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Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Πριν ένα χρόνο, εδώ από την Θεσσαλονίκη τόνιζα, ότι 

η χρονιά που θα ερχόταν, θα ήταν η χρονιά της 

μεγάλης προσπάθειας για την χώρα μας. Πριν ένα 

χρόνο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, είχα εξηγήσει γιατί η 

Ελλάδα πρέπει να κάνει το αποφασιστικό βήμα για μια 

νέα ιστορική πραγματικότητα. Για την ισχυρή Ελλάδα, 

την ισχυρή κοινωνία, την ισχυρή οικονομία. Στόχος 

μας είναι η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα της ευημερίας, 

της ασφάλειας, της προόδου, της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Στόχος μας η ισότιμη συμμετοχή μας 

στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και η ένταξή μας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Στόχος μας είναι μια Ελλάδα, που κάθε μέρα κατακτά 

όλο και περισσότερο κύρος και επιρροή στις εξελίξεις 

που διαμορφώνουν τη νέα διεθνή πραγματικότητα. 

Μια Ελλάδα με υγιή, δυνατή, σταθερή οικονομία, που 

να μπορεί να ανταπεξέλθει στον εντεινόμενο διεθνή 

ανταγωνισμό. Μια Ελλάδα με σύγχρονους και 

αποτελεσματικούς θεσμούς. Μια Ελλάδα με 
σχεδίασμά και έργα που αλλάζουν το πρόσωπό της.



Μια κοινωνία με συνοχή και δυναμική. Μια κοινωνία 

με όλο και καλύτερη ποιότητα ζωής, με συνθήκες 

ασφάλειας και αρωγής για τους πιο αδύναμους. 

Στόχος μας είναι όλοι οι Έλληνες να αισθάνονται 

ασφάλεια και σιγουριά για το αύριο όλων μας και των 

παιδιών μας.

Σήμερα, η Ελλάδα δεν είναι πια εκεί που βρισκόταν 

πριν ένα χρόνο. Το ξέρουν καλά και οι δύσπιστοι και 

οι μεμψίμοιροι. Το ξέρουν καλά, αν και δεν το 

αναγνωρίζουν ακόμα και οι αντίπαλοί μας. Αλλά εμείς 

γνωρίζουμε καλά ότι το έργο αυτό το αναγνωρίζει ο 

ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός απαιτεί την ισχυρή 

Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός ζητά την ασφάλεια και την 

ευημερία. Ο ελληνικός λαός θέλει την Ελλάδα ισότιμη 

στην Ευρώπη. Το έργο μας είναι η συνεπής εκτέλεση 

της λαϊκής εντολής. Θα οδηγήσουμε την Ελλάδα με 

σταθερότητα στην επιτυχία όλων των μεγάλων 

εθνικών στόχων. Και στην προσπάθειά μας αυτή δεν 

θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω.

Την χρονιά που πέρασε έγινε ένα μεγάλο και 

καθοριστικό βήμα για την πορεία μας προς την 

οικονομική και Νομισματική Ένωση. Καταγράφηκε



στην σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, πιστοποιήθηκε 

από τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας και 

αναγνωρίστηκε από τις διεθνείς αγορές. Προχώρησαν 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές σε όλους τους 

χώρους.

Αυτές οι επιτυχίες έχουν μια διπλή όψη. Είναι μια 

επιθετική στρατηγική, με την οποία η Ελλάδα κατακτά 

την θέση της στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Είναι, όμως ταυτόχρονα, η καλύτερη εγγύηση, η 

μεγαλύτερη ασφάλεια της χώρας, στο ταραγμένο 

σκηνικό της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πλανήτης ζει 

αυτές τις ημέρες σε ένα κλίμα έντονης κρίσης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι διεθνείς 

οικονομικοί οργανισμοί, επιχειρούν να μην επιτρέψουν 

όλη η υφήλιος να οδηγηθεί σε κρίση από την αστάθεια 

της Ρωσίας και τα προβλήματα της Ιαπωνίας και των 

χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Χάρη ακριβώς στις επιτυχίες της πολιτικής μας, η 

Ελλάδα αντιμετώπισε αυτή την κρίση με το ελάχιστο 

δυνατό κόστος, χωρίς να συμπαρασυρθεί στην δίνη 

της. Αν όμως δεν είχε γίνει όλη αυτή η διαδρομή των 

τελευταίων δύο χρόνων, η Ελλάδα, αντί να βρίσκεται



ενσωματωμένη στις διαδικασίες της Ένωσης, θα 

αντιμετώπιζε μόνη της, με πολύ δυσχερέστερους 

όρους, τις συνέπειες αυτής της αναταραχής.

Είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να δώσω σήμερα στον 

ελληνικό λαό. Η Ελλάδα έχει μόνον ένα δρόμο. Να 

πάει μπροστά. Να γίνει ισχυρή και ανταγωνιστική. 

Σ’ αυτό τον δρόμο έχουμε ήδη επιτυχίες. Χρειάζεται 

όμως να θωρακίσουμε ακόμη καλύτερα τη χώρα, να 

καταστήσουμε την οικονομία μας ακόμα πιο σταθερή. 

Τα επόμενα δύο χρόνια, είναι χρόνια αταλάντευτης 

επιμονής και συνέπειας στους μεγάλους εθνικούς μας 

στόχους. Το δικό μας μήνυμα είναι κρυστάλλινα 

διαυγές. Δεν θα υπάρξει κανένας δισταγμός και καμιά 

υποχώρηση στην επιτυχία αυτών των στόχων. 

Θέλουμε το 2000, η Ελλάδα να φτάσει επίπεδο 

επιδόσεων που θα είναι εγγύηση του μέλλοντος της 

χώρας.

Έλληνες και Ελληνίδες,

Σήμερα, και από αυτό το βήμα χρειάζεται να 

ανακεφαλαιώσουμε την πρόταση πολιτικής μας



αλλά ταυτόχρονα να την συμπληρώσουμε και να 

την εξειδικεύσουμε με βάση την εμπειρία μας και 
τις δυνατότητές μας. Μια πρόταση πολιτικής για το 

διάστημα που μας μένει μέχρι το 2000. Μία

πρόταση που θα βάζει τα θεμέλια της πολιτικής μας 

και για μετά το 2000, για την επόμενη τετραετία.

Η εμπειρία, που έχουμε συγκεντρώσει τα δύο αυτά 

χρόνια δείχνει ότι πρέπει να φροντίσουμε κοντά στις 

οικονομικές και θεσμικές προϋποθέσεις, στις διεθνείς 

μας σχέσεις και μια σειρά από άλλα θέματα ώστε η 

γενική αλλαγή που συντελείται να αποδώσει γρήγορα 

χειροπιαστά οφέλη για τον πολίτη. Η πολιτική μας να 

είναι ταυτόχρονα πολιτική για την Ελλάδα και την 

κοινωνία και πολιτική για τον πολίτη. Στόχοι κλειδιά 

είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή, 

έννοιες που υποδηλώνουν μια ζωντανή σχέση με το 

κοινωνικό περιβάλλον, μια δημιουργική κοινωνικότητα. 

Όπως επίσης στόχοι κλειδιά είναι η ποιότητα ζωής, η 

άνετη καθημερινότητα. Το πολιτικό μας σχέδιο 

στοχεύει στην ισχυρή Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία, 

αλλά και σε έναν πολίτη με περισσότερες ευκαιρίες, 

δυνατότητες, καλύτερες προϋποθέσεις προσωπικής



ευημερίας και περιβάλλοντος ζωής, με μεγαλύτερη 

κοινωνική ευθύνη και συμμετοχή.

Επιδίωξή μας είναι:

1. Να συνεχίσουμε αταλάντευτα την οικονομική και 

αναπτυξιακή μας πολιτική. Μίλησα ήδη γι’ αυτό. Ο 

καθοριστικός στόχος μας είναι η ισότιμη συμμετοχή 

μας στις ευρωπαϊκές διαδικασίες και η ένταξή μας 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα 

συνεχίσουμε αταλάντευτα τον εκσυγχρονισμό 

και τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία 

μας και στους θεσμούς μας. Να ολοκληρώσουμε 

όσες προσπάθειες έχουν ωριμάσει. Μαζί, 

συσπειρωμένοι.

2. Να συνεχίσουμε απερίσπαστοι χωρίς 

μικροκομματικούς ελιγμούς και δημαγωγίες την 

εξωτερική μας πολιτική. Με πρωτοβουλίες, με 

διάθεση συνεργασίας, με σταθερότητα στις θέσεις 

μας για τα εθνικά μας ζητήματα. Πατάμε γερά, και 

με τα πολιτικά μας επιχειρήματα και με τις 

συμμαχίες μας και με την αμυντική θωράκισή μας.



Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα αν είμαστε 

συσπειρωμένοι, αν σχεδιάζουμε νηφάλια το αύριο 

και τη στρατηγική μας, αν με σύνεση και συνέπεια 

εφαρμόζουμε την πολιτική μας. Αν προασπιζόμαστε 

την ειρήνη και τη σταθερότητα. Και αυτό κάνουμε 

με συνέπεια και επιτυχία.

3 . Να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες και 

ευκαιρίες στον πολίτη.
Σε όλους τους πολίτες, που θέλουν να 

προχωρήσουν πάρα πέρα από το σήμερα.

Στο νέο που θέλει ν’ αποκτήσει γνώση και 

προσόντα για την εξέλιξή του.

Στον εργαζόμενο που θέλει κατάρτιση και νέες 

δυνατότητες για απασχόληση.

Στο δημόσιο υπάλληλο που θέλει να εξελιχθεί 

αξιοκρατικά, που έχει αίσθηση ευθύνης και θέλει να 

συμβάλλει περισσότερο από τη θέση που 

προσφέρει.

Στον αγρότη που θέλει μια άλλη ζωή στην ύπαιθρο. 

Στο μικρομεσαίο επιχειρηματία που θέλει να 

εκσυγχρονισθεί και να μπει δυναμικά στις νέες 

συνθήκες.



Στον επιχειρηματία που βλέπει τη νέα οικονομική 

πραγματικότητα ως κόσμο προκλήσεων, ευκαιριών, 

νέων επενδύσεων, που έχει εμπιστοσύνη στις 

δυνάμεις του ακόμη και σ’ ένα κόσμο δίχως 

οικονομικά σύνορα.

Κι αυτές τις δυνατότητες δίνουμε με την οικονομική 

και κοινωνική μας πολιτική με την συνεχή μας 

εκσυγχρονιστική προσπάθεια σε όλους τους τομείς. 

Θα τις δώσουμε με τη δημιουργία μιας πιο ανοιχτής 

κοινωνίας, μιας κοινωνίας που δεν θέτει εμπόδια 

στην ατομική εξέλιξη με συντεχνιακές πρακτικές, 

παρέχει περισσότερους δρόμους για μόρφωση και 

δουλειά, εξασφαλίζει την όλο και μεγαλύτερη 

διαπλοκή με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και του 

πολιτισμού στον κόσμο.

Να αναπτύξουμε συστηματικά το νέο κοινωνικό 

κράτος, τη δημιουργία ενός νέου ιστού 

κοινωνικής ασφάλειας γι’ αυτούς που πράγματι 
έχουν ανάγκη. Να εμπεδώσουμε μια καινούρια 

αντίληψη για το τι σημαίνει σήμερα κοινωνική 

δικαιοσύνη, αλλά και ότι δεν μπορούμε να πάμε



μπροστά ως κοινωνία, χωρίς κοινωνική συνοχή. 

Να συμπαρασταθούμε σ’ αυτούς που υφίστανται τις 

αρνητικές συνέπειες της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Κι αυτή την αντίληψη για την κοινωνία μας θα την 

πετύχουμε όχι μόνο με οριζόντια μέτρα οικονομικής 

πολιτικής, που ευνοούν τους πιο αδύναμους, αλλά και 

με πολιτικές για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες:

• Για τον άνεργο

• Για το χαμηλοσυνταξιούχο

• Για τους ηλικιωμένους

• Για το άτομο με ειδικές ανάγκες

• Για τα νέα ζευγάρια

• Με τη φορολογική δικαιοσύνη.

Αναφέρω ενδεικτικά ότι το 1999:

Για τον άνεργο:

- Θα χρηματοδοτηθούν προγράμματα επιδοτούμενης 

απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης η εργασιακής 

εμπειρίας του ΟΑΕΔ για 60.000 νέους (20-27 ετών).

- Θα εφαρμόσουμε προγράμματα επαγγελματικής 

κατάρτισης για 20.000 νέους.



- Θα υπάρξουν νέα προγράμματα επιδοτούμενης 

εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις για 3.500 

νέους ανέργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.

5 . Να ρίξουμε το βάρος μας για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής, να κάνουμε πιο άνετη τη 

καθημερινότητα. Προχωρούμε με εκατοντάδες 

μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Ολοκληρώσαμε μία πρώτη δέσμη 

μέτρων για την καθημερινότητα. Τα προβλήματα 

όμως είναι ακόμη μεγάλα. Οι συγκοινωνίες, οι 

δημόσιες υπηρεσίες, οι εφορίες, είναι χώροι όπου ο 

πολίτης αισθάνεται αβεβαιότητα και αλλοτρίωση ενώ 

θα έπρεπε να αισθάνεται συμπαράσταση. Η αλλαγή 

είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη, αλλά εμείς θέλουμε να 

την παλέψουμε και την παλεύουμε. Την παλεύουμε 

με πολλές δράσεις. Αναφέρω ενδεικτικά:

• Με τη μηχανογράφηση των υπηρεσιών.

• Με την ολοκλήρωση μικρών και μεγάλων έργων 

σε όλη την επικράτεια όπως με νέους δρόμους, 

καλύτερους σιδηροδρόμους, περισσότερα δίκτυα 

αποχετεύσεων.



• Με πιο αποτελεσματικές και ανθρώπινες 

Υπηρεσίες στους χώρους της Υγείας και της 

απονομής Δικαιοσύνης.

• Με τη λειτουργία θεσμών που δυναμώνουν τη 

θέση του πολίτη στη σύγχρονη πολιτεία, όπως ο 

συνήγορος του πολίτη ή η προστασία του από 

την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων.

Για όλα τα θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής 

στη διάρκεια του χρόνου που έρχεται θα 

ανακοινώνουμε τη πορεία των δράσεών μας και τις 

νέες παρεμβάσεις στις οποίες προχωρούμε.

Όλες αυτές οι πολιτικές φίλες και φίλοι έχουν 

συγχρόνως συγκεκριμένους κοινούς στόχους. Για μένα 

καθοριστικούς:

Πρώτον:

Να κτυπήσουν την αβεβαιότητα και την 

ανασφάλεια για το αύριο. Το αύριο το δικό σας και 

των παιδιών σας. Κάποιοι φοβούνται τις αλλαγές. 

Νοιώθουν αβεβαιότητα μπροστά στις εξελίξεις, που 

συντελούνται στον τόπο μας και στο γύρω μας κόσμο.



Οι εξελίξεις δεν αντιμετωπίζονται με εσωστρέφεια, με 

επιμονή σε λειτουργίες που δεν αντέχουν πια, με 

αντιλήψεις άλλων εποχών. Αντιμετωπίζονται με 

ενεργητικές πολιτικές, πρωτοβουλίες, προσαρμογή, 

εκσυγχρονισμό.

Δεύτερος κοινός στόγος:
Να γίνουν οι πολιτικές μας, οι προσπάθειές μας για μια 

καλύτερη ζωή πιο αποτελεσματικές. Όμως η 

αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας, εξαρτάται 

καθοριστικά από τη στάση σας, από τη στήριξή σας, 

από την ενεργή συσπείρωση γύρω από αυτές τις 

πολιτικές.

Καμιά μεγάλη πολιτική δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη 

συμπαράσταση της κοινωνίας, χωρίς ατομικές και 

συλλογικές συμπεριφορές, που εξασφαλίζουν την 

πορεία όλων μας μαζί στον ίδιο δρόμο. Η διαμόρφωση 

νέων συνθηκών που επιδιώκουμε απαιτεί συνεργασία, 

συμβολή του κάθε πολίτη, την ανάληψη και από αυτόν 

ευθύνης για να πετύχουμε κοινούς στόχους. Η 

έκφραση «όλοι μαζί» δεν είναι απλή ρητορεία αλλά 

αναγκαιότητα. Όπως αναγκαιότητα είναι το κλίμα της 

συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς χώρους, της



εσωτερικής ομαλότητας στη λειτουργία των θεσμών, 

της ομοψυχίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Τρίτη επιδίωξη. Να διαμορφώσουμε μια κοινωνία 

έργου και δημιουργίας. Στην κοινωνία μας σήμερα 

κυριαρχούν πρακτικές και νοοτροπίες που 

δυσκολεύουν τη συνεργασία, τη δημιουργική συμβολή. 

Είναι μία κοινωνία που δεν αναδεικνύει την κοινωνική 

ευθύνη, που ελάχιστα βλέπει υποχρεώσεις 

συνδεδεμένες με δικαιώματα, που ανέχεται 

συντεχνιακές συμπεριφορές και την αυτοδικία χωρίς να 

αναλογίζεται τις ευρύτερες επιπτώσεις τους. Οι αξίες 

μας και τα συλλογικά μας πρότυπα διαφέρουν από 

αυτές τις πρακτικές. Αυτές τις αξίες μας πρέπει να 

αναδείξουμε. Η κοινωνία μας να δώσει μεγαλύτερη 

προσοχή στην ατομική και κοινωνική ευθύνη, να κάνει 

έργο τη δημιουργικότητα και τη συλλογικότητα. Να 

αρνηθούμε την Ελλάδα που υπολείπεται. Έτσι μόνο θα 

αλλάξουμε την Ελλάδα, θα μεταρρυθμίσουμε ό,τι 

ξεπερασμένο, θα φτιάξουμε μια ισχυρή κοινωνία 

δημιουργίας και ευημερίας. Το θέλουμε όλοι. Θα το 

πετύχουμε όλοι μαζί. Εμείς θα είμαστε μπροστά, θ’ 

ανοίγουμε το δρόμο. Δεσμεύομαι προσωπικά γι’ αυτό. 

Αλλά η μάχη αυτή, που είναι μάχη για τον καθένα,



χρειάζεται την ενεργή και υπεύθυνη στήριξή σας. Οι 

Έλληνες θα κερδίσουμε όλοι μαζί, τη μάχη της ισχυρής 

Ελλάδας.

Θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά τον ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο που έχει για μας η Θεσσαλονίκη και 

ολόκληρη η Βόρεια Ελλάδα. Απόδειξη το έργο μας. 

Προσπαθούμε με ένα πλέγμα υποδομών να 

δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να παίξουν το 

ρόλο που περιμένουμε όλοι, για την ανάπτυξη της 

χώρας ρόλο αποφασιστικό. Σε ό,τι έχουμε ήδη 

δεσμευθεί ανταποκρινόμαστε, ξεπερνώντας εμπόδια 

και δυσκολίες. Υπήρξαν καθυστερήσεις, δεν έχουν 

προχωρήσει όσα θα έπρεπε και θα θέλαμε όπως 

συμβαίνει σε μια χώρα όπου δεν υπάρχει αρκετή 

εμπειρία σε σχεδιασμούς. Όμως προχωρούμε τώρα 

με ρυθμούς πιο γρήγορους.

Δεν θα διαβάσω ένα κατάλογο όλων των δράσεων 

που είναι σε εξέλιξη. Θα σταθώ σε μερικά 

παραδείγματα για το τι έγινε τα τελευταία δύο χρόνια. 

Παραδείγματα που έχουν σχέση με την ευρύτερη 

προοπτική της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας 

Ελλάδας, την αναπτυξιακή διάσταση.



Στο σύνολο του άξονα Εγνατίας βρίσκονται τώρα πιά 

υπό κατασκευή ή σε φάση δημοπράτησης πολύ 

περισσότερα χιλιόμετρα (422 χλμ. και μέχρι τέλος του 

’98 ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωση σε 66 χλμ.). Τα 

δύο τελευταία χρόνια δημοπρατήθηκαν 22 τμήματα 

μήκους 260 χλμ. Κάθε χρόνο αυξάνονται τα τμήματα 

που ολοκληρώνονται. Στη Μακεδονία σε φάση 

δημοπράτησης βρίσκονται 4 έργα 115 χλμ. προϋπ. 

160 δις. μεταξύ των οποίων το τμήμα παράκαμψης 

Καστανιάς, και το τμήμα Δερβένι - Νυμφοπέτρας. 

Μόνο στην Εγνατία απασχολούνται 4000 εργαζόμενοι. 

Στον ΠΑΘΕ έχουν κατασκευαστεί 270 χλμ. και 

προχωρούν οι εργασίες σε 218 χλμ.

Στις περιφέρειες της Μακεδονίας και στη Θράκη 

εκτελούνται έργα στα σημαντικά οδικά δίκτυα 

(κόστους 203 δις) από τα οποία θα έχουν ολοκληρωθεί 

μέχρι τέλος ’98 έργα ύψους 110 δις.

Προχωρούν τα έργα εκσυγχρονισμού στα 5 λιμάνια 

που αποτελούν τις πύλες της Εγνατίας. Στα λιμάνια της 

Βόρειας Ελλάδας εκτελέστηκαν έργα εκσυγχρονισμού 

και επέκτασης των εγκαταστάσεών τους, (συνολικού



προϋπ. 14,5 δις δρχ. και προωθούνται επιπλέον έργα 

36,7 δις δρχ.). Δημοπρατήθηκε η α’ φάση του έργου 

6ης προβλήτας, (προϋπ. 9 δις δρχ. επί συνολικού 

προϋπ. 25,5 δις δρχ.).

Πρόοδος έργων υπάρχει και στα αεροδρόμια 

Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κοζάνης, Καστοριάς 

(ολοκληρώνονται έργα συνολικού προϋπ. 14,1 δις δρχ. 

και προγραμματίζονται για άμεση εκτέλεση έργα 

συνολικού προϋπ. 28 δις δρχ.). Ειδικότερα για την 

αναβάθμιση του αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 

ολοκληρώνονται μέσα στο '98 έργα ύψους 10,1 δις 

δρχ. και δημοπρατούνται μέχρι τέλος του έτους έργα 

19,4 δις δρχ. Ανατέθηκε η μελέτη επέκτασης του 

διαδρόμου στη θάλασσα, (έργο προϋπ. 35 δις δρχ.). 

Η εγκατάσταση του RADAR στην Περαία προβλέπεται 

να ολοκληρωθεί μέσα στο 1998. Έχουν ήδη 

κατασκευασθεί οι κτιριακές υποδομές και ακολουθεί η 

τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου
ολοκληρώνονται στην τελευταία διετία έργα σ’ όλη τη 

Μακεδονία και Θράκη, (προϋπ. 44 δις δρχ.) Προχωρά 
η κατασκευή της σήραγγας στα Τέμπη, (προϋπ. 45 δις



δρχ.) καθώς και της σήραγγας στον Πλαταμώνα, 

(ττροϋττ. 35 δις δρχ.). Μέχρι σήμερα οι εργασίες στα 

Τέμπη έχουν φθάσει στο 70% του έργου, ενώ στο 30% 

έχει φθάσει η κατασκευή στον Πλαταμώνα.

Μέσα στο 1998 ολοκληρώνονται: Η γ' φάση της ΒΙΠΕ 

Θεσσαλονίκης, (προϋπ. 6 δις δρχ.), το πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων ΗΕΙ_ΕΧΡΟ - 

ΔΕΘ, (προϋπ. 4 δις δρχ.), καθώς και στο μεγαλύτερο 

μέρος τους τα προγράμματα υποστήριξης 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπεγράφη η σύμβαση 

για την κατασκευή του εργοστασίου πολυπροπυλενίου 

(επένδυση ύψους 37 δις).

Στον τομέα επικοινωνιών η Θεσσαλονίκη με το 

διεθνές ψηφιακό τηλεφωνικό κέντρο που διαθέτει και 

με τους καλωδιακούς άξονες προς τις Βαλκανικές 

χώρες, έχει εξελιχθεί σε σημαντικότατο 

τηλεπικοινωνιακό κόμβο. Στο τέλος του 1998 

ολοκληρώνονται οι εργασίες στο 100% του δικτύου για 

την περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ θα έχουν καλύψει 

σε όλο τον βορειοελλαδικό χώρο ποσοστό 65% (στη 

διετία 1997-1998 εκτελέστηκαν και εκτελούνται έργα



εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιών στη Μακεδονία 

και Θράκη, συνολικού προϋπ. 131 δις δρχ.).

Στον τομέα της ενέργειας. Παραδόθηκαν σε πλήρη 

λειτουργία η 5η λιγνιτική μονάδα Αγίου Δημητρίου 

Κοζάνης, (ισχύος 366 Μ\Λ/) και η μονάδα του 

Υδροηλεκτρικού έργου Θησαυρού Δράμας, (ισχύος 

300 Μ\Λ/). Άρχισαν οι εργασίες για τα έργα υποδομής 

στη λιγνιτική μονάδα Φλώρινας, (ισχύος 330 Μ\Λ/ και 

προϋπ. 214 δις δρχ.), ενώ επίκειται έναρξη των 

εργασιών στο Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας με 

Φυσικό Αέριο στην Κομοτηνή, (ισχύος 490 Μ\Λ/ και 

προϋπ. 77 δις δρχ.). Η χρήση του φυσικού αερίου είναι 

πλέον πραγματικότητα και ήδη σειρά βιομηχανιών 

στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και Καβάλας 

λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Θέλουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για τη 

Θεσσαλονίκη. Προχωρούν τα έργα της ύδρευσης της 

Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα, (προϋπ. 30 δις 

δρχ.) και χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης το 2000, 

όπως επίσης και τα έργα Βιολογικού Καθαρισμού και 

Αποχέτευσης (συνολικού προϋπ. 26 δις). Για την



αποκατάσταση της καταστροφής του Σέιχ Σου έχουμε 

ολοκληρώσει όλα τα έργα αντιπλημμυρικής και 

αντιδιαβρωτικής προστασίας. Η αναδάσωση έχει 

προχωρήσει σε ποσοστό 70%, σύμφωνα με τον 

αρχικό σχεδίασμά και ολοκληρώνεται στους προσεχείς 

μήνες.

Η διαπραγμάτευση με τον ανάδοχο του Μετρό έχει 

ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Πολύ σύντομα, μέσα στις 

επόμενες βδομάδες, θα προχωρήσει η υπογραφή της 

σύμβασης παραχώρησης και η διαδικασία κύρωσης 

από τη Βουλή ώστε να αρχίσουν αμέσως οι αναγκαίες 

πρόδρομες εργασίες.

Για την υποθαλάσσια αρτηρία έχουμε καταλήξει σε μια 

συγκεκριμένη βέλτιστη λύση, στην οποία συμφώνησαν 

όλοι οι φορείς της Πόλης. Για την ολοκλήρωση όλων 

των απαραιτήτων τεχνικών, γεωτεχνικών, 

περιβαλλοντικών και οικονομικών μελετών θα 

διατεθούν οι απαιτούμενοι πόροι.

Θέλουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και
κοινωνικής φροντίδας στη Β. Ελλάδα.
Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές στα



νοσοκομεία (και υλοποιούμε έργα στις περιφέρειες, 

συνολικού προϋπ. 67 δις δρχ.). Στόχος μας η στήριξη 

ομάδων και κατοίκων των απομακρυσμένων 

περιοχών. Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο 

σπίτι». Στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας έχουν ενταχθεί 

ήδη 29 Δήμοι. Δημιουργήσαμε κέντρα πρόληψης κατά 

των ναρκωτικών. Το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο 

«Παπαγεωργίου», ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο σε 

υποδομές και εξοπλισμό, ολοκληρώθηκε. Η ιστορία 

αυτού του έργου δείχνει τις αδυναμίες της κοινωνίας 

μας και τις δυσκολίες να λειτουργήσουμε 

αποτελεσματικά και συλλογικά. Ξεπεράστηκαν 

επιτέλους τα εμπόδια. Έχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο, 

έχει προχωρήσει στις προκηρύξεις προσλήψεων και 

από φέτος αρχίζει σταδιακά η λειτουργία του.

Για τη στήριξη των κατοίκων των παραμεθορίων και 

απομακρυσμένων περιοχών και ιδιαίτερα της νέας 

γενιάς εφαρμόζουμε ειδικά προγράμματα στην 

εκπαίδευση, στην υγεία και στην τηλεματική 

επικοινωνία. (Προγράμματα «Κινητών Βιβλιοθηκών και 

Μονάδων Αισθητικής Αγωγής», «Σύνδεσης των 

Γυμνασίων και Λυκείων μέσω του ΙηΐθΓηΘί», 
«Εκμάθησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τους



μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, «Τηλεττιμορφώσης 

Εκπαιδευτικών απομακρυσμένων περιοχών», 

«Κινητών Μονάδων Προληπτικής Ιατρικής»),

Στο Πρόγραμμα της Σχολικής Στέγης, ο στόχος της 

μονής βάρδιας και του σύγχρονου σχολείου θα 

επιτευχθεί με πόρους που θα διατεθούν από τα νέα 

προγράμματα και με τους σημερινούς ρυθμούς θα 

ολοκληρωθούν σε 2-3 χρόνια.

Θέλουμε να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη σε 

πολιτιστικό κέντρο και γι’ αυτό χρηματοδοτήσαμε τη 

δημιουργία ενός πλήρους δικτύου πολιτιστικών 

υποδομών. Αποπερατώθηκαν ή βρίσκονται στο στάδιο 

της ολοκλήρωσης 208 έργα που χρηματοδοτήθηκαν με 

61 δις δρχ. Ήδη συγκροτήθηκε φορέας που 

αναλαμβάνει τη διαχείριση της Μονής Λαζαριστών ως 

σύνθετου πολιτιστικού κέντρου. Στη δυτική 

Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται χώρος που με επίκεντρο 

το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης θα αναδειχθεί σε 

πολιτιστικό πνεύμονα της πόλης. Οι εργασίες για το 

Μέγαρο Μουσικής προχωρούν κανονικά. Τα 

ανακαινισμένα θέατρα με τα ανοιχτά θέατρα των 

δήμων συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο



θεατρικών υποδομών. Τα Μουσεία Κινηματογράφου 

και Design στο λιμάνι, η επέκταση των 

δραστηριοτήτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου θ’ 

αποτελούν πόλο έλξης για τη νεολαία, αλλά και θα 

δώσουν νέες δυνατότητες παιδείας με τα 

προγράμματά τους για τις σχολικές ηλικίες.

Το 2004 δεν είναι υπόθεση μόνο της Αθήνας, είναι 

υπόθεση όλης της χώρας. Βασική μας επιλογή είναι η 

προετοιμασία του 2004 να μην μεγαλώσει την 

απόσταση με την ελληνική Περιφέρεια. Ήδη το 

Υπουργείου Πολιτισμού και η αρμόδια Διυπουργική 

Επιτροπή έχουν διαμορφώσει τη δέσμη των 

αναγκαίων μέτρων υποδομής που πρέπει να 

προωθηθούν στην περιφέρεια. Το κλειστό γήπεδο 

μπάσκετ του ΠΑΟΚ το μεγάλο αθλητικό συγκρότημα 

της Θέρμης, το κολυμβητήριο των Αμπελοκήπων είναι 

απαραίτητες αθλητικές υποδομές για τη Θεσσαλονίκη.

Θέλουμε τέλος περισσότερη ασφάλεια για τους 

συμπολίτες μας. Ψηφίσαμε το νόμο για τη σύσταση 

κεντρικής και περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών



συνοριακής φύλαξης και σύντομα θα συγκροτηθεί το 
σχετικό σώμα.

Κυρίες και κύριοι,

Κλείνοντας αυτή την επιλεκτική αναδρομή θέλω να 

τονίσω ότι η γρήγορη συνέχιση αυτών των έργων, τα 

όποια νέα έργα και η αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεών μας απαιτούν όχι μόνο μια δραστήρια 

κυβέρνηση αλλά και μια δραστήρια τοπική κοινωνία, 

υπεύθυνης τοπικές εκπροσωπήσεις και δυνάμεις που 

συμβάλουν δημιουργικά. Η επιτυχία έχει πολλούς 

συντελεστές. Πρέπει να προχωρήσουμε όλοι μαζί.

Κυρίες και κύριοι,

Η πολιτική φιλίας και συνεργασίας στον ευρύτερο 

χώρο των Βαλκανίων και η επιδίωξή μας η 

Θεσσαλονίκη να αναδειχθεί σε ισχυρό οικονομικό και 

πολιτιστικό πόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχουν 

για μας προτεραιότητα. Η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο 

έδειξε τους κινδύνους που απειλούν ακόμα την 

περιοχή μας. Παράλληλα ανέδειξε τη σημασία του



σταθεροποιητικού ρόλου της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία 

για την Διαβαλκανική Συνεργασία, που 

πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση σε 

επίπεδο Κορυφής στην Κρήτη τον περασμένο 

Νοέμβριο, έθεσε τις βάσεις για την ενίσχυση των 

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων των χωρών της 

περιοχής. Έχουμε μια σταθερή επαφή με όλες τις 

χώρες της Βαλκανικής, παράδειγμα αποτελεί η 

πρόσφατη επίσκεψή μου στη Σόφια και η πρόσφατη 

επίσκεψη του κ. Κοστώφ στην Αθήνα.

Κι εδώ οι υποδομές είναι κρίσιμες. Όσον αφορά τις 

διόδους με την Βουλγαρία ήδη εκτελούνται έργα (σε 8 

χλμ.) στον άξονα σύνδεσης Δράμας με τελωνείο 

Εξοχής. Στον άξονα σύνδεσης Κομοτηνής με Νυμφαία 

ένα τμήμα (4 χλμ.) έχει ήδη δημοπρατηθεί και για τον 

άξονα Ξάνθης με Εχίνο έχουν ανατεθεί οι σχετικές 

μελέτες. Παράλληλα προωθούμε την δημιουργία 

ελεύθερης ζώνης διακίνησης κατοίκων των περιοχών 

κατά μήκος των βορείων συνόρων μας.

Η πετυχημένη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και του 

Τεχνολογικού Πάρκου αποτελούν πραγματικότητα. Η 
λειτουργία της Παρευξείνιας Τράπεζας στη



*
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*

Θεσσαλονίκη είναι γεγονός. Το Δ.Σ. της Τράπεζας έχει 

ήδη εγκατασταθεί στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι το τέλος 

του 1998 προβλέπεται και η ουσιαστική έναρξη της 

λειτουργίας της Τράπεζας. Το ΔΙΠΕΚ και το 

ΘΕΘΕΡΟΡ σύντομα θα αναπτύξουν πλήρη δράση.

Η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη μετασχηματίζονται 

σταθερά σε ατμομηχανή ανάπτυξης, ακτινοβολίας και 

συνεργασίας με τους γείτονές μας.

Για μας έχει ξεκινήσει η μεγάλη στροφή, που θα κάνει 

την Ελλάδα πρωτοπόρο για την ειρήνη, τη συνεργασία 

και την ευημερία στα Βαλκάνια. Οι εξελίξεις δείχνουν 

ότι παρά τις δυσκολίες στη διεθνή οικονομία, παρά τις 

ειδικές συνθήκες που δημιουργεί η επιθετικότητα της 

Τουρκίας.

Η Ελλάδα μπορεί.

Η Ελλάδα παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στα 

Βαλκάνια.



Η Βόρειος Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη μεταβάλλονται 

σε μοχλούς για μια νέα περίοδο ανάπτυξης, ευημερίας 

και ειρήνης.


