότητες της εκλογής του Προέδρου της 

Δημοκρατίας μέσα από συναινετικές διαδικασίες. Αποκαταστήσαμε 

πλήρως μια γενικότερη ομαλότητα στην πολιτική σκηνή του τόπου.



Πετύχαμε επιδόσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού, των επενδύσεων, 

της εισροής κεφαλαίων και του ισοζυγίου πληρωμών πρωτόγνωρες για 

πολλά χρόνια. Αντιμετωπίσαμε με ευαισθησία τα πιο οξυμμένα 

κοινωνικά προβλήματα. Ήρθαμε αρωγοί σε σειρά απρόβλεπτων 

φυσικών καταστροφών, με σοβαρό δημοσιονομικό κόστος.

Τα όσα πετύχαμε, αποδεικνύουν ότι η στρατηγική μας για μια 

ισχυρότερη Ελλάδα στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική 

Μεσόγειο δίνει ήδη καρπούς. Αυτά που εξασφαλίσαμε, αποτελούν το 

εφαλτήριο για να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά.

Τα μηνύματα που έχουμε σήμερα δεν είναι προσδοκίες όπως ένα χρόνο 

πριν. Είναι σαφή και ελπιδοφόρα. Βρισκόμαστε ήδη σε μια ορατή, 

ουσιαστική, συγκρατημένη αναπτυξιακή τροχιά. Μιας αναπτυξιακής 

τροχιάς με κεντρικό χαρακτηριστικό την παράλληλη ουσιαστική 

βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών. Είναι η πρώτη φορά που 

συμβαίνει αυτό μετά από πολλά χρόνια. Ο πληθωρισμός για πρώτη 

φορά τα τελευταία 20 χρόνια έσπασε το φράγμα του 10% και το 

Δεκέμβριο αναμένουμε πτώση κάτω από το 8%.

Αντίθετα με όσους μιλούν για ύφεση, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 

2.0% έναντι μείωσης 0,5% το 1993 που παραλάβαμε από τη Νέα 

Δημοκρατία.

Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν με τη βελτίωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών. Οι κεντρικοί στόχοι του προϋπολογισμού 

υλοποιούνται για δεύτερη χρονιά και ενισχύουν τις προσδοκίες για 

περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.



Οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 

που πέρυσι, από τη Θεσσαλονίκη πάλι, είχα απευθύνει. Οι ιδιωτικές 

επενδύσεις κινούνται με ρυθμό 4,5%, που είναι ο υψηλότερος των 

τελευταίων 5 ετών. Οι δημόσιες επενδύσεις θα φτάσουν στο έτος τον 

πρωτόγνωρο ρυθμό του 20 %. Τα επιτεύγματα αυτά προοιωνίζουν πολύ 

πιο ισχυρές επιδόσεις.

■Τ

Στον αγροτικό τομέα, το 1994 το αγροτικό εισόδημα αυξήθηκε σε 

πραγματικούς όρους κατά 11% έναντι μείωσης 10.5% κατά μέσο όρο τα 

δύο προηγούμενα χρόνια. Οι προβλέψεις για το 1995 είναι επίσης 

αισιόδοξες. Διευκολύναμε την πρόσβαση του αγρότη στα δάνεια 

πρώτης κατοικίας. Από 1η Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν οι αγροτικές 

συντάξεις. Επαναχορηγήσαμε την πρόωρη συνταξιοδότηση σε 11 

χιλιάδες αγρότες. Θα προωθήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόταση 

αύξησης της μηνιαίας αποζημίωσης των 30.000 δραχμών. Ρυθμίσαμε 

χρέη των συνεταιρισμών και του δημοσίου προς την Αγροτική Τράπεζα. 

Προωθήσαμε εγγειοβελτιωτικά έργα και δεσμευόμαστε να ξεκινήσουμε 

το 1996 ειδικό πρόγραμμα κατασκευής φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών 

στα νησιά μας με προτεραιότητα το Ανατολικό Αιγαίο. Νομοθετήθηκε το 

Μητρώο Αγροτών και θα υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας για μείωση 

της τιμής των καυσίμων αγροτικής χρήσης. Όμως οι συνθήκες στη 

γεωργία μεταβάλλονται γρήγορα. Πρέπει Κυβέρνηση, αλλά και αγρότες 

να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα. Παραγωγικότητα, νέες 

καλλιέργειες, τυποποίηση, σύγχρονες μέθοδοι οργάνωσης και εμπορίας 

αποτελούν επιτακτικές δράσεις.

Στη βιομηχανία σημειώθηκαν ορισμένα πλήγματα με το πρόσφατο 

κλείσιμο γνωστών βιομηχανικών μονάδων. Ζήσαμε την κατάρρευση 

μιας αντίληψης που είχε μάλιστα διατυμπανιστεί ως αναπτυξιακή. Θα



δουλέψουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προέκυψαν. 

Όμως ας μην ξεχνάμε ότι η συνολική εικόνα είναι θετική. Η 

αποβιομηχάνιση αναστράφηκε ήδη από το 1994. Οι ατυχείς εκβάσεις 

των μονάδων που ιδιωτικοποίησε η Νέα Δημοκρατία δημιουργούν 

προβλήματα, αλλά δεν ανατρέπουν τη συνολική εικόνα. Η βιομηχανική 

παραγωγή θα αυξηθεί κατά 1.5% με 2%, σε αντίθεση με τους 

αρνητικούς ρυθμούς του 1990-1993. Το πραγματικό εισόδημα των 

εργαζόμενων αυξήθηκε, η κερδοφορία των επιχειρήσεων βελτιώθηκε και 

στηρίζει μια σοβαρή επενδυτική δυναμική το 1995.

Στη βιομηχανία προωθείται μια νέα βιομηχανική πολιτική, ώστε να 

στηριχθούν οι προσπάθειες για αναδιάρθρωση και ανάπτυξη 

μικρομεσαίων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια θα 

επιταχυνθεί και θα ολοκληρωθεί. Η αναδιάρθρωση του παραγωγικού 

δυναμικού είναι ανάγκη να προχωρήσει. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις 

ευκαιρίες που δίνονται, όχι να πάμε ενάντια σ'αυτές. Μόνο έτσι θα 

δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και εισοδήματα. Θα 

αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης με ένα ισχυρό 

πλέγμα μέτρων κοινωνικής στήριξης. Θα ενισχύσουμε την εξυγίανση 

των επιχειρήσεων που ελέγχονται από το Κράτος. Οι διαδικασίες αυτές 

όμως θα εξυπηρετούν την ανάπτυξη και όχι ιδιωτικές ή δημόσιες 

ταμειακές λογικές.

Στον τουρισμό επίσης, διαγράφεται επιτακτικά η ανάγκη συγκρότησης 

μιας νέας τουριστικής πολιτικής. Ήδη ξεκίνησαν διαδικασίες ώστε με 

τον εκσυγχρονισμό του δυναμικού, ειδικές υποδομές, ποιοτική 

αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών στην τουριστική βιομηχανία, να 

αναστρέψουμε τη μείωση που σημειώθηκε φέτος. Στο μέτωπο αυτό θα 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε συνεργασία και με τους φορείς προσφοράς



τουριστικών υπηρεσιών. Διαθέτουμε σημαντικά φυσικά και πολιτιστικά 

πλεονεκτήματα. Όμως, όπως και σε άλλους τομείς της οικονομίας 

πρέπει να βελτιώσουμε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Στις προσπάθειές μας για εξυγίανση, σταθεροποίηση και ανάπτυξη 

προσανατολιστήκαμε σταθερά στη διασφάλιση του κοινωνικού στοιχείου 

της πολιτικής μας. Δεν σταθεροποιούμε την οικονομία για να 

αποσταθεροποιήσουμε την κοινωνική συνοχή. Ακόμα και στις πιο 

δύσκολες στιγμές της δημοσιονομικής μας διαχείρισης θεωρήσαμε ότι 

οικονομική πολιτική αποκομμένη από το κοινωνικό στοιχείο δεν μπορεί 

να εκφράζει μια σοσιαλιστική κυβέρνηση.

Μέσα από τις πολιτικές αναδιάρθρωσης της παραγωγής, στήριξης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εξυγίανσης προβληματικών μονάδων η 

διασφάλιση των εργαζόμενων αποτέλεσε το πρώτο μας μέλημα. 

Εκτελούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα κατάρτισης και επιμόρφωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού, που θα βελτιώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης 

πολλών χιλιάδων εργαζόμενων.

Στο μεγάλο πρόβλημα της εποχής, την ανεργία, θα υλοποιήσουμε ένα 

ευρύ πακέτο μέτρων, κόστους 220 δισ. δρχ. Θα διαθέσουμε ειδικά 

κουπόνια εργασίας σε άνεργους. Θα εφαρμόσουμε καινούργια ειδικά 

προγράμματα που θα στηρίξουν νέους άνεργους. Θα θεσπίσουμε ειδικά 

μέτρα προσυνταξιοδότησης εργαζόμενων σε θύλακες ανεργίας ή σε 

μεγάλες επιχειρήσεις που υλοποιούν προγράμματα αναδιάρθρωσης. 

Προωθούμε άμεσα την αύξηση των επιδομάτων ανεργίας κατά 10%. Για 

την κοινωνία μας συνολικά είναι κρίσιμο να αποτρέψουμε φαινόμενα 

αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.



Στηρίξαμε το εισόδημα των χαμηλοσυνταξιούχων πέρα από την 

εισοδηματική πολιτική και δεσμευτήκαμε για μια καλύτερη ρύθμιση το 

1996. Στα πλαίσια του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής 

Άμυνας χορηγήσαμε ειδικό επίδομα στα στελέχη των ενόπλων 

δυνάμεων, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας. Το Κράτος Πρόνοιας 

λειτούργησε με ανθρωπιά στις πλημμύρες και τους σεισμούς, 

αναλαμβάνοντας σημαντικό κόστος.

Στην Υγεία καλύπτουμε βασικές ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, 

κτίρια, εξοπλισμό. Σε λίγα χρόνια κάθε μεγάλη Περιφέρεια θα έχει ένα 

σύγχρονο, μεγάλο νοσοκομείο. Το ΕΚΑΒ, σε αναμορφωμένη μορφή, 

επεκτείνεται σ'όλη τη χώρα. Παρά τις δυσχέρειες του Προϋπολογισμού 

στηρίξαμε την Υγεία, καθώς και την Παιδεία, και θα ενισχύσουμε την 

προσπάθεια στους τομείς αυτούς.

Στην Παιδεία διατέθηκαν αυξημένοι πόροι από τον Προϋπολογισμό. 

Αυξήσαμε σημαντικά τον αριθμό των εκπαιδευτικών, δώσαμε 

προτεραιότητα στην επέκταση της Πληροφορικής στα σχολεία και 

προωθούμε τετραετές πρόγραμμα ολοκλήρωσης της σχολικής 

υποδομής σε υποβαθμισμένες περιοχές των αστικών κέντρων. 

Επεξεργαζόμαστε την εισαγωγή του θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου 

και τον εξορθολογισμό του συστήματος εισαγωγής στην ανώτατη 

εκπαίδευση.

Στο διάστημα επίσης που πέρασε, συνεπείς στις προγραμματικές 

δεσμεύσεις και διακηρύξεις μας, τολμήσαμε μια πραγματικά ιστορική 

μεταρρύθμιση.



Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σήμερα πια, δεν είναι μόνο όραμα ή 

δέσμευση. Είναι πραγματικότητα που, μαζί με την Τποτική 

Αυτοδιοίκηση κινητοποιούν το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό τμήμα της 

κοινωνίας μας. Το 1996 θα είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης της μεγάλης 

αυτής αλλαγής. Η προσαρμογή, βέβαια, της κυβερνητικής λειτουργίας 

στην λογική της αποκέντρωσης είναι δύσκολη. Οι συνήθειες 150 

χρόνων κρατικής λειτουργίας δεν αλλάζουν σε λίγους μήνες.

Το 1996, η οικονομική πολιτική θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση. Οι 

στόχοι είναι δεδομένοι και έχουμε δεσμευθεί διεθνώς με το Πρόγραμμα 

Σύγκλισης για την υλοποίησή τους.

Η εξυγίανση των δημοσιονομικών απαιτεί ακόμα μεγάλη προσπάθεια. 

Δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους. Θα βελτιώσουμε το σύστημα που 

ισχύει. Προωθούμε σοβαρές οργανωτικές αλλαγές στο Υπουργείο 

Οικονομικών. Θα περιοριστούν οι φορολογικές απαλλαγές και οι 

επιχορηγήσεις θα εξεταστούν με κριτήρια κοινωνικής προτεραιότητας. 

Οι δαπάνες θα συγκρατηθούν με ευθύνη όλων των υπουργείων. Η 

χώρα μας αποτελεί το πιο ακραίο παράδειγμα χαμηλής-φορολογικής 

συνείδησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όλοι να 

συνειδητοποιήσουν, ότι δεν μπορούν να προσμετρούν στο εισόδημά 

τους τα ποσά που οφείλουν στο Κράτος, στο ΙΚΑ, στο κοινωνικό 

σύνολο. Η πρόοδος που σημειώθηκε το 1995 είναι ενθαρρυντική αλλά 

δεν αρκεί.

Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού αποτελεί τη δεύτερη κεντρική μας 

επιδίωξη. Ο συνδυασμός δημοσιονομικής, νομισματικής και

συναλλαγματικής πολιτικής που ήδη εφαρμόζουμε με επιτυχία, θα 

συνεχίσουν να στηρίζουν την αντιπληθωριστική μας πολιτική. Θα



παρακολουθήσουμε με προσοχή τις εξελίξεις και όπου χρειαστεί θα 

πάρουμε τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.

Οι εργαζόμενοι θα βελτιώσουν το πραγματικό τους εισόδημα. Στο 

δημόσιο τομέα, η υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων και η 

ανάπτυξη θα δημιουργήσουν επίσης προϋποθέσεις για μια εισοδηματική 

πολιτική σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας στο Πρόγραμμα Σύγκλισης.

Από τον Οκτώβριο του 1993 κινηθήκαμε δυναμικά για μια αναπτυξιακή 

πολιτική που θα βοηθήσει την προσαρμογή, την αναδιάρθρωση, την 

καινοτομική ικανότητα και την ποιότητα του παραγωγικού ιστού της 

χώρας. θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη σε ισχυρές 

ανταγωνιστικές βάσεις. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε βιώσιμες και 

σταθερές θέσεις απασχόλησης και εισοδήματα.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική κινείται μέσα στο 1995 προς πολλές 

κατευθύνσεις . Δημιουργήσαμε συνθήκες για μείωση των επιτοκίων 

χορηγήσεων πάνω από 8 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Οι επιχειρήσεις, 

οι επενδυτές, αλλά και οι καταναλωτές έχουν ανασάνει.

Τα αναπτυξιακά κίνητρα που θεσπίσαμε πέρυσι προκάλεσαν φέτος ένα 

θεαματικό άλμα επενδυτικών προτάσεων. Στο πρώτο εξάμηνο μόνο, 

εγκρίναμε επενδύσεις και επιχειρηματικά αναπτυξιακά σχέδια ύψους 390 

δισ. δραχμών έναντι 87 δισ. δραχμών για όλο το 1994. Η εισροή 

επιχειρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό με 2 δις δολλάρια στο 

πεντάμηνο, κινείται φέτος σε διπλάσιο επίπεδο απότι το 1993-94.

Για πρώτη φορά επιδοτήσαμε πολυετή αναπτυξιακά σχέδια και ειδικές 

επενδύσεις με στόχο την ποιότητα, την καινοτομία και τις οικολογικές



τεχνολογίες. Ειδική υπηρεσία εξυπηρέτησης των επενδυτών, το One- 

Stop-Shop, θα λύσει χρόνια προβλήματα της γραφειοκρατίας που 

αποτρέπουν τους επενδυτές.

Για τη μικρομεσαία επιχείρηση ολοκληρώθηκε και ξεκινά ένα ευρύτατο 

πλέγμα υποστηρικτικών δράσεων ύψους 370 δις δρχ. για μέχρι το 1999. 

Φορολογικά κίνητρα για τη δημιουργία πιο μεγάλων και ανταγωνιστικών 

μονάδων, ενίσχυση νέων επιχειρήσεων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, 

προγράμματα κατάρτισης αυτοαπασχολούμενων, υπεργολαβίες, ειδικές 

υποδομές αποτελούν μερικά από τα μέτρα τα οποία η Κυβέρνηση θέτει 

στη διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σήμερα, υλοποιείται στη χώρα το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα δημόσιων 

επενδύσεων της μεταπολεμικής περιόδου. Το 86% των πόρων αυτών 

επενδύονται στις περιφέρειες της χώρας. Το 23% στη Βόρεια Ελλάδα. 

Για την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη έχουν προγραμματιστεί έργα 

1,7 τρισ. δραχμών μέχρι το 1999. Χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης 

δημιουργούνται. Ο κύριος οδικός άξονας Πάτρας - Θεσσαλονίκης, το 

μετρό της Αθήνας, η ζεύξη Αντιρίου- Πρέβεζας, η Εγνατία, ο Εύηνος, το 

Εθνικό Κτηματολόγιο και πολλά άλλα έργα μέρα με τη μέρα γίνονται 

πραγματικότητα. Το μεγαλύτερο έργο της Ευρώπης, το νέο διεθνές 

αεροδρόμιο της Ελλάδας στα Σπάτα, εγκρίθηκε από τη Βουλή και η 

ολοκλήρωσή του θα κατοχυρώσει τη νευραλγική γεωπολιτική θέση της 

Ελλάδας. Το έργο του Pío προχωράει σύντομα για υπογραφή.

Το ζωτικό για τη χώρα έργο του φυσικού αερίου έχει κάνει τεράστια 

πρόοδο από τότε που το παραλάβαμε. Με τη λειτουργία του μέχρι τα 

τέλη του 1996 θα προκόψουν σοβαρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για



τους παραγωγούς, και βελτίωση της ποιότητας ζωής στις μεγάλες 

αστικές περιοχές.

Όλη η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη θα βρεθούν στο 

επίκεντρο δύο διευρωπαϊκών συγκοινωνιακών δικτύων. Η εσωτερική και 

διεθνής διασύνδεση της Βόρειας Ελλάδας αλλά και όλου του ελληνικού 

χώρου υλοποιείται με την εκτέλεση ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών, και 

πληροφοριακών δικτύων. Τεχνολογικές πρωτοβουλίες θα συγκροτήσουν 

βαθμιαία στη Βόρεια Ελλάδα μια "Τεχνολογική Εγνατία".

Με συνέπεια και συστηματικότητα ακολουθούμε μια πολιτική που 

προωθεί τη δημιουργία ενός Ενιαίου Βαλκανικού χώρου με σταθερή 

ευρωπαϊκή προοπτική. Θα εξετάσουμε τρόπους για τον καλύτερο 

συντονισμό της βαλκανικής και αναπτυξιακής συνεργασίας στο χώρο της 

Βόρειας Ελλάδας. Στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής:

Δώσαμε νέα κίνητρα για ελληνικές εξαγωγικές και επενδυτικές 

πρωτοβουλίες στις χώρες των Βαλκανίων και του Εύξεινου Πόντου,

- Προετοιμάσθηκε η προσωρινή κτιριακή υποδομή για την υποδοχή της 

Αναπτυξιακής Τράπεζας του Εύξεινου Πόντου, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

- Το ελληνικό τραπεζικό δίκτυο εξαπλώθηκε σε πολλές βαλκανικές 

πόλεις.

- Το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι πια πραγματικότητα. 

Παράλληλα, εκπονούνται σοβαρά σχέδια για την ανάδειξη της περιοχής 

σε ευρύτερο κέντρο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και οικονομικής 

συνεργασίας.



- Δημιουργήθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη και εκπονείται το επιχειρησιακό 

σχέδιο του Διαβαλκανικού και Παραευξείνιου Επιχειρηματικού Κέντρου 

(ΔΙΠΕΚ).
»

- Αναβαθμίζουμε τις υπάρχουσες διόδους και προχωρούμε μέχρι τέλη 

του έτους στο άνοιγμα νέων κάθετων οδικών αξόνων με τη Βουλγαρία 

και την Αλβανία που θα καταστήσουν πλέον ζήτημα ελάχιστων ωρών τη 

σύνδεση των κυριότερων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας.

- Θα ολοκληρώσουμε μέσα στο 1995 τις διαδικασίες για την υπογραφή 

της ελληνο-βουλγαρικής συμφωνίας για τα νερά του Νέστου, που 

εκκρεμούσε τα τελευταία 20 ολόκληρα χρόνια.

Μέσα στην επόμενη τριετία θα λειτουργήσουν Διασυνοριακά 

Διαμετακομιστικά Κέντρα στις Βόρειες Πύλες εξόδου και εισόδου της 

χώρας, καθώς και ελεύθερες ζώνες εμπορίου και μεταποίησης.

- Εργαζόμαστε συστηματικά για την υλοποίηση του πετρελαιαγωγού 

Πύργου-Αλεξανδρούπολης.

- Συγχρόνως, η Βόρεια Ελλάδα συνδέεται με το Αιγαίο και την Κύπρο, 

σ'ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης.

Σ' αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερη προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση 

της Εγνατίας Οδού. Το μεγάλο αυτό αναπτυξιακό έργο θα συμπληρωθεί 

με την αναβάθμιση των σημαντικών λιμανιών της Ηγουμενίτσας, της 

Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.



Το δίκτυο μεταφορών ολοκληρώνεται με την άμεση προώθηση του 

Αεροδρομίου της Μακεδονίας όπου εκτελούνται έργα προϋπολογισμού 

6.5 δισ. δρχ. καθώς και με τα αεροδρόμια της Καβάλας και της 

Αλεξανδρούπολης.

Το μεγάλο έργο της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης δημοπρατήθηκε. Για 

το έργο του βιολογικού καθαρισμού αναμένεται να αναδειχθεί ο 

ανάδοχος μέσα στον Οκτώμβρη. Για το ζωτικό μέτρο του Μετρό 

Θεσσαλονίκης οι εθνικοί πόροι έχουν δεσμευθεί. Έχει ξεκινήσει η 

επεξεργασία του οριστικού κειμένου της σύμβασης, η οποία θα πρέπει 

να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα 

χρηματοδοτήσει το έργο.

Στη Θεσσαλονίκη, η υποδομή της πόλης εκσυγχρονίζεται. Το 1996, θα 

είναι χρονιά επίσπευσης όλων των έργων για την υποδοχή των 

πολιτιστικών δράσεων και των σημαντικών έργων προϋπολογισμού 62 

δισ. δρχ. που σχετίζονται με την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε 

Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Ίσως η πιο συμβολική και σημαντική παρέμβαση για τη Θεσσαλονίκη 

και για τη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι η Θεσσαλονίκη καθίσταται έδρα του 

Οικουμενικού Ελληνισμού.

Το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία του Κοινοβουλίου του Ελληνισμού 

που θα αποτελείται από την Παγκόσμια Συνέλευση του Ελληνισμού και 

ειδικό Συμβούλιο είναι ήδη έτοιμο να εισαχθεί στη Βουλή. Το Νοέμβριο 

θα συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη το πρώτο οργανωτικά συνέδριο του 

Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Στο κτίριο της παλαιός ΥΦΑΝΕΤ
ι

δημιουργείται ένα σημαντικό Κέντρο Πολιτισμού και Οικονομκής



Ανάπτυξης που θα στεγάσει το Ίδρυμα για το Κοινοβούλιο του 

Ελληνισμού, αλλά και το Επιμορφωτικό Αναπτυξιακό Κέντρο της Εθνικής 

Τράπεζας και Μουσείο της Σύγχρονης Τέχνης.

Κυρίες και κύριοι,

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Πρέπει να μην αποκλίνουμε από 

τους βασικούς μας στόχους. Διαφορετικά θα είμαστε σε ένα διαρκές 

πισωγύρισμα. Και αυτό θα το πληρώνουμε πολύ ακριβά. Θα το 

πληρώνει η χώρα, η Κυβέρνηση, οι πολίτες.

Η πρόοδος στο οικονομικό τοπίο της χώρας μέσα στο χρόνο που 

πέρασε είναι έκδηλη. Το πιο σημαντικό είναι το κλίμα εμπιστοσύνης και 

βεβαιότητας που βοηθά τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Αν με τις 

δυσκολίες που είχαμε στην περίοδο αυτή μπορέσαμε να καταγράψουμε 

αδιαμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα, οι προοπτικές που διαγράφονται, 

επιτρέπουν αισιοδοξία.

Ό,τι θετικό όμως έγινε, σβύνει όταν βλέπουμε πόσα ακόμα πρέπει να 

γίνουν. Είμαστε σε μια λεπτή και κρίσιμη φάση. Η αυτοϊκανοποίηση γαι 

το ότι βελτιώσαμε μια προβληματική κατάσταση μπορεί εύκολα να 

οδηγήσει στη λήθη των σοβαρών προβλημάτων που έχουμε ακόμα 

μπροστά μας. Να οδηγήσει στην έκπτωση των στόχων. Οι πολιτικές 

μας επιλογές δεν θα μας οδηγήσουν σ'αυτό το μονοπάτι.

Μέχρι σήμερα αποδείχθηκε, ότι οι δυσκολίες από την οικονομία 

αντιμετωπίζονται. Οι παραγωγικές και κοινωνικές δυνάμεις του τόπου 

κρίνουν, στηρίζουν και ανταποκρίνονται. Ό ,τι όμως κερδήθηκε με 

θυσίες, έρχεται κατά καιρούς να διαταράξει ένα νοσηρό πολιτικό κλίμα.



Μια μανιακή αδιαφορία για τα εθνικά και κοινωνικά προβλήματα του 

τόπου, μια διαβρωτική αντίληψη, που τρέφεται από την επιτυχία της 

πολιτικής μας και με ανευθυνότητα προτάσσει προσωπικές 

μωροφιλοδοξίες στις εθνικές προτεραιότητες. Είναι καιρός να 

αναλογιστούν οι πρωταγωνιστές της νοσηρότητας αυτής τις ευθύνες 

τους. Ελπίζω να είναι σε θέση να το κάνουν.

Κυρίες και κύριοι,

Όλη μας η πολιτική στηρίζεται σε μια οραματική αντίληψη για την 

Ελλάδα του 2000. Η θέση μας στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη 

Μεσόγειο είναι ευθύνη του κάθε πολίτη αυτής της χώρας και βέβαια της 

Κυβέρνησης και των πολιτικών δυνάμεων. Η εθνική κινητοποίηση και 

υπευθυνότητα της τελευταίας διετίας πρέπει να σφραγίσει και την 

επόμενη. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί απόλυτα τον όρο αυτό.


