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Βρισκόμαστε εδώ στις Σέρρες γιατί θέλουμε να. υπογραμμίσουμε το ενδιαφέρον μας για την ¡¡[£{χρ(χ 

πρόοδο των εργασιών ανέγερσης του νέου Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου. Γιατί θέλουμε να © ̂  ΙΟίί ̂  

τονίσουμε την προτεραιότητα που έχει θέσει η κυβέρνηση για την αυτοδύναμη ανάπτυξη των 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στην περιφέρεια.

Το υπό ανέγερση νέο νοσοκομείο, δυναμικότητας 300 κλινών και συνολικού προϋπολογισμού 13 

δις. με τον εξοπλισμό, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα (Ιανουάριος 

2000). Η λειτουργία του θα αναβαθμίσει σημαντικά τη νοσοκομειακή περίθαλψη, προσθέτοντας 

στο νομό Σερρών νέα τμήματα, ειδικές μονάδες και εργαστήρια, όλα εξοπλισμένα με σύγχρονη 

τεχνολογία. Είναι βέβαιο ότι με τη λειτουργία του, θα περιοριστούν στο ελάχιστο εκείνοι που θα 

συνεχίσουν να καταφεύγουν στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης για καλύτερη 

νοσοκεμεα κή πορίθαλψη και νοσηλεία. (ΧΟΓ©  ̂ 0 000^ © ^
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Παρά τις δημοσιονομικές δυσκολίες που υπαγορεύονται από την πορεία σύγκλισης της οικονομίας 

μας, η κοινωνική πολιτική που διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες ένα σύγχρονο, και 

αποτελεσματικό ιστό κοινωνικής προστασίας, παραμένει για μας πρώτη προτεραιότητα./ Στον 

τομέα της υγείας, θέλουμε και προσπαθούμε έτσι ώστε οι πολίτες, οι συνάνθρωποί μας να νιώθουν 

ασφάλεια γυτ^Ε^ΒΓΠίΓή αγπΟό της υγείας, να έχουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση και καλύτερες 

υπηρεσίες υγείας στο νοσοκομείο και το κέντρο υγείας. Στον τομέα της πρόνοιας θέλουμε και 

προσπαθούμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ηλικιωμένοι, το παιδί, η οικογένεια να βρίσκουν 

κατάλληλη κοινωνική προστασία και φροντίδα σε προγράμματα και υπηρεσίες πρόνοια/ Το

Τ ο  έρ ιο  ^ © υ  (¿)ηα(ααοοα)6ΗΗ£α( ν
„  . ^ , , , , . ν τ  , υ&οΗ ισόρροπη και αυτοδύναμη περιφερειακή ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας αποτελεί----*—Ώ

βασική συνιστώσα της εθνικής μας πολιτικής. Γιατί πρέπει και οι πολίτες της υπαίθρου και της 

περιφέρειας γενικότερα να έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε επαρκείς και υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίες υγείας κοντά στην περιοχή τους, χωρίς ταλαιπωρία και μετακινήσεις. ΧΙ^αυτή την
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Καθοριστική ήταν η εμπιστοσύνη και η συμμετοχή η δική σας, όλου του λαού 

που συνέβαλε στην υλοποίηση του στόχου.

Δεν είναι μόνο ότι ο πληθωρισμός και τα επιτόκια κινούνται σε,^όσο χαμηλά 

επίπεδα, κάτι που οι νεώτερες γενιές δεν είχαν ποτέ γνωρίσει. Είναι ότι αυτό

συμβαίνει σε μία κρίσιμη διεθνή συγκυρία, στην εποχή ενός έντονου διεθνούς
X

ανταγωνισμού που καθιστά την προσπάθειά μας ακόμα πιο δύσκολη. Το ότι 

φαίνεται να τα καταφέρνουμε είναι ένα καλό δίδαγμα για όλους. Όταν η
ν'

πολιτική ηγεσία θέτει σωστούς στόχους και τους επιδιώκει συστηματικά και με 

επιμονή, όταν ο λαός πείθεται για την ορθότητα και τη συνέπεια αυτή, τίποτε 

δεν είναι ακατόρθωτο. Αυτός πρέπει να είναι ο οδηγός για όλες τις επιδιώξεις
/

μας. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είναι «ψωροκώσταινα» αλλά και 

ότι μπορεί να βάλει πιο ψηλά τον πήχυ ώστε όχι μόνο να συμμετέχει αλλά και 

να πρωταγωνιστεί στο διεθνή στίβο.

Κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Μπαίνουμε στην ΟΝΕ με το 

σπαθί μας Ο,τι κερδίζουμε το κερδίζουμε με κόπους, θυσίες, με την 

περήφανη στάση μας. Ετσι οργανώνουμε μια χώρα με αυτοπεποίθηση.

1. Στον τομέα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής ακολουθούμε 

μία αποφασιστική πορεία συνεχούς επαγρύπνησης. Αξιοποιούμε τις 

^εμπειρίες της πολύχρονης κυβερνητικής θητείας μας. Στα τέλη της δεκαετίας 

, ’90 το τοπίο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Συμφέροντα και συμμαχίες
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^λλά με αδιάκοπη δουλειά σε όλα τα επίπεδα. Ισχυροποιώντας την άμυνά

μας στέλνουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και ετοιμότητας. Δείξαμε στην 
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ι ουρκία ποιος είναι ο δρόμος της ειρήνης και της σταθερότητας. Ταυτόχρονα 
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,ι0ξ. ^ό μ ω ς  είμαστε ενεργά παρόντες σε όλα τα πεδία ως ευρωπαϊκή χώρα

<£<£^0· ^  ^  αξιοποιωντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στην περιοχή. Ετσι

^  ^ν5ί0&ωθούμε συστηματικά τις σχέσεις με τους Βαλκάνιους γείτονές μας με

\^ ^ 'β αία °φέΑΠ· Τα οφέλη αυτά είναι η σταθερότητα στην περιοχή, η
ευρωπαϊκή προοπτική των βαλκανικών κρατών, η οικονομική και πολιτιστική 
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I να συμπληρώσει και να ισχυροποιήσει το θεσμό μετά την εφαρμογή της 

I δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης. Κύριος μοχλός στήριξης αυτής της μεγάλης

στην Ελλάδα ουσιαστικά τέθηκαν κατά την πρώτη οκταετία του ΠΑΣΟΚ. Το 

ΕΣΥ, η πολιτική συντάξεων, η ισότητα των δύο φύλων, η ενίσχυση της 

απασχόλησης είναι έννοιες και πρακτικές που εμείς εισαγάγαμε στην ελληνική 

κοινωνία. Σήμερα καλούμαστε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο

αποτελεσματικότερης λειτουργίας του κοινωνικού κράτους. Ενός κοινωνικού 

κράτους που θα συμπαραστέκεται σε όσους έχουν πραγματικές ανάγκες. Και 

ενώ οι κοινωνικές δαπάνες παντού μειώνονται, στην Ελλάδα αυξάνονται 

παρά τη δύσκολη προσπάθεια του προγράμματος σύγκλισης. Οι 

χαμηλοσυνταξιούχοι, οι άνεργοι, η νεολαία συνιστούν για μας 

προτεραιότητες. Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης των συνταξιούχων, οι 

ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, το εθνικό πρόγραμμα για τη νεολαία, η 

αναβάθμιση του ΕΣΥ είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής μας στον τομέα 

αυτό. Βεβαίως δεν καταργήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες. Όμως οι πιο 

αδύνατοι αισθάνονται ότι υπάρχει ένα κράτος που ενδιαφέρεται γι’ αυτούς και 

κάνει ό,τι μπορεί. Σε μια περίοδο με πολλά ανοιχτά μέτωπα, οικονομικά 

κυρίως, η προσπάθεια αυτή συνιστά άθλο. Και όσο βελτιώνονται τα 

οικονομικά μεγέθη τόσο περισσότερα κονδύλια θα διατίθενται για την 

ενίσχυση της κοινωνικής μας πολιτικής. Είναι εύκολο να κάνεις κοινωνική 

πολιτική με δανεικά υπονομεύοντας το μέλλον της χώρας. Το σωστό είναι να



ασκείς κοινωνική πολιτική αξιοποιώντας τα αποτελέσματα μιας σωστής 

διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Η μείωση του πληθωρισμού και των 

επιτοκίων, η ελάφρυνση της φορολογίας ιδιαίτερα των ασθενέστερων είναι η 

άλλη όψη της κοινωνικής μας πολιτικής. Σταθερή μας μέριμνα να μη 

φορτώσουμε τα βάρη στους ώμους των ασθενέστερων. Μέριμνά μας, να 

βοηθήσουμε τους ασθενέστερους, με τις 200.000 επιδοτούμενες νέες θέσεις 

εργασίας, με τις χαμηλές τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ρεύμα, στο 

φάρμακο, στα είδη πρώτης ανάγκης στην αγορά.

5. Βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η ποιότητα ζωής
*----------------------- ----------- ---- ...________________ _______ ____ 9

των πολιτών. Εδώ έχουμε προόδους και καθυστερήσεις. Χιλιάδες έργα 

γίνονται σε όλη τη χώρα και οδηγούν στη σταθερή βελτίωση των υποδομών 

της. Δίκτυα συγκοινωνιών και επικοινωνιών, έργα στο περιβάλλον, στις 

υπηρεσίες υγείας και παιδείας Εντοπίζω προβλήματα στην αντιμετώπιση της 

εγκληματικότητας. Η μεγάλη περίμετρος των ελληνικών συνόρων 

δυσκολεύει τον έλεγχο. Απαιτείται ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας κάτι 

που έχει οικονομικό κόστος αλλά και απαιτεί αναδιάρθρωση της δομής τους. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Οι συνοριακοί φρουροί που 

προσελήφθησαν, εκπαιδεύονται και σύντομα θα αναλάβουν καθήκοντα 

συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο της κατάστασης. Αυξάνεται ο αριθμός των 

μεταβατικών αποσπασμάτων και σε νομούς που δεν λειτούργησαν μέχρι 

σήμερα όπως εδώ στο Κιλκίς. Επεκτείνονται και σε άλλες μεθοριακές 

περιοχές. Δεν πρέπει ωστόσο να παρασυρθούμε σε συμπεριφορές 

ξενοφοβίας και ρατσισμού που δεν ταιριάζουν με τις παραδόσεις μας.

Η Κυβέρνηση επιτελεί στο ακέραιο το καθήκον της.

ΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Φίλες και φίλοι

Οι πολιτικές που ακολουθούμε δείχνουν ότι η κυβέρνησή μας και θέλει και 

γνωρίζει και μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με καλές προϋποθέσεις στον αιώνα 

που έρχεται. Με όλα τα προβλήματα και τις επι μέρους αδυναμίες πιστεύουμε



κυβερνήσεις μας έδιναν και δίνουν μάχες για την διασφάλιση αυτών των 

εισοδημάτων. Ομως καθυστερήσαμε στο θέμα των αναδιαρθρώσεων και 

κινδυνεύουμε έτσι να μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Ηδη στα πλαίσια της 

Agenda 2000 γίνεται λόγος για περικοπές επιδοτήσεων. Υπάρχει σκληρός 

πόλεμος συμφερόντων μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εμείς 

θα προσπαθήσουμε για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ταυτόχρονα όμως, 

και αυτό είναι το στοίχημα, διαμορφώνουμε τους όρους και τις πολιτικές για 

την αντιμετώπιση του αγροτικού ζητήματος σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Η μείωση του πληθωρισμού συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση του 

κόστους παραγωγής και στη δημιουργία θετικού κλίματος για επενδύσεις. Η 

σταθερότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα 

ευνοϊκό περιβάλλον για τις εξαγωγές, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

απλοποίηση και διαφάνεια στους μηχανισμούς στήριξης της ΚΑΠ.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί συστηματικά μια αγροτική πολιτική που 

αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στη βιώσιμη 

και πολυδύναμη ανάπτυξη της υπαίθρου και στην εξασφάλιση κοινωνικής 

προστασίας για τον αγροτικό πληθυσμό. Εχουμε ήδη εισαγάγει ριζοσπαστικά 

μέτρα. Μεταξύ άλλων:

• Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε κλάδο Κύριας Ασφάλισης των Αγροτών 

Καθιερώσαμε τη διαδοχική ασφάλιση.

• Εισαγάγαμε πρόσθετες δανειακές διευκολύνσεις και φορολογικές

απαλλαγές για τους νέους αγρότες. Θεσπίσαμε τους θεσμούς της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης στον αγροτικό χώρο, του συνυπολογισμού της 

γης ως ίδιας συμμετοχής στη χρηματοδότηση επενδύσεων και

προβλέψαμε τη μείωση του κόστους αγροτικών κατασκευών. Οι ρυθμίσεις 

μας βρήκαν ανταπόκριση. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1998 εντάχθηκαν 

στο πρόγραμμα πρώτης εγκατάστασης νέων αγροτών 1.200 νέοι αγρότες.

• Πετύχαμε την έγκριση της ΕΕ για τη ρύθμιση χρεών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και άλλων επιχειρήσεων

Και συνεχίζουμε να επιχειρούμε βαθιές τομές στον αγροτικό χώρο και την 

ύπαιθρο, ενώ παράλληλα αξιολογούμε την εφαρμογή και
αποτελεσματικότητα της ισχύουσας πολιτικής και επιλύουμε προβλήματα



που εμφανίζονται στην πορεία. Με αποφάσεις που λήφθηκαν από το 

τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, προωθούμε μεταξύ άλλων

1. τη θέσπιση νέου πλαισίου δομής και λειτουργίας των Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων, προκειμένου να αναβαθμισθεί ουσιαστικά 

ο ρόλος τους στην πορεία για τη βελτίωση του ανταγωνισμού και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου

2. τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία μιας 

Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης κατά κατηγορία προϊόντων

3. την οργάνωση και λειτουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος ελέγχου 

και πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων, ώστε οι πρωτογενείς έλεγχοι και 

οι πληρωμές να γίνονται άμεσα σε περιφερειακό επίπεδο

4. τη χάραξη και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την 

οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανασυγκρότηση της υπαίθρου, για 

εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος, ποιότητας ζωής, προστασίας 

του οικοσυστήματος, κοινωνικής συνοχής

5. τη λειτουργία σε αποκεντρωμένη βάσήτου Οργανισμού Γεωργικής και

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης^ Κατάρτισης και Απασχόλησης 

(«ΔΗΜΗΤΡΑ») και την εν^μίερωση και πληροφόρηση των αγροτών και 

των πολιτών της υπαΓθρσύ με αξιοποίηση ηλεκτρονικών -δορυφορικών 

δικτύων '

6. την οργάνωση και λετράυργία της Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης.

Το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε εντολή στους συναρμόδιους

Υπουργούς να εξετάσουν τρόπους ρύθμισης των χρεών μεμονωμένωνy
παραγωγών .

Η Κυβέρνηση στις 10/2/99 ανακοίνωσε τις σχετικές αποφάσεις που 

αναφέρονται σε ρυθμίσεις χρεών που καλύπτουν γεωργούς, κτηνοτρόφους, 

αλιείς και μικρές επιχειρήσεις γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού 

κλάδου, καθώς και θερμοκηπιακές μονάδες..

Προσθέτω πως από το 1993 μέχρι το 1999 έχουν γίνει 19 ρυθμίσεις 

αγροτικών χρεών συνολικού ύψους 1,6 τρις με μείωση σ’ αυτά τα χρόνια των 

επιτοκίων κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.
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