
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης στο πρωτοχρονιάτικο 
μήνυμά του αναφέρει τα εξής:

«Ελληνίδες, Έλληνες,
Φίλες και φίλοι,

Τις ημέρες αυτές των εορτών, αναλογιζόμαστε όλοι, ο 
καθένας με τον τρόπο του, τον προσωπικό μας δρόμο, 
την οικογενειακή μας ζωή, τη συλλογική μας πορεία και 
προοπτική.

Σας εύχομαι, εύχομαι σε όλες και σε όλους, ολόψυχα, 
καλή χρονιά.

Το 2001, που ξεκινά σε λίγες ώρες, μας φέρνει στην 
αφετηρία ενός νέου κύκλου της κοινής μας προσπάθειας. 
Της προσπάθειας που κάνουμε όλοι οι Έλληνες, που 
κάνει η Ελλάδα, για να προχωρήσουμε μπροστά.
Να κερδίσουμε μια καλύτερη θέση. Να βελτιώσουμε τη 
ζωή μας ως άτομα και ως κοινωνία.



Φίλες και φίλοι,

Αυτές οι ώρες της γιορτής δεν προσφέρονται για μια 
λεπτομερή αναφορά για το τί έγινε το χρόνο που πέρασε. 
Όμως, παρατηρώντας την Ελλάδα του σήμερα, τί 
βλέπουμε; Μια χώρα, μια κοινωνία που κοιτάζει σταθερά 
προς το μέλλον.
Με αυτοπεποίθηση, με διαρκή διεκδίκηση του καλύτερου, 
με συνείδηση της κοινής πορείας, με συναίσθηση των 
προβλημάτων και των προκλήσεων. Αλλά και με 
αποφασιστικότητα. Την αποφασιστικότητα να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις, να τα 
αντιμετωπίσουμε, να τα ξεπεράσουμε.

Να ξεπεράσουμε κάθε μορφής μετριότητα. Να αφήσουμε 
πίσω μας πρακτικές και νοοτροπίες του παρελθόντος.

Να πλησιάσουμε το μέλλον. Να θεμελιώσουμε νέες 
προοπτικές.

Αυτές τις ώρες της συμβολικής νέας αρχής, που σημαίνει 
κάθε φορά η Πρωτοχρονιά, μπορούμε να αισθανόμαστε 
σίγουροι για τις δυνατότητές μας. Αισιόδοξοι.

Ήδη η χώρα μας ζει υπό συνθήκες Ευρώ. Γνωρίζουμε 
όλοι, ότι η ένταξή μας στην ΟΝΕ μας εξασφαλίζει 
περισσότερη σταθερότητα και ανοίγει νέους ορίζοντες. Το



γεγονός ότι, σήμερα, θεωρούμε όλοι μας τη συλλογική 
αυτή κατάκτηση, ως κάτι το απλό, ως κάτι το αυτονόητο, 
δεν μειώνει τη σημασία της. Αντίθετα, την ενισχύει.

Η χρονιά που πέρασε, ήταν μια χρονιά εδραίωσης της 
ελπίδας για ειρήνη και συνεργασία στην περιοχή μας. Στα 
Βαλκάνια και, παρά τα προβλήματα, στις σχέσεις μας με 
την Τουρκία.

Οικοδομούμε για τα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο.

Με επιμονή και υπομονή.
Με γνώση της εποχής.
Με συνείδηση της ευθύνης.
Με αίσθηση της συνέχειας.

Όμως, φίλες και φίλοι, το κυριότερο είναι, η Ελλάδα του 
μέλλοντος, η κοινωνία του αύριο να έχει μια θέση για 
όλους.

Να είναι, να παραμείνει και να γίνει, μια κοινωνία ανοιχτή 
και δημιουργική.
Μια κοινωνία δικαιοσύνης και συνοχής.
Μια κοινωνία πραγματικών δυνατοτήτων και γνήσιων 
ευκαιριών για όλους.



Μια κοινωνία που κεντρίζει τους ανθρώπους της για το 
καλύτερο.
Που τους στηρίζει στην αναζήτηση της προσωπικής τους 
και της συλλογικής προκοπής.
Αυτή την κοινωνία την οφείλουμε στους εαυτούς μας.
Την οφείλουμε στα παιδιά μας.

Μπορούμε και πρέπει να την επιδιώξουμε.
Έχουμε χρέος να εργασθούμε όλοι γι’ αυτήν.

Με τις αποφάσεις μας, με το έργο μας, με την καθημερινή 
μας πρακτική, με το παράδειγμά μας.

Με συναίνεση και όραμα.
Ναι, με όραμα.

Γιατί η εποχή μας χρειάζεται το όραμα, χρειάζεται τη 
στράτευση όλων στο καλύτερο, για το καλύτερο. Για την 
πιο αναπτυγμένη Ελλάδα. Για τη δικαιότερη κοινωνία.

Υποδεχόμαστε σε λίγες ώρες το 2001.
Ας είναι χρονιά προκοπής, υγείας και ευτυχίας.

Εύχομαι σε όλους σας ό,τι καλύτερο. Σε σας και στις 
οικογένειές σας.

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.


