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Μήνυμα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη 
για την εθνική επέτειο της 25ιε Μαρτίου

Η Ελλάδα γιορτάζει φέτος την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της μέσα σε 
μια ιδιαίτερα δύσκολη διεθνή συγκυρία. Μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται 
από εντάσεις στις διεθνείς σχέσεις και οικονομική ύφεση.

Η χώρα μας, μέσα σ’ αυτό το δυσμενές διεθνές περιβάλλον, έχει φωνή, 
κύρος, παρουσία. Είναι σαφώς τοποθετημένη κατά του πολέμου.

• Ως προεδρεύουσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατέβαλε κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αποφυγή του.

• Αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα στην ευρύτερη περιοχή 
παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις.

• Ως παράγων σταθεροποίησης σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης 
αποδίδει πρωτεύουσα σημασία στη διατήρηση του status quo στην 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και θεωρεί μείζονος σημασίας το ζήτημα 
της διαφύλαξης της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράκ, μετά το πέρας των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Και ακριβώς γιατί η χώρα μας πιστεύει στο μέλλον της Ευρώπης, ως 
αυθύπαρκτης πολιτικής και οικονομικής οντότητας, με ευθύνη οδήγησε την 
Ενωση στη λήψη σημαντικών αποφάσεων στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο των Βρυξελλών.

Αποφάσεις οι οποίες:

• Συμβάλλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

• Προσανατολίζουν τη διάθεση σημαντικών κονδυλίων του κοινοτικού 
προϋπολογισμού προς την κατεύθυνση της έρευνας και των 
διευρωπαϊκών δικτύων.

• Διευκολύνουν τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης.

• Κατοχυρώνουν την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.

Ανάπτυξη- Απασχόληση- Ανταγωνιστικότητα αποτελεί το τρίπτυχο και της 
εθνικής πολιτικής. Διότι μόνον η ισχυρή οικονομία και η ισχυρή κοινωνία



δημιουργούν τις προϋποθέσεις εκείνες που σε αναδεικνύουν ενεργό 
υποκείμενο ίων διεθνών σχέσεων και όχι παθητικό θεατή των εξελίξεων.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα συμμετέχει ισότιμα και με τρόπο ιδιαίτερα 
εποικοδομητικό στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Εδωσε 
διπλωματικές μάχες για τη διεύρυνση και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Σε λίγες μέρες υπογράφεται στην Αθήνα η Νομική Πράξη Προσχώρησης των 
10 νέων κρατών-μελών. Η Ευρώπη των «25» γίνεται πραγματικότητα επί 
Ελληνικής Προεδρίας.

Η χώρα μας θα συνεχίσει αταλάντευτα τις προσπάθειές της μαζί με την 
Κύπρο για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος της Νήσου. Χάθηκε μια 
ευκαιρία με υπαιτιότητα της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, 
όμως η δυναμική παραμένει. Η Κύπρος βρίσκεται πια σε πλεονεκτική θέση 
και ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Τουρκίας περνά μέσα από την 
πράσινη γραμμή της Λευκωσίας.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Έχουμε μάθει να αντλούμε διδάγματα από το ένδοξο ιστορικό παρελθόν 
μας. Σήμερα αυτό που έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη η χώρα μας είναι 
η εθνική ομοψυχία, η συνέπεια σε αρχές και θεσμούς, η σύνεση και το 
μέτρο στη λήψη των αποφάσεών μας.

Η κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση, διαθέτει τη γνώση και κυρίως έχει 
ένα όραμα για τη χώρα.

Συνεχίζουμε την πορεία μας με σταθερότητα και ασφάλεια, έχοντας 
εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα.

Πρώτα η Ελλάδα!


