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Παρατηρήσεις via την ONE

Η πρόσφατη σύνοδος των Βρυξελλών δρομολόγησε τη νέα εποχή της Ευρώπης. Το κοινό 
νόμισμα των χωρών της Ε.Ε., το Ευρώ ανοίγει μία νέα εποχή για τις χώρες της Ε.Ε., τις φέρνει πιο 

κοντά και τις ισχυροποιεί απέναντι στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι χώρες που θα συυυετέγουν στο 

Ευρώ δηυιουονούν υία νέα οικονουική υπερδύναιιη. ικανή να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις 

(πολιτικές και οικονομικές) που στο παρελθόν κάθε μία χώρα ξεχωριστά -και ιδιαίτερα οι πιο 
αδύναμες- δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν.

Οι πολίτες της Ευρώπης χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα, ξεπερνάνε ένα από τα εμπόδια 

που μέχρι σήμερα δυσκόλευαν την επικοινωνία τους- τα διαφορετικά νομίσματα. Ερχονται πιο 

κοντά, δημιουργούν τις προϋποθέσεις, με σεβασμό βέβαια στις πολιτισμικές διαφορές τους που 

έτσι κι αλλοιώς υπάρχουν ακόμη και μέσα στα εθνικά σύνορα, να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις 

αλληλεγγύης σε ένα κόσμο που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός λόγω της παγκοσμιοποίησης 
και της ταχύτητας με την οποία κυκλοφορούν τεράστια κεφάλαια από το ένα σημείο του πλανήτη 

στο άλλο μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Ιδιαίτερα οι κερδοσκόποι θα ξέρουν τώρα ότι δεν έχουν απέναντι τους τη δραχμή των 10 

εκατομμυρίων Ελλήνων ή τη λιρέττα των Ιταλών ή την πεσέτα των Ισπανών. 0α έχουν απέναντι 

τους το Ευρώ το νόυισυα που αντιπροσωπεύει το υόχθο και τη δηυιουονία 300 εκατουυυρίων 

Ευρωπαίων.

Αυτή η προοπτική που ανοίγεται μπροστά μας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τη χώρα μας. 

Εχει μεγαλύτερη οικονουική σημασία γιατί η συμμετοχή μας στο Ευρώ σημαίνει ότι θα πρέπει να 
ξεπεράσουμε χρόνιες καθυστερήσεις στην παραγωγή μας, στην οργάνωση των υπηρεσιών μας, 

στην αντίληψή μας για το τι είναι κράτος ποιές υπηρεσίες οφείλει να προσφέρει στον πολίτη και τις 

επιχειρήσεις και ποιές είναι οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των πολιτών έναντι του 

κοινωνικού συνόλου.

Εχει μεγαλύτερη πολιτική σημασία γιατί η χώρα μας θα έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει από 

καλύτερες θέσεις τις απειλές που δέχεται, θα έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί στα Βαλκάνια 

και την ευρύτερη περιοχή. Αν κάναμε την άλλη επιλογή, την επιλογή της μη συμμετοχής τότε το 

μέλλον μας θα ήταν το μέλλον μιας περιθωριακής Βαλκανικής χώρας με τεράστιες επιπτώσεις για 

όλους μας. Ρίξτε μια ματιά τι συμβαίνει γύρω μας, ποια είναι τα τεράστια προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι λαοί της περιοχής μας. Σίγουρα δεν μας αξίζει τέτοιο μέλλον. Και εδώ θα πρέπει 

να σημειώσω ότι είναι τουλάχιστον ειοωνία της Ιστορίας να υιλούν ορισυένοι δήθεν υπερασπιστές 

των λαϊκών συυφερόντων, οι οποίοι να uac ζητούν να επιψυλάξουυε via touc πολίτες της χώρας, 
via touc εοναζόυενους και ιδιαίτερα touc άνεονους ένα υέλλον πολιτικής και οικονουικής 

περιθωριοποίησης της χώρας. Είναι ειρωνία της Ιστορίας γιατί σ’αυτή την άποψη συναντώνται οι 
πλέον ετερόκλητες πολιτικές δυνάμεις από τους ακροδεξιούς του Λεπέν στη Γαλλία ή στη 
Γερμανία, μέχρι και το ΚΚΕ και τον Τσοβόλα στην Ελλάδα.



Αλλά ας έλθω ακριβώς στο θέμα της απασχόλησης και της ανεργίας. Ορισμένοι λένε ότι η 

συμμετοχή μας στο Ευρώ δεν σημαίνει απαραίτητα και τόνωση της απασχόλησης. Οτι αντίθετα 

είναι πιθανότερο να αυξηθεί η ανεργία και φέρνουν ως παράδειγμα ότι αφού δεν είναι 

υποχρεωμένοι οι πολίτες να ανταλλάσουν νομίσματα και να τα μετατρέπουν σε συνάλλαγμα, θα 

μειωθούν οι θέσεις απασχόλησης των τραπεζοϋπαλλήλων. Πέραν του ότι επιχειρήματα αυτού του 

είδους είναι σαθρά, δείχνουν και μία ξεπερασμένη αντίληψη για την απασχόληση και την εργασία. 

Δεν μπορεί η απασχολήση να στηρίζεται στην επινόηση υπηρεσιών που δεν χρειάζεται να 

υπάρχουν. Αντί να επιμένουμε στη διατήρηση των αναπαραγωγικών μηχανισμών πρέπει να 

στηρίξουμε την απασχόληση που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παραγωγικές ανάγκες. Πρέπει 

να εκσυγχρονίσουμε την παραγωγική βάση της χώρας και αυτό είναι καθήκον όλων μας και 

κυρίως του επιχειρηματικού κόσμου και του κράτους, αλλά είναι καθήκον και των εργαζόμενων και 
των συνδικάτων.

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει με τόλμη μπροστά. Θα στηρίξει κάθε υγιή 

προσπάθεια που θα αυξάνει την παραγωγικότητα, που θα βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών 

και των προϊόντων προς τους πολίτες. Θα αντιμετωπίσει όμως και τα φαινόμενα των άσκοπων 

δαπανών και των αγκυλώσεων του παρελθόντος με αποφασιστικότητα και γνώμωνα το κοινωνικό 

συμφέρον.

Και για να έλθω ξανά στις επιφυλάξεις που διατυπώνονται από ορισμένους, θα πω ότι έχουν δίκιο 

αλλά κατά το ήμισυ. Εχουν δίκιο ότι δεν λύνονται αυτόματα όλα τα προβλήματά μας με τη 
συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Εχουν δίκιο να λένε ότι ο δρόμος δεν είναι στρωμένος με λουλούδια. 

Χρειάζεται στους επόμενους δεκαοκτώ μήνες να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Χρειάζεται να 

συνειδητοποιήσουμε όλοι (κόμματα, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι, συνδικαλιστικοί φορείς) ότι πρέπει 

να κάνουμε μία μεγάλη συλλογική προσπάθεια ώστε στο τέλος να είμαστε υπερήφανοι για τα 

αποτελέσματα.

Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να παίρνει υπόψην της ότι δεν θα εγκαταλείψουμε στην τύχη τους, 

όσους βρίσκονται σήμερα σε μειονεκτική θέση.
Δεν θα εγκαταλείψουμε το συνταξιούχο, τη νοικοκυρά που μάχεται κάθε μέρα να φέρει βόλτα το 

νοικοκυριό, αυτόν που έχει ειδικές ανάγκες και χρειάζεται βοήθεια και κοινωνική αλληλεγγύη, τον 

άνεργο και ειδικά το νέο άνεργο και το μακροχρόνια άνεργο.

Ειδικά στο σημείο αυτό πρέπει να κάνω και μία προσωπική δήλωση. Δεσμεύομαι προσωπικά ότι 

μέσα στην επόμενη διετία με τα μέτρα που έχουμε λάβει, θα αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης και 

η ανεργία θα μειωθεί σημαντικά, θα πέσει τουλάχιστον στο 7,5%.

Μία άλλη κριτική που ακούγεται είναι ότι αποτελεί αποτυχία το γεγονός, ότι η χώρα μας δεν θα 
συμμετάσχει στην ΟΝΕ από την πρώτη φάση και μάλιστα η αποτυχία αυτή χρεώνεται στην 

Κυβέρνηση. Ορισμένοι κάνουν ότι μόλις πριν από μερικές ημέρες κατάλαβαν ότι η χώρα μας δίνει 

μάχη για να μην μείνει εκτός του Ευρώ, διαστρέφοντας την αλήθεια και υποτιμώντας τη 

νοημοσύνη της κοινής γνώμης.



Η οικονομία της χώρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια βελτιώνεται διαρκώς και αυτό το αναγνώριζει 

όλη η Ευρώπη εκτός από την αντιπολίτευση στη χώρα μας. Ξέρει ο πολίτης ότι χάσαμε χρόνο την 

τριετία 90-93 κατά την οποία η οικονομία μας αντί να πλησιάζει τις οικονομίες των άλλων 

Ευρωπαϊκών χωρών, αντίθετα απομακρυνόταν ακόμη περισσότερο. Αντί να μειώνεται ο 
πληθωρισμός ανέβαινε αντί να υπάρχει ανάπτυξη υπήρχε αποβιομηχάνιση της χώρας και αύξηση 
των δημοσίων ελλειμάτων.

Το στοίχημα για μας ήταν αν η πρόοδος που έχει επιτελεσθεί τα τελευταία χρόνια είναι τέτοια που 

θα δημιουργεί τους Ευρωπαίους εταίρους εμπιστοσύνη ότι χώρα μας έχει μπει σε μία άλλη 

πορεία, μία πορεία ανάπτυξης. Και αυτό το πετύχαμε πλήρως. Είναι σημαντική επιτυχία για τη 

χώρα μας η δέσμευση των υπολοίπων εταίρων μας ότι η χώρα μας θα συμμετάσχει στο Ευρώ 

από το 2001 και μάλιστα με τους ίδιους όρους που συμμετείχαν οι υπόλοιπες 11 χώρες, αν βέβαια 
συνεχίσουμε την πορεία της τελευταίας τετραετίας.

Είμαι βέβαιος ότι η μεγάλη πλειοψηφία του Ελληνικού λαού αντιλαμβάνεται αυτές τις αλήθειες και 

στηρίζει την πολιτική μας. Είμαι βέβαιος ότι ακόμη και αυτοί που έχουν κάποιες επιφυλάξεις, 
αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο σωστός δρόμος που πρέπει να βαδίσουμε.

Είναι στινυές που πιστεύω ότι ο πολίτης είναι πιο ώριυοο από touc εκπροσώπους του. Οτι ο 

πολίτης αρνείται tic απλουστεύσεις και τη φθηνή αντιπολίτευση ειδικά σε υια ώρα τόσο κρίσιυη νια 

το μέλλον uac.
Αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουν ένκαιρα τα πολιτικά κόυυατα και τα πολιτικά στελέχη θα 

υποχρεωθούν σε oδuvηpέc εκπλήξεις.

Δεν είναι τυχαίο, για να αναφέρω ένα μόνο παράδειγμα, ότι στη σχετική ψηφοφοφία στην 

Ευρωβουλή για την αποδοχή του Ευρώ, δύο διμελείς κοινοβουλευτικές ομάδες από τη χώρα μας 

διχάστηκαν στη ψηφοφορία. Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει. Νέες προοπτικές ανοίγονται για τους 

λαούς της Ευρώπης. Μπορούμε να διεκδικήσουμε το μέλλον μας, το μέλλον των παιδιών μας μαζί 

με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους μέσα σε μία μεγάλη κοινότητα. Ολοι θα πρέπει να σταθούν 

μπροστά στην πραγματικότητα και με ειλικρίνεια, θάρρος και γνώση, να πουν καθαρά στον 

Ελληνικό λαό ποια είναι η πορεία που του προτείνουν.

Η Κυβέρνηση θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι του Ελληνικού λαού και ζητά τη 

στήριξη και τη συμμετοχή όλων. Ζητά από όλους να εγκαταλείψουν τα κομματικά χαρακώματα και 

τις ιδεολογικές στρεβλώσεις του παρελθόντος και να στηρίξουν δημιουργικά την πορεία της 
χώρας.


