ΣΧΕΔΙΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

1.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Φίλες και φίλοι,
Αυτή η προεκλογική περίοδος είναι διαφορετική απ’ αυτές που συνηθίσαμε
ως τώρα. Ο προεκλογικός αγώνας για τις Ευρωεκλογές διεξάγεται την ίδια
στιγμή που οι λαοί των Βαλκανίων δοκιμάζονται. Στο ίδιο διάστημα που τα
μάτια όλων μας είναι στραμμένα στις χιλιάδες ανθρώπων που ξεριζώνονται
από τα σπίτια τους αλλά και σε κείνους που κάθε μέρα πληρώνουν με τη ζωή
τους το κόστος αυτού του πολέμου, χωρίς να φταίνε.
Για δύο μήνες περίπου βιώνουμε καθημερινά εικόνες καταστροφής, έντασης,
απειλές, βία.
Σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία καταφέραμε όλοι, Κυβέρνηση και λαός, να
διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας.
Σε καμιά περίπτωση δεν υποτιμήσαμε το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί
κομμάτι των Βαλκανίων. Δεν λησμονήσαμε ούτε για ένα λεπτό τις παραδόσεις
και τους δεσμούς φιλίας που μας συνδέουν με τους λαούς της περιοχής.
Όμως παράλληλα, δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η πατρίδα μας είναι η μόνη
Βαλκανική χώρα που είναι μέλος της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Ότι η συμμετοχή
αυτή μας δίνει δικαιώματα αλλά δημιουργεί και υποχρεώσεις.
Κινηθήκαμε με σύνεση και αποφασιστικότητα πάντα με γνώμονα την
κατοχύρωση των επιδιώξεών μας, την αποτροπή κάθε πιθανής αρνητικής
συνέπειας, την προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. Γιατί πιστεύουμε ότι
μόνο μια σταθερή και ασφαλής Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει παράγοντα
ειρήνης, ασφάλειας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή.
Εκφράσαμε, ως Κυβέρνηση, τα φιλειρηνικά αισθήματα του λαού μας
ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι δεν θα λάβουμε μέρος σε καμιάς
μορφής στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα υποστήριξε και συνεχίζει να
υποστηρίζει σταθερά ότι η λύση στο πρόβλημα του Κοσσυφοπεδίου πρέπει
να αναζητηθεί με πολιτικά μέσα.

Ταχθήκαμε υπέρ του ενεργού ρόλου της Ε.Ε. για τη διευθέτηση της κρίσης με
τη συμμετοχή του ΟΗΕ και τη συνεργασία της Ρωσίας, που είναι μια
ευρωπαϊκή δύναμη με επιρροή στα Βαλκάνια. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες τις
οποίες συνδυάσαμε με κινήσεις άλλων χωρών, στο πλαίσιο της Ε.Ε. Και
επειδή πιστεύουμε ότι από τώρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την «επόμενη
μέρα» παρουσιάσαμε ένα σχέδιο σταθεροποίησης και ανάπτυξης για τα
Βαλκάνια με άξονες:
- την πολιτική επίλυση της κρίσης με σταθερά και απαραβίαστα σύνορα,
- την οικονομική ανάπτυξη με μια δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών για τα
Βαλκάνια,
- την οικοδόμηση και εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών, με ενίσχυση της
κοινωνίας των πολιτών και προστασία των ατομικών και μειονοτικών
δικαιωμάτων.
Τα γεγονότα δικαίωσαν τις θέσεις μας. Οι εξελίξεις ενισχύουν τις απόψεις μας.
Το πρόσφατο κείμενο της Συμφωνίας των 8 πιο ανεπτυγμένων χωρών (G8)
που προβλέπει λύση στα πλαίσια του ΟΗΕ κινείται στην κατεύθυνση των
όσων εξαρχής υποστηρίξαμε.
Στις 27 Μαϊου στην Ε.Ε. θα συζητηθεί η πρότασή μας για σταθεροποίηση και
ανάπτυξη των Βαλκανίων, αφού οι σύμμαχοι αποδέχτηκαν την αναγκαιότητα
ενός σχεδίου ανασυγκρότησης για την περιοχή.
Σ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η Ελλάδα ήταν παρούσα. Με τις πρωτοβουλίες
που αναλάβαμε, με τις θέσεις που υποστήριξε η χώρα μας έπαιξε ένα ενεργό
και δημιουργικό ρόλο που αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές.
Η Κυβέρνηση δεν έχασε τη φωνή της, όπως εκ των υστέρων ισχυρίζεται η
Ν.Δ., ούτε απέφυγε να πει τα πράγματα με το όνομά τους.
Επιλέξαμε μια πολιτική που κατοχυρώνει τα ελληνικά συμφέροντα, μια
πολιτική που απέτρεψε την απομόνωση της Ελλάδας.
Με την πολιτική αυτή ενισχύθηκε ο διαμεσολαβητικός και σταθεροποιητικός
ρόλος μας στην περιοχή, όπως φαίνεται από τις επαφές που έχουμε με τους
γείτονές μας, οι οποίοι μας θεωρούν στρατηγικούς εταίρους.
Με την πολιτική αυτή αποδείχτηκε ότι η Ελλάδα δεν είναι μέρος του
προβλήματος αλλά, αντίθετα, αποτελεί εγγύηση για τη λύση του.

Οι εταίροι μας στην Ε.Ε., οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ αποδέχονται και
σέβονται τη στάση μας. Μας αναγνωρίζουν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην
περιοχή.
Οι σχέσεις μας με την Τουρκία διέπονται από τις αρχές του διεθνούς
δικαίου και τις διεθνείς συνθήκες. Σύμφωνα με αυτές τις συνθήκες, το
κατάλληλο δικαιοδοτικό όργανο για την εξέταση των Τουρκικών αξιώσεων
είναι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Θα επιθυμούσαμε μια δημοκρατική Τουρκία που σέβεται τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Μια Τουρκία που δέχεται το δημοκρατικό πλαίσιο και τις βασικές
κοινωνικές και πολιτικές αξίες, τις οποίες υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Πιστεύω ακράδαντα ότι κάθε Ελληνίδα, κάθε Ελληνας αντιλαμβάνεται ότι η
πολιτική που ακολουθούμε, διασφαλίζει τη συνέχιση της ομαλής πορείας της
χώρας προς τα μπρος. Ότι αποτρέπει την εμπλοκή μας σε περιπέτειες, ότι
καθιστά τη χώρα μας αξιόπιστο εταίρο και συνομιλητή, ότι ισχυροποιεί την
πατρίδα μας.

2.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φίλες και φίλοι,
Για μας, για το ΠΑΣΟΚ, πρωταρχικός στόχος είναι το συμφέρον της χώρας.
Η ισχυρή Ελλάδα.
Η Ελλάδα που προχωρά μπροστά χωρίς πισωγυρίσματα, ξεπερνώντας τις
δυσκολίες , υπερνικώντας κάθε εμπόδιο.
Η Ελλάδα που έχει δυνατή φωνή, που αρθρώνει σύγχρονο λόγο στο διεθνές
στερέωμα.
Μέρα με τη μέρα προσεγγίζουμε όλο και περισσότερο τους στόχους μας.
Από το 1993, οι Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, υλοποιούν μια πολιτική που
στοχεύει στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, στη μείωση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, στην
ανάδειξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ιδιαίτερα θετικά.

Χάρη στην εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες στην πολιτική μας, χάρη στη
διάθεση και την προσφορά όλων μας βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία
μιας μεγάλης προσπάθειας.
Οι κόποι και οι θυσίες του λαού μας δεν πήγαν χαμένες. Πιάνουν τόπο,
αποδίδουν.
Η κατάσταση στη χώρα μας βελτιώθηκε σημαντικά.
Οι επιμέρους επιδιώξεις μας στέφονται με επιτυχία.
Παντού, σε κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας, η πρόοδος αποτυπώνεται
ξεκάθαρα.
Οι συνθήκες αλλάζουν, γίνονται όλο και καλλίτερες.
Κατορθώσαμε να μεταβάλουμε τα οικονομικά δεδομένα.
Ανασυγκροτήσαμε την οικονομία μας.
Αποκτήσαμε την εμπιστοσύνη των αγορών, των διεθνών οργανισμών, των
ξένων επενδυτών.
Περιορίσαμε τους παράγοντες που δημιουργούσαν αναπτυξιακή ύφεση,
επενδυτική στασιμότητα, κοινωνική αδράνεια.
Το 1996 το ΠΑΣΟΚ διεκδίκησε και πήρε τη λαϊκή εντολή και δεσμεύτηκε στον
ελληνικό λαό ότι η Ελλάδα θα ενταχθεί στην ΟΝΕ.
Όλοι μαζί δώσαμε μια δύσκολη μάχη. Σήμερα, προσεγγίζουμε έναν από τους
πιο φιλόδοξους στόχους στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.
Σε λίγους μήνες, στην αρχή του 2000, η Ελλάδα θα έχει επιτύχει την ισότιμη
ένταξή της

στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης με το

σπαθί της. Χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού.
Γι’ αυτό τώρα, στην παρούσα φάση, οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί
από ποτέ. Να μη χάσουμε τον προσανατολισμό μας, να μην παρασυρθούμε.
Να διαφυλάξουμε

και να

μεγιστοποιήσουμε αυτά που

πετύχαμε

με

προσπάθειες χρόνων. Να ξεπεράσουμε μια για πάντα την ανασφάλεια, την
αβεβαιότητα, τους κινδύνους του παρελθόντος.
Το 1993, ο πληθωρισμός ήταν στο 14,4%. Σήμερα, κινείται στο 2,8% και στο
τέλος του χρόνου θα έχει περιορισθεί ακόμα πιο πολύ, θα κλείσει στο 2%
περίπου.
Τα ελλείμματα, που το 1993 είχαν φθάσει σε πρωτοφανή ύψη και
απειλούσαν να θέσουν τη χώρα μας στο περιθώριο, μειώνονται σταθερά.

Τώρα, βρίσκονται σε επίπεδα ανάλογα με αυτά των άλλων χωρών της Ε.Ε.,
σε επίπεδα που επιτρέπουν τη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ.
Το 1993, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας μας ήταν αρνητικός -1,6%.
Τώρα, η αναπτυξιακή διαδικασία κινείται σε μια τροχιά πρωτόγνωρη για τη
χώρα. Με ρυθμούς ανάπτυξης που τα δύο τελευταία χρόνια προσεγγίζουν το
3,5% και βρίσκονται σταθερά στους υψηλότερους της Ε.Ε., η ελληνική
οικονομία εμφανίζει έναν αναπτυξιακό δυναμισμό.

Αραγε αυτές οι εξελίξεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους δείκτες, τα
οικονομικά μεγέθη;
Μήπως δεν έχουν κανένα νόημα, καμιά απολύτως επίπτωση για την
καθημερινή ζωή του πολίτη, όπως υποστηρίζουν κάποιοι;
Εμείς απαντάμε κι εσείς το ξέρετε καλά ότι τα πράγματα δεν είναι όπως
μερικοί θέλουν να τα εμφανίζουν.
Ο Ελληνας πολίτης έχει αισθανθεί τη διαφορά, τη βελτίωση στη ζωή του.
Διαμορφώνονται νέες συνθήκες ανάπτυξης για τη χώρα, ευημερίας για τους
πολίτες.
Η μείωση του πληθωρισμού, η σταθερότητα των τιμών προστατεύει πρώτα
και κύρια το μισθό των εργαζομένων, τη σύνταξη των συνταξιούχων.
Ο περιορισμός των ελλειμμάτων εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για πιο πολλά
κονδύλια στην υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια, τις συντάξεις.
Η αναπτυξιακή διαδικασία διαμορφώνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης που
επιτρέπει το μακροχρόνιο σχεδίασμά, ευνοεί τις επενδυτικές πρωτοβουλίες,
δημιουργεί θετικές επιδράσεις στην απασχόληση.
Κι αν όλα αυτά ακούγονται λίγο αόριστα, λίγο μακρινά, ωραία λόγια που
μπορεί να μην γίνουν πράξη επιτρέψτε μου να θέσω μερικά απλά ερωτήματα.
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι από τις αρχές του χρόνου μειώθηκε η τιμή του
ηλεκτρικού ρεύματος;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι φθήνυνε σημαντικά το πετρέλαιο θέρμανσης, ότι
μειώθηκε ο φόρος στη βενζίνη;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι έπεσαν σημαντικά οι τιμές των φαρμάκων;

Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων
οικογενειών που είχαν πάρει στεγαστικά δάνεια και τώρα οφελούνται από τη
σημαντική πτώση των επιτοκίων;
Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ κοντά στην
πραγματικότητα το όνειρο της κάθε ελληνικής οικογένειας για την απόκτηση
δικής της στέγης; Θα ήταν όλα αυτά δυνατά αν η οικονομία μας δεν είχε
αποκτήσει σταθερότητα, αν η Ελλάδα δεν πήγαινε μπροστά;
Ασφαλώς όχι. Νομίζω ότι ο κάθε λογικός άνθρωπος το βλέπει αυτό.
Αναγνωρίζει ο κάθε πολίτης ότι ακολουθούμε μια ανοδική πορεία, πως
έχουμε γυρίσει την πλάτη στην παρακμή, την περιθωριοποίηση, " την
απομόνωση.
Η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Στον πυρήνα των ισχυρών της Ευρώπης, στο τραπέζι που παίρνονται οι
αποφάσεις.
Εχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι η ΟΝΕ δεν είναι πανάκεια.
Δεν πρόκειται η επιλύσει όλα τα προβλήματα.
Δεν θα εξαφανισθούν αυτόματα η φτώχεια, η ανεργία, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ορισμένες κοινωνικές ομάδες.
Όμως, θα έχουμε αποκτήσει μια πιο στέρεη βάση για την οικονομία μας.
Θα έχουμε δημιουργήσει τις συνθήκες που

θα μας επιτρέψουν να

προχωρήσουμε σε μια κοινωνία πιο δίκαιη, πιο αλληλέγγυα.
Θα έχουμε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την καλλίτερη υποστήριξη και
προώθηση των εθνικών μας θεμάτων.
Δεν περιοριζόμαστε στο κυνήγι των αριθμών.
Δεν μας αρκεί η ονομαστική σύγκλιση.
Αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του Ελληνα πολίτη.
Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με κοινωνική ευαισθησία.
ΓΓ αυτό τα τελευταία πέντε χρόνια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν η μόνη σ’
όλη την Ευρώπη που δεν ακολούθησε τον εύκολο δρόμο της περικοπής των
κοινωνικών δαπανών.
Διαφυλάξαμε τις κοινωνικές κατακτήσεις των κυβερνήσεών μας της περιόδου
‘81-89.
Προχωρήσαμε πολλά βήματα πιο πέρα:

Επεκτείναμε τις κοινωνικές δαπάνες.
Πραγματοποιήσαμε την υπόσχεσή μας για τη μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο
Κύριας Ασφάλισης των αγροτών.
Επιλέξαμε να

βοηθήσουμε

εκείνους

τους

συνταξιούχους

περισσότερη ανάγκη. Γι’ αυτό θεσπίσαμε το ΕΚΑΣ, το
αυξήθηκε

κατά

50%

για

να

μπορούν

να

ζουν

που

έχουν

οποίο το 1999
καλλίτερα

οι

χαμηλοσυνταξιούχοι.
Εκπονήσαμε ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την
αύξηση της απασχόλησης σε έκταση που δεν υπήρξε άλλοτε στη χώρα.
Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει οριακή μείωση της ανεργίας,
σε μια περίοδο που στη χώρα μας έχουν εγκατασταθεί εκατοντάδες χιλιάδες
μεταναστών.
Υλοποιούμε

ένα

τεράστιο

πρόγραμμα

κατασκευής

και

βελτίωσης

νοσοκομείων σ’ όλη τη χώρα με στόχο την εξυπηρέτηση των Ελλήνων
πολιτών και την παροχή καλών υπηρεσιών στον τόπο της κατοικίας τους.
Δουλεύουμε όλοι σκληρά, μπορούμε να δώσουμε νέο βάθος και μεγαλύτερη
έκταση στις κοινωνικές μας πολιτικές.

3.

AGENDA 2000 - ΚΑΠ - Π Κ.Π.Σ.

Φίλες και Φίλοι,
Η Ελλάδα έχει αποκτήσει δυνατή φωνή.
Η Κυβέρνηση παλεύει σε πολλά μέτωπα για την προώθηση των ελληνικών
συμφερόντων. Δίνουμε μάχες και τις κερδίζουμε.
Στη διαπραγμάτευση για την Agenda 2000 θέσαμε υψηλούς στόχους και με
τα επιχειρήματά μας, με τις τεκμηριωμένες απόψεις μας, πείσαμε.
Πετύχαμε τους σκοπούς μας.
Τα οφέλη για τη χώρα είναι πολλά σε όλα τα μέτωπα που είχαν ανοιχθεί.
Στον τομέα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πετύχαμε τη διασφάλιση των
συμφερόντων των Ελλήνων αγροτών. Νέες προοπτικές ανοίγονται τώρα για
την ελληνική ύπαιθρο και τον Ελληνα αγρότη.

Οι διαπραγματεύσεις για το νέο πακέτο μέτρων και δράσεων διαρθρωτικής
πολιτικής μας βρήκαν νικητές διαψεύδοντας για μια ακόμη φορά τις
Κασσάνδρες.
Εξασφαλίσαμε για τη χώρα μας με το Γ’ ΚΠΣ ένα επενδυτικό πρόγραμμα
συνολικού ύψους 15 δις δρχ. που θα βοηθήσει την ανάπτυξη όλης της χώρας
με έμφαση στην ελληνική περιφέρεια.
Διασφαλίσαμε τη συνέχιση και την ολοκλήρωση μιας σειράς αναπτυξιακών
έργων που έχουν ξεκινήσει.
Δίνουμε προτεραιότητα στην υγεία, την παιδεία και τις υποδομές για να
συνεχισθεί η αναπτυξιακή διαδικασία, για να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο
η σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας με την Ε.Ε.

4.

ΘΡΑΚΗ

Το Μάιο του 1996 από την Κομοτηνή είχαμε διακηρύξει την ανάγκη για ένα
για ένα νέο πρότυπο Ανάπτυξης για τη Θράκη και την Ανατ. Μακεδονία, που
θα αξιοποιεί τοπικά πλεονεκτήματα και κυρίως τη στρατηγική θέση της
Περιφέρειας στην ευρύτερη περιοχή.
Ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν η προώθηση ενός συνεκτικού ολοκληρωμένου
προγράμματος ταχύρυθμης ανάπτυξης ικανό να οδηγήσει στην αναβάθμιση
της περιοχής και στη δυνατότητά της να διαδραματίσει ένα ρόλο στις εξελίξεις
στα Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες χώρες.
Ένα πρόγραμμα που δε βασίζεται στην παραδοσιακή λογική των παροχών
και των υποσχέσεων ως αντιστάθμισμα στη μακρά περίοδο της εγκατάλειψης
του παρελθόντος αλλά στη δημιουργία υποδομών, στην αναβάθμιση των
συνθηκών

ζωής,

στην

εκπαίδευση,

στην

κινητοποίηση

όλου

του

αναπτυξιακού δυναμικού ώστε να καταστεί η Περιφέρεια της Ανατολικής
Μακεδονίας και της Θράκης πόλος Ανάπτυξης και Ευημερίας.
Θέσαμε τότε μαζί, ως κυβερνητικές προτεραιότητες και στα πλαίσια της
Εθνικής Επιταγής που αποτελεί η ανάπτυξη της Θράκης:

α) την άμβλυνση του χάσματος μεταξύ της Περιφέρειας και του εθνικού και
ευρωπαϊκού χώρου
β) την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με δυναμικούς ρυθμούς για μια
ειρηνική θωράκιση της περιοχής παράλληλα με την αμυντική θωράκιση και
ασφάλεια
γ) την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής
δ) την πολιτική της ισονομίας και ισοπολιτείας για όλους τους κατοίκους
ε) τη λειτουργική ένταξη της περιοχής στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την
ανάδειξη του διεθνούς προσανατολισμού της και την ανάληψη ενός
αναπτυξιακού ρόλου στην ευρύτερη Περιοχή.
Σήμερα τρία χρόνια αργότερα, το πρόγραμμα αυτό είναι σε εξέλιξη και σε
θετική πορεία. Ηδη η Ανατολική Μακεδονία Θράκη σταθερά απομακρύνεται
από την εικόνα της εσωστρεφούς συνοριακής Περιφέρειας του παρελθόντος
που ανέμενε «την ένοχη αποζημίωση του κέντρου» για να επιβιώσει μέσα στη
φθίνουσα πορεία της. Ηδη οι χρηματοδοτήσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης
προς την περιοχή κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 1994-2000
έχουν υπερβεί το 1,5 τρις δραχμών γεγονός που δεν έχει προηγούμενο σε
άλλη εποχή ή σε άλλη Περιφέρεια της χώρας.
Ηδη σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις προετοιμάζουν την
οικονομία της περιοχής για το απαιτούμενο ποιοτικό και ποσοτικό άλμα μέσα
στο θετικό πλαίσιο της ανοδικής εξέλιξης της εθνικής μας οικονομίας. Εχει
πλέον σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί η «άρση της απομόνωσης». Η σύγκλιση
με τις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες είναι ήδη ορατή και καταγράφεται σε
συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες. Το Περιφερειακό Α.Ε.Π. από το 62,7%
του Κοινοτικού Μέσου Ορου το 1997 θα πλησιάσει το 64,2% το 1999 και
προβλέπεται να φθάσει το 73,5% στο τέλος της επόμενης προγραμματικής
περιόδου το 2006.
Καταγράφεται δηλαδή στη διάρκεια του Β’ Κ.Π.Σ.(1994-1999) μια αύξηση του
Περιφερειακού Α.Ε.Π. κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και αντίστοιχη σύγκλιση
με τις Περιφέρειες της Ε.Ε.
Η Ανατολική Μακεδονία Θράκη δεν είναι πια η φτωχότερη Περιφέρεια της
Ευρώπης.

- Η πολιτική της ισονομίας και ισοπολιτείας τηρείται χωρίς παρεκκλίσεις.
Ολοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, έχουν ισότιμη συμμετοχή στο
παρόν και το μέλλον της περιοχής, στην οικονομική ανάπτυξη και τις
καλύτερες μέρες του τόπου μας.
- Η ένταξη στα διευρωπαϊκά δίκτυα προχωρεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς:

Το μεγάλο έργο της Εγνατίας, προχώρησε. Όλα τα τμήματά του εντός της
Περιφέρειας Α.Μ.Θ. είναι δημοπρατημένα με συνολικό προϋπολογισμό 250
δις δραχμές, ενώ τα ολοκληρωμένα τμήματα αρχίζουν να δίδονται σε
κυκλοφορία μέσα στο 1999. Οι κάθετοι άξονες που συνδέουν την περιοχή με
τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών μέσω Βουλγαρίας κατασκευάζονται στη
Δράμα, στη Ροδόπη, στον Εβρο, ενώ ολοκληρώνεται η μελέτη για τον άξονα
της Ξάνθης.
Δεκάδες έργα του τομέα των μεταφορών συνολικού προϋπολογισμού 100 δις
κατασκευάζονται
Αλεξανδρούπολης,

και σταδιακά ολοκληρώνονται
τα

αεροδρόμια

με το νέο λιμάνι της

Αλεξανδρούπολης

και

Καβάλας

μετατρέπουν την περιοχή σε σημαντικό μεταφορικό κέντρο.
Στον Ενεργειακό Τομέα, η εικόνα άλλαξε ήδη. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα
του

Νέστου

σήμερα λειτουργούν

και

καλύπτουν

μεγάλο

μέρος των

ενεργειακών αναγκών της Περιφέρειας, ενώ προετοιμάζεται η αξιοποίηση του
έργου για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Ο ενεργειακός Σταθμός
Κομοτηνής, όπως είχαμε δεσμευτεί, θεμελιώθηκε και κατασκευάζεται, ενώ
δημοπρατήθηκε και το Φράγμα Γρατηνής που καλύπτει τις ανάγκες ψύξης
του Σταθμού αλλά και άρδευσης.

Ο αγωγός Φυσικού Αερίου, έφτασε ήδη

στην Κομοτηνή. Ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα ύψους 370 δις μετέτρεψε την
Περιφέρεια από ενεργειακά προβληματική σε ενεργειακό κέντρο στη ΒΑ
Ελλάδα.
Σημαντικά

έργα προϋπολογισμού

άνω

των 60

δις δραχμών,

όπως

αναδασμοί, μικρά και μεγάλα αρδευτικά, πολυδύναμα κέντρα στήριξης της
παραγωγής

προωθούνται

στον

αγροτικό

τομέα

1300

επενδυτικά

προγράμματα εγκρίθηκαν επιδοτήθηκαν και κατασκευάζονται στον τομέα της
Μεταποίησης. 35 περίπου επιχειρήσεις της περιοχής είναι μεταξύ των 500
πρώτων σε κερδοφορία ελληνικών Επιχειρήσεων.

Στον τομέα της εκπαίδευσης ιδρύθηκαν 5 νέα τμήματα και προχωρούν οι
κτιριακές υποδομές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Δράμα και η
Ξάνθη απέκτησαν σύγχρονα
προχωρεί

με

ρυθμούς

Νοσοκομεία που λειτουργούν ήδη,

ταχύτερους

του

χρονοδιαγράμματος

το

ενώ
Νέο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού 20 δις.
Οι σχολές της Αστυνομίας στην Κομοτηνή, το Διδυμότειχο και την Ξάνθη
κατασκευάστηκαν σε σύντομο χρόνο και λειτουργούν ήδη. Προβλέπεται η
επέκτασή τους για να φιλοξενήσουν περισσότερους από 4.000 σπουδαστές.
Τα έργα και οι παρεμβάσεις αυτές που σταδιακά τίθενται σε λειτουργία,
συγκροτούν το νέο πρόσωπο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης Περιφέρειας.
Αλλά η ανοδική πορεία δε θα σταματήσει σ’ αυτά. Μετά την επιτυχή
διαπραγμάτευση

της

Κυβέρνησης,

ένα

νέο

μεγαλύτερο

αναπτυξιακό

πρόγραμμα θα πάρει τη θέση του σημερινού: το Γ’ Κ.Π.Σ.
Προετοιμαζόμαστε ήδη για την επιτυχή εφαρμογή του με έμφαση στην
παιδεία, στην κοινωνία της πληροφορίας, στις νέες τεχνολογίες, στην
ποιότητα, στο περιβάλλον.

Εκτός αυτών όμως, στην Περιφέρεια Αν.

Μακεδονίας - Θράκης, μέσα από σημαντικές χρηματοδοτήσεις θα στηρίξουμε
την

ανταγωνιστική

αναδιάρθρωση

της

αγροτικής

και

βιομηχανικής

παραγωγής, θα ολοκληρώσουμε τη σύνδεση της περιφέρειας με τον
ευρύτερο οικονομικό χώρο των Βαλκανίων και των Παρευξείνιων Χωρών, θα
ολοκληρώσουμε τις μεγάλες υποδομές και θα ενισχύσουμε τον Τριτογενή
Τομέα από τον οποίο αναμένεται να προκύψει σημαντικός αριθμός νέων
θέσεων απασχόλησης.
Αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό πρόβλημα της περιοχής. Νοιαζόμαστε. Η
πολυπολιτισμικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής που πρέπει να
αξιοποιηθεί ως συγκριτικό πλεονέκτημα. Η Θράκη θα συνεχίσει να αποτελεί
υπόδειγμα

ισονομίας,

πολύμορφης

πολιτισμικής

δραστηριότητας,

θρησκευτικής ελευθερίας, συμμετοχής χωρίς διακρίσεις στην κοινή ευημερία.
Πρέπει όμως ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε την περιοχή με πρόσθετα
προγράμματα ώστε όχι μόνο να ενισχύσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό
ιστό της Περιφέρειας, αλλά και να προσελκύσουμε πρόσθετο και υψηλού
επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, της
τεχνολογίας και της έρευνας. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο πρέπει να

καταστεί το Τρίτο Πανεπιστήμιο της χώρας, άλλες δημόσιες και ιδιωτικές
σχολές, όπως η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, πρέπει ν’ ακολουθήσουν το
παράδειγμα των σχολών Αστυνομίας, η έρευνα πρέπει να συνδεθεί μ ετην
τοπική παραγωγή και να συμβάλει στην αναβάθμισή της. Η Πολιτεία από την
πλευρά της προχώρησε στη μεγάλη τομή της αναβάθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης μέσω του Σχεδίου I. Καποδίστριας, ένα σχέδιο που στην
Περιφέρεια αυτή προχωρεί με ιδιαίτερη επιτυχία.
Αυτές οι πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική
Μακεδονία - Θράκη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι και οι ιδιωτικός τομέας θα
αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες,
η κοινωνία της Πληροφορίας, η συνεχιζόμενη δια βίου κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού, και θα συμβάλει στο κοινό όραμα μιας ισχυρής
ανταγωνιστικής Περιφέρειας.

5.

ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Φίλες και Φίλοι,
Σε λίγες μέρες θα πάτε στην κάλπη για τις Ευρωεκλογές.
Καλείστε να αποφασίσετε για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, για το
παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.
Αυτή τη φορά, οι Ευρωεκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα για δύο
λόγους. Από τη μια μεριά διεξάγονται σε μια εποχή που ανοίγουν νέες
συζητήσεις για το ρόλο της Ε.Ε. μετά τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία.
Από την άλλη οι Ευρωεκλογές θα σηματοδοτήσουν την πορεία μέχρι τις
εκλογές του 2000. τις επιλογές για το ποια Ελλάδα θέλουν οι Ελληνες πολίτες
μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στο γενικότερο ζήτημα του μέλλοντος της
Ευρώπης, η κρίση στη Γιουγκοσλαβία ήταν η αφορμή για να φανεί καθαρά
πόσο μεγάλος είναι ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί για να υπάρχει μια
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
Αποδείχτηκε ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει η Ε.Ε.
μηχανισμούς, που θα της επιτρέψουν να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις
παγκόσμιες πολιτικές εξελίξεις.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ένας υπό διαμόρφωση χώρος. Είναι χώρος που
μπορεί να πάει προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.
Είναι ένα πεδίο πάλης στο οποίο θα κριθεί αν η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση θα
λειτουργήσει υπέρ των συμφερόντων των λαών, αν θα δημιουργηθεί ένας
ενιαίος χώρος με πολιτική βούληση και σταθερές αξίες για την κοινωνική
δικαιοσύνη ή αν θα επικρατήσουν οι απόψεις που βάζουν πάνω απ’ όλα τα
οικονομικά συμφέροντα.
Για μας, για το ΠΑΣΟΚ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα εδώ και πολλά χρόνια.
Θέλουμε μια Ευρώπη των πολιτών. Μια Ευρώπη που σέβεται και
υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μια Ευρώπη των λαών.
Αγωνιζόμαστε για μια Ευρωπαϊκή Ενωση πιο δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη,
πιο αποτελεσματική, πιο ισχυρή.
Μια Ευρωπαϊκή Ενωση με ολοκληρωμένη εξωτερική πολιτική και πολιτική
ασφάλειας για την ειρήνη, τη συνεργασία και το σεβασμό του διεθνούς
δικαίου. Παράλληλα, εμείς στην Ελλάδα ολοκληρώνουμε την πορεία μας στην
ΟΝΕ. Δρομολογούμε διαρθρωτικές αλλαγές που δίνουν δύναμη στην
οικονομία μας. Χτίζουμε ένα κοινωνικό κράτος γι’ αυτούς που έχουν
πραγματικές ανάγκες. Ανοίγουμε νέους δρόμους για την ανάπτυξη σ’ όλη τη
χώρα και ιδιαίτερα στην ύπαιθρο με ειδικές πολιτικές συνοχής.
Ολοι αυτοί οι στόχοι συνδέονται με μάχες που δίνονται μέσα και έξω από την
Ελλάδα, στα όργανα της Ε.Ε., στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν φοβόμαστε
τις συγκρίσεις. Κρινόμαστε από το έργο μας. Από τα αποτελέσματα της
πολιτικής μας. Και γι’ αυτό είμαστε αισιόδοξοι για την κρίση του λαού.
Γι’ αυτό προσβλέπουμε σε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό που
πατάει γερά. Οδηγούμε με αυτοπεποίθηση την Ελλάδα στην Ενωμένη
Ευρώπη. Την Ισχυρή Ελλάδα σε μια Ενωμένη Ευρώπη που ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες μας.
Ολοι μαζί μπορούμε.
Μπορούμε περισσότερα.
Μαζί με τους πολίτες.
Πρώτα η Ελλάδα
Για την Ειρήνη, την Ανάπτυξη, την Ευημερία !

