
Σχέδιο ομιλίας Δ.Ε.Θ. 2000.

Κυρίες και κύριοι,

Η χρονιά που πέρασε σφραγίστηκε από τρεις σημαντικές 

εξελίξεις.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη προσπάθεια της κυβέρνησης να 

χαράξει και να εφαρμόσει σε νέες κατευθύνσεις μια συνολική 

πολιτική για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Με στόχο την 

ισχυρή Ελλάδα εξυγιάναμε και ανορθώσαμε την οικονομία. 

Δώσαμε μια νέα πνοή στην εξωτερική μας πολιτική, στο ρόλο 

μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Βαλκάνια, στην αμυντική 

θωράκιση της χώρας. Αλλάξαμε με χιλιάδες μικρά και μεγάλα 

έργα το πρόσωπο της Ελλάδας. Ξεκινήσαμε το μεγάλο 

εγχείρημα της αποκέντρωσης της κεντρικής εξουσίας, αλλά 

και της ενίσχυσης της περιφέρειας με το πρόγραμμα 

«Καποδίστριας». Βάλαμε τις βάσεις για ένα νέο κοινωνικό 

κράτος, αλλά και για μια παιδεία στην υπηρεσία των 

πραγματικών συμφερόντων της νέας γενιάς. Προχωρήσαμε 

τον εκσυγχρονισμό σε θεσμούς και σε δομές με γνώμονα την 

δημοκρατία, την ελευθερία, την διαφάνεια, αλλά και την 

αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας, του κάθε 

Έλληνα πολίτη.

ι



Η δεύτερη σημαντική εξέλιξη ήταν η επισφράγιση των 

προσπαθειών όλων μας για την ανόρθωση της ελληνικής 

οικονομίας με την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Ο εθνικός αυτός στόχος, που 

αμφισβητήθηκε αν θα μπορούσαμε ποτέ να τον πετύχουμε, 

είναι πια πραγματικότητα. Είμαστε ισότιμος εταίρος στον 

ισχυρό πυρήνα λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Επιτύχομε 

την πραγματική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ισοδύναμης 

σημασίας με εκείνη της θεσμικής ένταξης στην ΕΟΚ στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80.

Η τρίτη σημαντική εξέλιξη ήταν ότι ο ελληνικός λαός 

επαναβεβαίωσε την κατεύθυνση της πολιτικής μας και έδωσε 

και πάλι την εντολή να συνεχίσουμε. Στην ίδια κατεύθυνση, με 

τις αξίες μας για δημοκρατία, ελευθερία, κοινωνική δικαιοσύνη 

και ειρήνη. Με γνώμονα τα συνολικά συμφέροντα της 

Ελλάδας, με πολιτικές που θα απαντούν στις εξατομικευμένες 

ανάγκες και προοπτικές κάθε πολίτη.

Πάνω σ’ αυτές τις τρεις πραγματικότητες οφείλουμε να 

συνεχίσουμε να χτίζουμε το σήμερα και το αύριο της ζωής 

μας, ν' ανοίγουμε τις προοπτικές για το μέλλον των παιδιών 

μας.



Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να ανιχνεύσουμε τις εξελίξεις 

σε βάθος χρόνου που ξεπερνάει τον ορίζοντα του 2004. Να 

διαμορφώσουμε άποψη για ποια Ελλάδα μοχθούμε στην 

επόμενη δεκαετία. Μια δεκαετία που θα την χαρακτηρίζει η 

μετεξέλιξη της Ευρώπης, η παγκοσμιοποίηση, τα νέα 

κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα που ήδη έχουν τεθεί, οι 

ευκαιρίες και οι προκλήσεις, η ταχύτητα με την οποία τρέχουν 

οι εξελίξεις, οι επιτακτικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. 

Συγχρόνως να συμφωνήσουμε με ποιες πολιτικές κάνουμε 

πράξη το σύνθημά μας «πρώτα η Ελλάδα, πρώτα ο πολίτης», 

πώς διασφαλίζουμε για όλους νέες δυνατότητες και 

προοπτικές, μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πρώτο κρίσιμο ζήτημα είναι να συνεχίσουμε της στρατηγική 

της σταθερότητας και ανάπτυξης της οικονομίας μας. Να 

ολοκληρώσουμε διαρθρωτικές αλλαγές και ισόρροπη 

περιφερειακή ανάπτυξη. Να διαπλέξουμε την οικονομία μας 

όλο και περισσότερο με το διεθνές οικονομικό σύστημα, τις 

νέες τεχνολογίες επιτυγχάνοντας όλο και καλύτερους βαθμούς 

ανταγωνιστικότητας, όλο και υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης 

για όλους. Δε θα επεκταθώ σ’ αυτό το σημείο, αφού αύριο θα 

αναφερθώ διεξοδικά.

Δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι να διασφαλίζουμε διαρκώς ότι η 

Ελλάδα θα βρίσκεται στην πρωτοπορία των πολιτικών



εξελίξεων που κυοφορούνται σε υπερεθνικό επίπεδο. Κατά 

κύριο λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όσες 

διεθνείς πρωτοβουλίες αναπτύσονται, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια 

και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση έχει ήδη δρομολογήσει την θεσμική της 

ανασυγκρότηση εν όψει της διεύρυνσής της. Οι αποφάσεις 

που θα ληφθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο θα 

είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στη συζήτηση για το ποια Ευρώπη 

θέλουμε, έχουμε άποψη και πρέπει να είμαστε παρόντες. 

Στόχος μας μετά την ΟΝΕ είναι να προχωρήσει η διαδικασία 

της πολιτικής ενοποίησης. Με γνώμονα την δημοκρατική 

σύμπραξη των θεσμών του Εθνικού Κράτους και της Ένωσης. 

Το Εθνικό Κράτος να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βασική 

λειτουργική συνιστώσα της Πολιτικής Ένωσης με πλήρη 

εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται η κατανομή των εξουσιών κατά τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. Οι υπερεθνικοί θεσμοί της Πολιτικής Ένωσης 

να λειτουργούν σε πλήρη αρμονία με τους εθνικούς θεσμούς 

και να διασφαλίζουν τον συντονισμό των τελευταίων και τη 

σύμμετρη ικανοποίηση των ιδιαιτεροτήτων τους. Το σύνθημα 

«ποτέ πια στη δεύτερη ταχύτητα» πρέπει να παραμείνει 

οδηγός μας στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Παράλληλα να 

κρατήσουμε στις προτεραιότητές μας το Κυπριακό και την 

μετεξέλιξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων με γνώμονα το 

διεθνές δίκαιο και τα μακροπρόθεσμα εθνικά συμφέροντα μας.



Η προσέγγιση του ζητήματος της «Εθνικής Ασφάλειας» έχει 

πλέον απαγκιστρωθεί από το παραδοσιακό της πλαίσιο, το 

οποίο έδινε έμφαση μόνο στη δομή και στην παρουσία της 

στρατιωτικής ισχύος.

Μέσα στα επόμενα χρόνια η χώρα μας φιλοδοξεί να 

αναδειχθεί σε κεντρικό σταθεροποιητικό παράγοντα στην 

περιοχή.

Στο χώρο των Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας και της 

Μεσογείου η αμυντική διπλωματία μας εστιάζεται κυρίως στην 

προώθηση και υποστήριξη περιφερειακών συνεργασιών 

ασφάλειας σε διάφορα επίπεδα για τη διατήρηση της ειρήνης, 

την αποκατάσταση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, τη μείωση των 

εξοπλισμών, την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 

χωρών και την εξασφάλιση της σταθερότητας και ασφάλειας 

στις περιοχές.

Στόχος του ΥΠΕΘΑ είναι η μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση 

των αμυντικών δαπανών με ταυτόχρονη αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των Ε.Δ. Στο πνεύμα αυτό συντάχθηκε 

και το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα 2001-2005 συνολικού 

ύψους 4 τρις δρχ. περίπου, όπου επιτυγχάνεται η διατήρηση 

των αναπτυξιακών δαπανών για την άμυνα στο επίπεδο του



2,64% και με μια πτωτική τάση που θα αγγίζει το 1% του ΑΕΠ 

την προσεχή πενταετία.

Τρίτο κρίσιμο ζήτημα. Να απαντήσουμε στα σύγχρονα 

προβλήματα της εποχής μας, στις προκλήσεις της 

παγκοσμιοποίησης. Σε ζητήματα που απασχολούν σήμερα 

την πλειοψηφία των ανεπτυγμένων χωρών, όπως το 

κοινωνικό κράτος, το σύστημα υγείας, η εγκληματικότητα, η 

αειφόρος ανάπτυξη, ο αποκλεισμός από την τεχνολογική 

πρόοδο, η ανεργία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της πολιτιστικής διαφορετικότητας. 

Συγχρόνως να ξεπεράσουμε νοοτροπίες, αγκυλώσεις και 

δομές που μας κρατάνε δέσμιους, που μας εμποδίζουν να 

είμαστε αποτελεσματικοί απέναντι ακριβώς σ’ αυτά τα 

προβλήματα της νέας εποχής. Χρειάζεται γι’ αυτό να 

συσπειρωθούμε σε 4 στόχους:

1. Για μια καλύτερη ποιότητα δημοκρατίας. Η ποιότητα της 

δημοκρατίας κρίνεται και από την ποιότητα της ελευθερίας 

που εξασφαλίζει στους πολίτες της. Ελευθερία επιλογής, 

ελευθερία δράσης και αυτοπροσδιορισμού. Σ’ έναν κόσμο 

που αλλάζει διαρκώς πρέπει να σχεδιάσουμε με τόλμη την 

αναζωογόνηση των δημοκρατικών θεσμών. Γιατί αυτοί είναι 

οι πιο έγκυροι εκφραστές της θέλησης της κοινωνίας. Γιατί



η ίδια η κοινωνία δικαιούται να παίρνει ενεργά θέση, να 

δίνει απαντήσεις.

2. Για μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που θα 

απαντά στις ανάγκες του πολίτη, θα στηρίζει τον επιτελικό 

ρόλο του κράτους, αλλά και θα είναι αμείλικτη απέναντι σε 

φαινόμενα αυταρχισμού, πελατειακών σχέσεων και 

θυλάκων διαφθοράς. Προχωρούμε σ’ αυτή την κατεύθυνση 

με το πρόγραμμα «Πολιτεία» προωθώντας μια 

ολοκληρωμένη στρατηγική διοικητικής μεταρρύθμισης. 

Δίνουμε συγχρόνως έμφαση στον εκσυγχρονισμό της 

νομοθεσίας μας, στη βελτίωση και επιτάχυνση της 

απονομής δικαιοσύνης και στην αναβάθμιση της 

σωφρονιστικής πολιτικής.

3. Για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο κοινωνικό κράτος, ώστε να 

σιγουρέψουμε για την επόμενη δεκαετία, την επόμενη 

γενιά, την συνοχή της ελληνική κοινωνίας. Να χτυπήσουμε 

την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Να 

εμπεδώσουμε με συγκεκριμένες πολιτικές την αίσθηση ότι 

μπορούμε να ζούμε χωρίς φόβο και αβεβαιότητες στη νέα 

εποχή. Θέλω να υπογραμμίσω τη μεταρρύθμιση που 

ξεκινήσαμε στην υγεία και τους στόχους που θέσαμε, 

όπως: Την ισότιμη και αξιοπρεπή πρόσβαση στο σύστημα 

υγείας, την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του ΕΣΥ 

και την αποκέντρωση του στο επίπεδο της περιφέρειας, την 

ανάδειξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε βασικό



πυλώνα του νέου συστήματος, τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας αλλά και το ελέγχου των παρεχομένων 

δημοσίων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ιδιαίτερα με την 

αναδιοργάνωση των νοσοκομείων. Γίνεται μια μεγάλη 

προσπάθεια που την πιστοποιεί η πρόσφατη έναρξη 

λειτουργίας των περιφερειακών νοσοκομείων Λάρισας, 

Ρόδου και Καλαμάτας και αυτές τις μέρες του νοσοκομείου 

των Χανίων, οι νέες περιφερειακές μονάδες εντατικής 

θεραπείας, οι σημαντικές επεκτάσεις σε 26 νοσοκομεία, η 

διαρκής διεύρυνση του εξοπλισμού σε ελικόπτερα και 

ασθενοφόρα, το πρόγραμμα «Ιπποκράτης» για το Αιγαίο.

4. Για μια καλύτερη παιδεία στη ανταγωνιστική εποχή της 

γνώσης. Για μια παιδεία που δίνει τα πράγματι αναγκαία 

εφόδια για προκοπή στη σύγχρονη Ελλάδα, που 

διαμορφώνει ισχυρούς και κριτικούς πολίτες.

Και οι τέσσερις αυτοί στόχοι έχουνε άμεσους αποδέκτες την 

ελληνική κοινωνία, όλους εσάς. Επιδιώκουμε την ισχυρή 

κοινωνία με τη διαμόρφωση ενός δημόσιου χώρου που θα 

διευρύνει δυνατότητες, που θα ευνοεί την δημιουργικότητα και 

τις πρωτοβουλίες. Που θα θωρακίζει τους πολίτες απέναντι 

στις κάθε λογής εξουσίες, δημόσιες ή ιδιωτικές. Που θα 

ενσωματώνει όλους τους πολίτες σε μια κοινωνία της συνοχής 

και της οικονομικής ανάπτυξης. Που θα αναβαθμίζει συνεχώς 

της ποιότητα ζωής.



Και οι τέσσερις αυτοί στόχοι έχουν συγχρόνως ανάγκη την 

δική σας συμβολή. Την δική σας συμπαράταξη δίπλα στις 

προσπάθειες της πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό της 

κοινωνίας. Το εγχείρημα του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας 

μας, η πρόκληση της δικής σας συμμετοχής σ’ αυτή την 

προσπάθεια είναι όσο ποτέ επίκαιρες και επιτακτικές. Για 

παράδειγμα, οι πρωτοβουλίες των Υπουργείων Εξωτερικών, 

Εθνικής Οικονομίας, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης με 

μη κυβερνητικές οργανώσεις και με εθελοντές πολίτες 

δείχνουν το δρόμο. Αν θέλουμε να ελέγξουμε το μέλλον, αν 

θέλουμε ν’ αποφασίζουμε εμείς, ως πολίτες πράγματι 

ελεύθεροι, για τις τύχες της πατρίδας μας και τις δικές μας, 

πρέπει να δούμε με αίσθηση ευθύνης αυτήν την συμπόρευση 

και την συμμετοχή στα δημόσια πράγματα του τόπου. Οι 

πολίτες στην πρωτοπορία, αλλά πολίτες που θα έχουν της 

αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης, τον σεβασμό των 

δικαιωμάτων του συνόλου.

Η επόμενη δεκαετία είναι η δεκαετία της κοινωνίας των 

πολιτών, η δεκαετία των πολλαπλών ευκαιριών και 

δυνατοτήτων, η δεκαετία μιας νέας κοινωνικής συνοχής, 

ποιότητας ζωής και προκοπής για όλους. Πρέπει να 

κερδίσουμε το στοίχημά της.



Κυρίες και κύριοι,

Τα Βαλκάνια είναι μια πρόκληση για την ανάπτυξη και την 

συνεργασία, για την δημοκρατία και την ειρήνη, για το μέλλον 

της Ν.Α. Ευρώπης. Στηρίζουμε τον ευρωπαϊκό 

προσανατολισμό των γειτόνων μας, την ενδυνάμωση όλων 

των μορφών διαπεριφερειακής συνεργασίας και την 

οικονομική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της περιοχής. 

Εργαζόμαστε συστηματικά στη βάση ενός σχεδίου που 

αναγνωρίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Β. Ελλάδας και τον 

μητροπολιτικό ρόλο της Θεσσαλονίκης στην ευρύτερη περιοχή 

της Ν.Α. Ευρώπης. Το ελληνικό σχέδιο για την 

ανασυγκρότηση προβλέπει να διατεθούν 180 δις δρχ. στα 

επόμενα 5 χρόνια.

Έχω αναφερθεί στην παρουσία εδώ του Ελληνοαμερικανικού 

Επιχειρηματικού και Οικονομικού Κέντρου, του Γραφείου 

Ελληνοτσεχικής Συνεργασίας, του ΘΕΘΕΓΟΡ, της 

Παρευξείνιας Τράπεζας, του Κέντρου για την Δημοκρατία στα 

Γ Βαλκάνια^. Η πρόσφατη ανάληψη του γραφείου 

επιχειρηματικής πληροφορικής-σύνδεσης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας από το ΔΙΠΕΚ έρχεται να προσθέσει μια επιπλέον 

σημαντική πρωτοβουλία στο σύνολο των παραπάνω 

δράσεων. Η πρωτοβουλία ΘΕΟΙ βρίσκεται σε ανάπτυξη. Το 

Σύμφωνο Κατανόησης για την διευκόλυνση των



διασυνοριακών διαδικασιών στη Ν.Α. Ευρώπη έχει ως 

απόρροια ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη βελτίωση 

των συνοριακών υποδομών και εκπαίδευσης σε 6 χώρες της 

Ν.Α. Ευρώπης^ Ο ρόλος μας αναγνωρίζεται με την 

εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη δύο εδρών: του Οργανισμού 

Ανασυγκρότησης Βαλκανίων και του Συμφώνου 

Σταθερότητας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την 

Ανασυγκρότηση στα Βαλκάνια άρχισε ήδη να λειτουργεί.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών των φορέων, 

δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, δημιουργείται αυτοτελές 

γραφείο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στο Υπουργείο 

Μακεδονίας -  Θράκης. Η νέα διοικητική μονάδα θα στηρίζει 

αποτελεσματικά τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στην 

ευρύτερη περιοχή. Το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

αναβαθμίζεται με την καλύτερη διασύνδεσή του με το 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το Χρηματιστήριο 

Παραγώγων, καθώς και με την ενεργοποίηση του θεσμού της 

αγοράς αναδυομένων αγορών της περιοχής μέσω των 

ελληνικών πιστοποιητικών.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη εισέρχεται στο νέο 

αιώνα ενισχυμένη με σημαντικούς φορείς και θεσμούς 

διεθνούς οικονομικής διπλωματίας και συνεργασίας.



Δημιουργούμε το νέο περιβάλλον της «Εγνατίας, της 

«Ανάπτυξης», ένα πλέγμα οδικών, σιδηροδρομικών, 

λιμενικών, αεροπορικών, ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων που αλλάζει τον οικονομικό χάρτη όχι μόνο της 

Ελλάδας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης. 

Συγχρόνως μεριμνούμε για συνθήκες ασφάλειας ενισχύοντας 

την συνοριακή φύλαξη κατά 1000 νέες θέσεις φυλάκων, 

ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό τους στους 3.300. Στα πλαίσια 

της ενεργειακής μας πολιτικής πολλές από τις δραστηριότητες 

αναπτύσονται στην Μακεδονία και τη Θράκη κάνοντας έτσι τη 

Β. Ελλάδα ενεργειακό κέντρο της χώρας και της ευρύτερης 

περιοχής. Ο ερευνητικός ιστός της Βόρειας Ελλάδας 

ενισχύθηκε πρόσφατα, τον Μάρτιο, με την ίδρυση του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΚΑ). Το 

νέο κέντρο θα αποτελέσει έναν από τους πυλώνες για την 

ανάπτυξη του τεχνολογικού πάρκου Θεσσαλονίκης, που θα 

δημιουργήσει την επόμενη πενταετία 800 νέες θέσεις 

απασχόλησης, με τη δημιουργία και των νέων επιχειρήσεων 

που θα στηριχθούν στις νέες τεχνολογίες.

Δέσμευσή μας είναι το 80% του συνόλου των πόρων του Π 

ΚΠΣ να κινηθούν προς την ελληνική περιφέρεια. Ήδη από τις

/  ν πρώτες κατανομές των ΠΕΠ κατανέμεται στις περιφέρειες της

Μακεδονίας και της Θράκης το 30% του συνόλου των ΠΕΠ 

της χώρας που ανέρχεται περίπου στο 1 τρις δρχ. Στα ίδια



επίπεδα θα κινηθεί και ο επιμερισμός των τομεακών 

προγραμμάτων, διασφαλίζοντας την ισόρροπη κατανομή των 

πόρων για την απασχόληση, την υγεία, την παιδεία, τον 

αγροτικό τομέα, τον τουρισμό, την έρευνα, τις καινοτόμες 

δράσεις. Στόχος μας, η Μακεδονία και η Θράκη στο τέλος της 

4ετίας να προσεγγίσουν τα ανώτερα επίπεδα ανάπτυξης και 

ευημερίας της χώρας.

Υλοποιούμε με σταθερά βήματα τις υποδομές που 

υποστηρίζουν τον καινούργιο ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και 

^  της Θεσσαλονίκης. Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο οδικό 

έργο που κατασκευάζεται σήμερα στην Ευρώπη ως αυτοτελές 

τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων. Παρά τις τεχνικές 

δυσκολίες που οφείλονται σε γεωλογικά και περιβαλλοντικά 

αίτια, τα προβλήματα ξεπερνιούνται και σταδιακά αποδίδονται 

τμήματά της στην κυκλοφορία. Μέσα στο 2000 με αρχές του 

2001 αποδίδονται σταδιακά στην κυκλοφορία 180 χλμ., και 

μέχρι το τέλος του 2001 άλλα 83χλμ. Στον αυτοκινητόδρομο 

Πατρών -  Αθηνών -  Θεσσαλονίκης -  Ευζώνων (ΠΑΘΕ) έχουν 

κατασκευαστεί 400 χλμ, βρίσκονχαί υπό κατασκευή άλλα 65 

χλμ., 21 χλμ. είναι υπό ανάθεσή, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία 

μελέτης για δημοπράτηση 55 χλμ. Τους δύο μεγάλους 

διευρωπαϊκούς άξονες της Εγνατίας και του ΠΑΘΕ 

συμπληρώνουν σημαντικά οδικά έργα, προϋπολογισμού



ύψους 120 δις δρχ. και που έχουν σημείο αναφοράς τη 

Θεσσαλονίκη. Θυμίζω τα σπουδαιότερα:

• Εξωτερική και Ανατολική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

• Διαπλάτυνση οδού προς Χαλκιδική

• Άξονας Θεσσαλονίκη -  Έδεσσα -  Φλώρινα

• Άξονας Θεσσαλονίκη -  Κιλκίς -  Δοϊράνη

• Σύνδεση Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης με 

αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης -  Κατερίνης

• Δυτική είσοδος Θεσσαλονίκης

• Σύνδεση 6ης προβλήτας με τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή Πειραιάς -  Αθήνα -  

Θεσσαλονίκη, προχωρεί κανονικά. Ειδικά για την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης, στο Γ  ΚΠΣ προβλέπεται η βελτίωση της 

χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης -  

Στριμώνα -  Προμαχώνα και η κατασκευή της σιδηροδρομικής 

γραμμής σύνδεσης της 6ης προβλήτας του λιμανιού με τη 

διάθεση 22 δις δρχ..

 ̂ Προχωρά το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των 

αεροδρομίων της χώρας και ιδιαίτερα του αεροδρομίου 

«Μακεδονία» με διασφαλισμένους πόρους ύψους 140 δις δρχ.

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με την επέκταση του 6ης 

προβλήτας, την σύνδεσή του με την Εγνατία Οδό και το



πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμών, έργων που ο συνολικός 

προϋπολογισμός τους φθάνει τα 26 δις δρχ. αναδεικνύεται σε 

διεθνή κόμβο.

Έχουν περατωθεί οι πρόδρομες εργασίες του μετρό και 

ξεπερνιούνται τα τελευταία τεχνικά ζητήματα για την 

υλοποίηση της κατασκευής του και την προστασία των 

αρχαιολογικών ευρημάτων.

Για το έργο της υποθαλάσσιας αρτηρίας ολοκληρώθηκε η 

φάση των και προχωρούν οι

διαδικασίες χί έργο εντάσσεται στο Γ

ΚΠΣ. Η καταρχήν εγγραφή της συμμετοχής του ελληνικού 

δημοσίου με 5 δις δρχ. αφορά στην υλοποίηση της πρώτης 

φάσης του έργου για την περίοδο 2000-2002.

Προωθείται η σύμβαση παραχώρησης για τη θάλασσια αστική 

συγκοινωνία, όπως και η συνδυασμένη αναδιάρθρωση των 

αστικών συγκοινωνιών.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα είναι ένα 

έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ποιότητα ζωής των πολιτών 

αλλά και για την ανάπτυξη της πόλης. Για τα έργα της πρώτης 

φάσης έχουν διασφαλιστεί πόροι 35 δις δρχ. Σήμερα 

κατασκευάζεται το σύνολο της α' φάσης.
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Το έργο του βιολογικού καθαρισμού β' βαθμού, 

προϋπολογισμού 26 δις δρχ. έχει ολοκληρωθεί και σταδιακά 

έχει αρχίσει να λειτουργεί από τον περασμένο Μάρτιο. Είναι η

πρώτη πόλη της Ελλάδας με μια τέτοια κατάκτηση ποιότητας 

ζωής.

τις άλλες αναγκαίες αθλητικές υποδομές. Δύο ακόμη μεγάλαΘ 

προβλήματα της πόλης βρήκαν τη λύση τους. Για το νέο 

δημαρχείο η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει πίστωση 11 δις δρχ. 

για τη μελέτη και την κατασκευή του στο στρατόπεδο 

Τσιρογιάννη. Η «Αλάνα της Τούμπας» θα αναπλασθεί και 

μετά από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που ήδη προκήρυξε ο 

Οργανισμός Θεσσαλονίκης, θα διαμορφωθεί σε χώρο 

πράσινου, αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Για τους 

υπόγειους χώρους στάθμευσης, ζωτικής ανάγκης για την 

πόλη, προβλέπονται σε πρώτη φάση δύο υπόγειοι χώροι: α) 

περιοχή Ποσειδωνίου, β) περιοχή Ιπποκρατείου.

Δημιουργείται μια καινούργια πραγματικότητα με επίκεντρο τη
\  --------------------------— — -----------------  "

Θεσσαλονίκη, που θα πρέπει να ετοιμάζεται από τώρα για να

υποδεχθεί, όπως έχω δηλώσει, την Σύνοδο Κορυφής το 2003, 

κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, Και με αυτήν την ευκαιρία θέλω να σας ανακοινώσω



ότι κατά την διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας η Ελλάδα θα 

θέσει στις προτεραιότητες της τα θέματα του πολιτισμού, με 

στόχο να καταλήξουμε σε ένα πλαίσιο αρχών και ρυθμίσεων 

για τον πολιτισμό, σε μια «Συνθήκη για τον πολιτισμό».

Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη αναδειχθεί σε «μητρόπολη του

τοδομών και θεσμών, που με τη φροντίδα της πολιτείας θα

γ.νονται όλο και περισσότερο αναπόσπαστο τμήμα της 

καθημερινής ζωής της πόλης.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κλείνει εφέτος 75 χρόνια 

ζωής. Το σχέδιο της μερικής ιδιωτικοποίησης της HELEXPO 

θα δώσει νέα πνοή και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή της 

προοπτική. Εξετάζουμε τις δυνατότητες διεκδίκησης της 

διοργάνωσης της παγκόσμιας έκθεσης EXPO για το 2007- 

2008 στη Θεσσαλονίκη.

[Ενδεχομένως:

Στο Άγιο Όρος συντελείται ένα πρωτόγνωρο έργο 

αναστήλωσης και συντήρησης της Αγιορείτικης Κληρονομιάς. 

Τρία μεγάλα προγράμματα συνολικού ύψους 13,5 δις δρχ. 

βρίσκονται σ’ εξέλιξη, ολοκληρώνονται. Στο Γ  ΚΠΣ, την 

περίοδο 2000-2006, για το Πρόγραμμα «Άθως», έχουν 

εξασφαλισθεί κονδύλια, ύψους 60 δις δρχ. εκ των οποίων τα

ν

πολιτισμού». Διαθέτει μια ζηλευτή επάρκεια πολιτιστικών



25 δις είναι για τη διετία 2000-2001. Η πολιτεία βρίσκεται 

συνεχώς στο πλευρό των Αγιορειτών, ώστε το Άγιο Όρος να 

αποτελεί εσαεί σημείο αναφοράς της Ορθοδοξίας και του 

Πολιτισμού.]

Κυρίες και Κύριοι,

Το μέλλον της Β. Ελλάδας είναι ταυτισμένο με το μέλλον 

ολόκληρης της Ελλάδας, είναι η ίδια πορεία για την ανάπτυξη, 

την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, για μια καινούργια 

εθνική αυτοπεποίθηση που χτίζουμε χρόνο με το χρόνο.


