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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η συζήτησή μας για την Ευρωπαϊκή πολιτική είναι διπλά επίκαιρη:

Πρώτον οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και αποφασιστικές για την 

πορεία της χώρα μας στην Ενωμένη Ευρώπη.

Δεύτερον, οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές για την πορεία της 

ίδιας της Ευρώπης.

Ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία έδειξε ότι είναι ακόμα μακρύς και 

δύσκολος ο δρόμος για την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Ο 

σημερινός κόσμος χρειάζεται μία πολιτικά ισχυρή Ευρώπη, ισότιμο 

συνομιλητή με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ισχυρή Ευρώπη, η Ευρώπη με κοινή εξωτερική πολιτική και 

κοινή πολιτική άμυνας, θα ήταν σε θέση να παρεμβαίνει έγκαιρα 

και αποτελεσματικά σε κρίσεις.

Μία πολιτικά ισχυρή Ευρώπη θα δρούσε προληπτικά σε κρίσεις 

όπως αυτή στο Κόσοβο. Θα είχε έγκαιρη παρέμβαση και θα 

προωθούσε αποτελεσματικές λύσεις.

Αυτό είναι ένα πρώτο κρίσιμο ζήτημα που έθεσαν οι εξελίξεις. 

Αρκεί η σημερινή πορεία ή χρειάζεται μια αποφασιστική στροφή; 

Η κυβέρνηση επιδιώκει μια αποφασιστική στροφή. Η κυβέρνηση 

επιδιώκει μια ισχυρή Ελλάδα σε μία ισχυρή Ευρώπη.
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Με αφορμή την εξέλιξη στη Γιουγκοσλαβία ακούστηκαν φωνές που 

έμμεσα, αλλά με σαφήνεια ζητούν την αποστασιοποίηση, την 

απομάκρυνση μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο ελληνικός λαός με την ψήφο του στις 

13 Ιουνίου πρέπει να ενδυναμώσει την Ευρωπαϊκή πορεία της 

χώρας.

Πετύχαμε ήδη πολλά. Είμαστε ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση 

των στόχων μας.

Αν συνεχίσουμε αταλάντευτα και αδιατάρακτα την πολιτική μας, η 

Ελλάδα το 2000 θα πάρει το εισιτήριο για την ΟΝΕ.

Αν συνεχίσουμε αδιατάρακτα την πορεία μας, η Ελλάδα την 

1.1.2001 θα είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το 

σπαθί της.

Ήδη, οι κόποι και οι θυσίες του λαού «πιάνουν τόπο». Αυτή η 

πορεία, δεν πρέπει να ανακοπεί. Δεν είναι εποχή για 

τυχοδιωκτικές πολιτικές. Δεν είναι εποχή για βερμπαλισμούς και 

εξυπνάδες. Δεν είναι εποχή για πειραματισμούς μαθητευόμενων 

μάγων.

Χρειάζεται σταθερή και υπεύθυνη πολιτική. Χρειάζεται σύνεση και 

σωφροσύνη. Χρειάζεται ακριβής στάθμιση των συμφερόντων της 

χώρας.



Η πολιτική μας έχει εξασφαλίσει αυτή την στιγμή να είναι η Ελλάδα 

μια όαση Ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στα Βαλκάνια.

Έχουμε δρομολογήσει με ασφάλεια την ισότιμη ένταξη της χώρας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν το 1993 το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την διακυβέρνηση, η πολιτική 

της Νέας Δημοκρατίας είχε οδηγήσει την Ελλάδα στο περιθώριο 

της Ένωσης. Μια ματιά στα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου της 

περιόδου εκείνης πείθει και τον πλέον δύσπιστο για την επικίνδυνη 

θέση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα. Η Ελλάδα περιγραφόταν 

«ως ο ασθενής της Ευρώπης που θα έπρεπε να εκδιωχθεί από 

την Ένωση».

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, τότε, έθεσε ως πρώτο στόχο την 

ανόρθωση της οικονομίας της χώρας. Να εφαρμόσουμε μία 

πολιτική που θα ισχυροποιούσε το ρόλο μας και τη φωνή μας.

Με την πολιτική που ακολουθήσαμε επιτύχαμε από το 1994 ως το 

1999 όλους τους στόχους μας.

Το 1993, όταν άρχισε η διαδικασία εγκαθίδρυσης του ενιαίου 

νομίσματος, Ευρώ, σχεδόν όλοι θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν είχε 

καμία προοπτική εισόδου. Η Νέα Δημοκρατία είχε αποτύχει σε 

δύο προγράμματα σύγκλισης, που μόνη της τα είχε φτιάξει και 

μόνη της τα διέλυσε. Ο πληθωρισμός και τα δημόσια ελλείμματα 

ήταν σε διψήφια νούμερα. Το δημόσιο χρέος αυξανόταν σε σχέση 

με το ΑΕΠ. Οι διαρθρωτικές αγκυλώσεις της οικονομίας τεράστιες.



Οι ρυθμοί ανάπτυξης αρνητικοί. Τα επιτόκια στα ύψη. Το 

χρηματιστήριο ουσιαστικά χωρίς αναπτυξιακή λειτουργία. Έτσι η 

Ελλάδα είχε ουσιαστικά διαγράφει από τον κατάλογο των 

υποψηφίων μελών για το ενιαίο νόμισμα.

Στα χρόνια που πέρασαν αλλάξαμε ριζικά την πορεία της χώρας. 

Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό, στα τελευταία τριάντα 

χρόνια, τα χαμηλότερα επιτόκια. Το μικρότερο χρέος και έλλειμμα 

των τελευταίων δεκαετιών. Και τα οφέλη από την θεαματική 

βελτίωση της οικονομίας είναι απτά και συγκεκριμένα για τον 

Έλληνα πολίτη. Μέσα σ’ αυτή την δύσκολη συγκυρία καταφέραμε 

να διασφαλίσουμε το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων και 

να αυξήσουμε συγχρόνως τις κοινωνικές δαπάνες.

Η προσπάθειά μας για την ένταξη στο Ευρώ δεν έχει ακόμη 

ολοκληρωθεί. Και θα ολοκληρωθεί με την επίτευξη όλων των 

απαιτούμενων «κριτηρίων σύγκλισης» και την εφαρμογή των 

ρυθμίσεων της Συνθήκης για την είσοδό μας στο ενιαίο νόμισμα.

Με άλλα λόγια θα μπούμε στο Ευρώ, «με το σπαθί μας». Θα 

μπούμε ως αποτέλεσμα των θυσιών που κατέβαλε ο ελληνικός 

λαός. Θα μπούμε ως αποτέλεσμα της επιτυχίας της Ελλάδας και 

όχι με οποιαδήποτε άλλα πολιτικά κριτήρια. Ούτε θέλουμε, ούτε 

πρέπει να επιδιώκουμε να κριθούμε με άλλα κριτήρια. Δεν πρέπει 

να τεθούμε στην διαδικασία μιας πολιτικής διαπραγμάτευσης. 

Οφείλουμε να κατακτήσουμε την ισότιμη θέση μας στην Ευρώπη. 

Όχι να παζαρεύουμε την συμμετοχή μας.



Έτσι η Ελλάδα, αν συνεγιστεί αταλάντευτα η πολιτική που 

γαοάξαυε και εφαρμόζουμε, θα αποτελέσει την 1.1.2001 βέβαιο 

μέλος της ζώνης του Ευρώ. Και κάτι περισσότερο: Σήμερα η 

Ελλάδα θεωρείται ως μια σοβαρή, ισχυρή, αξιόπιστη και 

υπολογίσιμη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

διεθνούς κοινότητας.

Η είσοδος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτελεί 

εθνικό στόχο για να διασφαλίσουμε την προοπτική ευημερίας, 

ανάπτυξης και προόδου του ελληνικού λαού, αλλά και συνθήκες 

μεγαλύτερης ασφάλειας της χώρας.

Για να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας, χαμηλότερες τιμές, 

χαμηλότερα επιτόκια, καλύτερη ποιότητα ζωής. Για να βοηθηθούν 

κυρίως τα κοινωνικά στρώματα με τα χαμηλότερα εισοδήματα.

Σε μία τόσο ταραγμένη εποχή είναι ζωτική ανάγκη να βρίσκεται η 

Ελλάδα στο κέντρο των αποφάσεων με φωνή, επιρροή και κύρος. 

Αυτό επιδιώκουμε, αυτό πετυχαίνουμε με την πολιτική μας.

Εμείς, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανατρέψαμε όλες τις δυσμενείς 

προοπτικές και τάσεις και φέραμε την Ελλάδα ένα βήμα πριν από 

την είσοδο στο Ευρώ. Με την ψήφο του λαού στις 13 Ιουνίου θα 

διασφαλίσουμε την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ακολουθώντας 

αταλάντευτα, αδιαπραγμάτευτα, την πολιτική μας.



Η ανόρθωση του κύρους και η ισχυροποίηση της θέσης μας, 

επέτρεψε στην κυβέρνηση να προωθήσει με επιτυχία ένα άλλο 

μεγάλο μας εθνικό στόχο στην Ένωση: την ενταξιακή προοπτική 

της Κύπρου. Η προσπάθειά μας ξεκίνησε πολύ νωρίς, πριν δέκα 

περίπου χρόνια. Αλλά προωθήθηκε αποτελεσματικά τα τελευταία 

χρόνια και αφού στην περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας από 

τη Νέα Δημοκρατία το θέμα είχε ουσιαστικά αγνοηθεί. Εμείς, από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας τον Ιούνιο του 1994, 

προσπαθήσαμε και ανοίξαμε με επιτυχία το δρόμο για την ένταξη 

της Κύπρου στην Ένωση.

Ήδη σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο της ενταξιακής 

διαπραγμάτευσης. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα 

χωρών που θα μπουν στην Ένωση μόλις ολοκληρωθούν οι 

διαπραγματεύσεις.

Ελπίζουμε και θέλουμε η προοπτική της ένταξης να λειτουργήσει 

ως συντελεστής για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, 

σύμφωνα με τις αρχές και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ελπίζουμε και 

θέλουμε η Τουρκοκυπριακή πλευρά να αντιληφθεί τη σημασία της 

ένταξης και να συμπράξει δημιουργικά στο εγχείρημα αυτό αλλά 

και στην επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Άλλωστε, τα 

οφέλη, οικονομικά και πολιτικά, που θα αντλήσει από την ένταξη 

θα είναι πολλαπλά.



Εάν η τουρκοκυπριακή πλευρά και η Άγκυρα συνεχίσουν την 

αρνητική στάση τους, η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες 

που έχει για να διασφαλίσει την ένταξη της Κύπρου. Αυτό θα 

πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Το πολιτικό πρόβλημα δεν 

μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για την ένταξη της Κύπρου.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δυο λόγια για την Τουρκία. Η 

Ελλάδα, όπως έχω επανειλημμένα δηλώσει, στηρίζει τον 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας με την προϋπόθεση ότι 

η Τουρκία προχωρεί στην αποδοχή των βασικών αρχών και 

προϋποθέσεων -σεβασμός ατομικών δικαιωμάτων, κράτους 

δικαίου, διεθνούς δικαίου, κλπ - που εναρμονίζονται με την 

ιδιότητα μιας ευρωπαϊκής χώρας. Στη βάση αυτή, η Ελλάδα θα 

στηρίξει την στενότερη σχέση της Τουρκίας με την Ένωση. Γιατί 

θέλουμε μια Τουρκία, Ευρωπαϊκή και δημοκρατική, ως παράγοντα 

σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή.

Αλλιώς, πρέπει η Τουρκία να καταλάβει καλά, ότι με το παιχνίδι 

της έντασης, παίζει «εν ου παικτοίς». Τα Ελληνικά κυριαρχικά 

δικαιώματα, είναι αδιαπραγμάτευτα.

Οι θέσεις μας αυτές έχουνε γίνει αποδεκτές από την Ένωση. Τα 

συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων του 

Λουξεμβούργου και του Κάρντιφ αποτυπώνουν τις θέσεις αυτές. 

Συγχρόνως πείσαμε τους εταίρους μας για το απαράδεκτο των 

τουρκικών επιβουλών. Βλέπουνε πια αλλιώς τις διαφορές αυτές, 

προτάσσουν το διεθνές δίκαιο, την προσφυγή στο Δικαστήριο της 

Χάγης.



Στην περίοδο που πέρασε προωθήσαμε τους εθνικούς μας

στόχους σε δυο άλλες κρίσιμες διαπραγματεύσεις:

■ Στη διαπραγμάτευση για την μεταρρύθμιση της Ένωσης με τη 

Συνθήκη του Απιείστάσιπ.

■ Στη διαπραγμάτευση για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής 

πολιτικής και διαρθρωτικής πολιτικής στα πλαίσια της «Ατζέντα 

2000».

Στην πρώτη, σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις των ευρωπαϊκών

χωρών, πετύχαμε:

Ι.Νέες δεσμεύσεις της Ένωσης για τη προώθηση των πολιτικών 

απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας. Στο Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Κολωνίας σε λίγες μέρες θα υπογράψουμε το 

«Σύμφωνο Απασχόλησης» ως ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για 

τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Τον εκδημοκρατισμό της Ένωσης με ενίσχυση του ρόλου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρχών της διαφάνειας και 

επικουρικότητας.

3. Την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και 

τη δημιουργία ενός χώρου «ελευθερίας, ασφάλειας και 

δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.



4 . Την προώθηση μιας αποτελεσματικής κοινής εξωτερικής 

πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ώστε να μπορέσει η Ένωση 

να καταστεί συντελεστής ειρήνης και σταθερότητας με ικανότητα 

να προλαμβάνει και να επιλύει συγκρούσεις όπως αυτή για το 

Κόσσοβο. Θέλουμε μία πολιτικά ισχυρή Ευρώπη ώστε να 

υπάρχει έγκαιρη παρέμβαση στις κρίσεις. Για να μην υπάρξει 

άλλη εμπλοκή, όπως η σημερινή στο Κόσσοβο.

5. Διασφαλίσαμε ακόμη μια δέσμη ρυθμίσεων ελληνικού 

ενδιαφέροντος, όπως για την προστασία της ακεραιότητας της 

Ένωσης και των εξωτερικών συνόρων της, αλλά και για την 

ανάπτυξη των νησιών μας.

Είναι, επίσης, σημαντική επιτυχία της πολιτικής μας, ότι με σωστές 

συμμαχίες αποτρέψαμε στην Ένωση αρνητικές ρυθμίσεις και 

εξελίξεις. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι δεν επιτρέψαμε την 

κατάργηση του VETO σε ζωτικής σημασίας θέματα, και ότι δεν 

ανετράπη η θεσμική ισορροπία στα όργανα της Ένωσης. 

Ζητήματα για τα οποία κάποιοι κατέκριναν τη συνθήκη του 

Άμστερνταμ, εμείς είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτά.

Δώσαμε σκληρές μάχες στην διαπραγμάτευση της «Ατζέντα 

2000». Τον περασμένο Μάρτιο στο Βερολίνο, διασφαλίσαμε 

ουσιαστικά την αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας για την 

επόμενη επταετία.



Ήλττιζα τουλάχιστον αυτό να το αναγνωρίσει η αντιπολίτευση. 

Αλλά, έχω προσέξει, ότι όσο πιο ωφέλιμη είναι η πολιτική μας, για 

τον λαό, τόσο πιο κακόπιστη γίνεται η Νέα Δημοκρατία.

Η αλήθεια είναι, ότι, με τη συμφωνία που επιτύχαμε, η Ελλάδα 

εξασφάλισε πόρους από την Ένωση 9 τρισεκατομμυρίων 

δραχμών. Έτσι το νέο, τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα φτάσει 

με τους συμπληρωματικούς εθνικούς πόρους στο συνολικό ποσό 

των 15 τρις δραχμών. Αν προσθέσουμε τα 9,5 τρις που 

εξασφαλίσαμε για τον αγροτικό τομέα, έχουμε τους πόρους για μία 

γιγαντιαία αναπτυξιακή ώθηση της χώρας από το 2000 ως το 

2006.

Με την υλοποίηση του νέου κοινοτικού πλαισίου, η Ελλάδα θα 

πάψει να είναι αναπτυσσόμενη χώρα - μέλος της Ένωσης. Οι 

Έλληνες πολίτες θα έχουν εισόδημα που θα πλησιάζει το μέσο 

εισόδημα των υπολοίπων πολιτών της ένωσης. Η ποιότητα ζωής 

θα βελτιωθεί με τις αυξανόμενες επενδύσεις στις υποδομές, στην 

υγεία, στην παιδεία, με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, 

με ειδικά πρόσθετα μέτρα για τους νέους, τους αγρότες, τους 

ηλικιωμένους, τα ευπαθή άτομα και ομάδες της ελληνικής 

κοινωνίας. Μήνα με το μήνα θα αλλάζει και θα βελτιώνεται η 

καθημερινότητά μας.

Στη διαπραγμάτευση αυτή, διασφαλίσαμε ακόμη το μέλλον της 

ελληνικής γεωργίας. Αποτρέψαμε την επανεθνικοποίηση της 

κοινής αγροτικής πολιτικής και πετύχαμε μέτρα για την αύξηση του 

εισοδήματος των ελλήνων γεωργών. Σε μια εποχή περικοπών



διασφαλίσαμε και επαυξήσαμε τις κοινοτικές ενισχύσεις στη 

γεωργία, που θα ανέλθουν για τα επόμενα επτά χρόνια στα 9,5 

τρις. Προστατεύσαμε όλα τα μεσογειακά προϊόντα από τους 

περιορισμούς των κοινοτικών δαπανών. Αυξήσαμε ποσότητες και 

δικαιώματα για το γάλα, το ζωικό πληθυσμό, τα κρασιά, τα δικά 

μας προϊόντα. Όπως έγραψε ο ευρωπαϊκός τύπος, η Ελλάδα 

υπήρξε η χώρα μέλος που πέτυχε τα καλύτερα δυνατά 

αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση αυτή.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η Ελλάδα με αναβαθμισμένη τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το κύρος της στο περιφερειακό και το διεθνές σύστημα, θα 

διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στις ευρωπαϊκές, περιφερειακές και 

διεθνείς εξελίξεις.

Ως χώρα-μέλος της Ένωσης βρισκόμαστε μπροστά σε δέκα 

τουλάχιστον κρίσιμες διαπραγματεύσεις, κρίσιμες προκλήσεις στις 

οποίες διακυβεύονται ζωτικά ελληνικά συμφέροντα. Για τα 

συμφέροντα αυτά θα αγωνισθούμε με κάθε τρόπο.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές, που θα αρχίσουν με εντατικότερο 

ρυθμό από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας στις αρχές 

Ιουνίου, περιλαμβάνουν:

• Πρώτον: Την υπογραφή του Συμφώνου Απασχόλησης όπου 

προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ενεργό συμβολή της 

Ένωσης στην δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.



• Δεύτερον: Την διεύρυνση της Ένωσης. Διαπραγμάτευση που 

άρχισε και που πρόκειται να επιταχυνθεί τους επόμενους μήνες.

• Τρίτον: Τη διαμόρφωση του Συμφώνου Σταθερότητας για τα 

Βαλκάνια και τη Νοτιανατολική Ευρώπη.

• Τέταρτον: Τη νέα διαπραγμάτευση για την ανάπτυξη της 

ευρωπαϊκής άμυνας αλλά και την γενικότερη προσπάθεια για 

την αναβάθμιση της ΚΕΠΠΑ.

• Πέμπτον: Ξεκινάει η νέα θεσμική αναμόρφωση της Ένωσης με 

τη σύγκλιση νέας διακυβερνητικής διάσκεψης, όπου κι εκεί θα 

δώσουμε τη μάχη για την ισότιμη θέση μας στην Ευρώπη.

• Έκτον: Αρχίζει η διαπραγμάτευση για τη νέα πολιτική της 

Ένωσης για την Μεσόγειο, ιδιαίτερα σημαντική για τις δικές μας 

προτεραιότητες.

• Έβδομον: Στο τέλος του χρόνου πρόκειται να αρχίσει ο νέος 

γύρος πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με κύριο 

πρωταγωνιστή την Ένωση.

• Όγδοο: Μέσα στους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει νέα 

συζήτηση για το πρότυπο μακροοικονομικής πολιτικής που θα 

πρέπει να εφαρμόζει η Ένωση μετά την δημιουργία του Ευρώ.

• Ένατο: Η Ένωση θα ξεκινήσει από την Κολωνία τη σύνταξη ενός 

ενωσιακού Χάρτη για Θεμελιώδη Δικαιώματα.

• Δέκατο: Τέλος, σχετικά σύντομα θα ξανανοίξει η συζήτηση για 

τις σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία. Η Ελλάδα, η 

Κυβέρνηση, είναι προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει τη 

συζήτηση αυτή με θέσεις και ιδέες για τη μεγιστοποίηση των 

συμφερόντων της.



Θα σταθώ σε μερικές κρίσιμες πτυχές των αγώνων και των 

προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας:

Πρωταρχικός στόχος μας είναι να προωθήσουμε τη σταθερότητα, 

την ειρήνη και τη συνεργασία στη περιοχή μας. Η Ελλάδα θα 

παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μετά το τέλος των εχθροπραξιών 

στην ανοικοδόμηση της περιοχής αλλά και για να εφαρμόσει η 

Ένωση ένα συνολικό σχέδιο για τη σταθερότητα, την ανάπτυξη, 

τον εκδημοκρατισμό, αλλά και την ενσωμάτωση της περιοχής των 

Βαλκανίων στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό έχουμε υποβάλει 

προτάσεις και σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μαζί με άλλες 

προτάσεις αποτελεί τη βάση για την επεξεργασία του «Συμφώνου 

Σταθερότητας» για την Νοτιανατολική Ευρώπη.

Θα εργασθούμε για να διασφαλίσουμε την ενσωμάτωση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των χωρών που το επιθυμούν. Για να 

δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις ενσωμάτωσής τους. 

Για να εδραιώσουμε τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην 

περιοχή. Η περιοχή μας δεν πρέπει να ξαναγνωρίσει την τραγική 

εμπειρία του πολέμου.

Στην κρίση αυτή, δίπλα μας, προασπίσαμε αποφασιστικά και 

αποτελεσματικά τα εθνικά μας συμφέροντα. Μέσα από τις γραμμές 

των συμμαχιών μας, μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η Ελλάδα έχει μια καθαρή σχέση και στάση. Έχουμε 

διακριτές θέσεις και τις προασπίζουμε με υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα.



Εμείς από την αρχή είπαμε ότι οι βομβαρδισμοί και ο πόλεμος δεν 

είναι λύση. Μας ζητήθηκε η συμμετοχή μας στην στρατιωτική 

εμπλοκή και είπαμε ξεκάθαρα «όχι». Επιμένουμε σταθερά από την 

αρχή στην ανάγκη μιας πολιτικής λύσης της κρίσης. Και ήδη 

πληθαίνουν οι φωνές σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Επιτύχομε να είμαστε αξιόπιστοι σύμμαχοι στους οργανισμούς 

που ανήκουμε, αλλά και αξιόπιστοι συνομιλητές με όλες τις 

βαλκανικές χώρες. Πρωτοστατήσαμε στην οργάνωση της 

ανθρωπιστικής βοήθειας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η Ελλάδα έχει κύρος, έχει φωνή, έχει λόγο στις εξελίξεις. 

Επιτύχομε να είμαστε μέρος της διαδικασίας επίλυσης της λύσης. 

Αν ακούγαμε τις κραυγές της αντιπολίτευσης η Ελλάδα θα ήταν 

μέρος του προβλήματος των Βαλκανίων.

Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταστροφική για την χώρα.

Με την πολιτική που ακολουθήσαμε κερδίσαμε την εκτίμηση των 

συμμάχων και εταίρων μας αλλά μπορέσαμε και να βοηθήσουμε 

στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην περιοχή και να 

συμβάλλουμε στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για την 

ειρήνευση. Θα συνεχίσουμε την πολιτική αυτή και θα 

προωθήσουμε τον κεντρικό ρόλο της Ελλάδας σ’ όλες τις 

διαδικασίες για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη στη 

περιοχή αυτή.



Δεύτερον, θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού 

και στην εκτέλεση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Έχουμε γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας μας, τις ζωτικές 

ανάγκες των συμπολιτών μας, καθώς και τις αναπτυξιακές 

προτεραιότητες της χώρας. Στόχος μας είναι οι πολιτικές via touc 

πολίτες, πολιτικές που ενισχύουν την κοινωνική αλληλεννύη και 

βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Σε συνδυασμό με τα απτά και συγκεκριμένα οφέλη που θα 

προκύψουν από την ένταξη στο Ευρώ και τις νέες 

μακροοικονομικές συνθήκες, οι προσπάθειές μας για τη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής θα οδηγήσουν σε ριζικές αλλαγές στην 

κοινωνική φυσιογνωμία της χώρας και στις συνθήκες διαβίωσης.

Η υγεία, η παιδεία, η κοινωνία της γνώσης, οι μεταφορές, το 

περιβάλλον, ο πολιτισμός, η φροντίδα για τα παιδιά και τους νέους 

είναι στη κορυφή των προτεραιοτήτων που θέτουμε στο Π ΚΠΣ. 

Γιατί ξέρουμε τα προβλήματα και τις ελλείψεις και θα συνεχίσουμε 

πιο αποτελεσματικά να τις πολεμάμε.

Τρίτον, θα συμμετάσχουμε δυναμικά στην διαμόρφωση της νέας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα «ελλείμματα» της Ένωσης είναι 

σημαντικά και έγιναν ιδιαίτερα ορατά τις τελευταίες εβδομάδες.

• Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός νέου πρότυπου 

οργάνωσης της Ένωσης. Περισσότερο δημοκρατικού, 

περισσότερο κοινωνικού, οικολογικού και τελικά περισσότερου 

πολιτικού.



• Στόχος μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει Πολιτική 

Ένωση με μέσα, πολιτικές, πόρους, θεσμούς που θα 

ανταποκρίνονται στα αιτήματα, προβλήματα και προσδοκίες της 

ευρωπαϊκής κοινωνίας και πολιτών. Γιατί επιδιώκουμε την 

«Ευρώπη των Πολιτών».

• Αλλά και μια Ένωση με ικανότητα να προλαμβάνει κρίσεις, να 

διαχειρίζεται και επιλύει ειρηνικά συγκρούσεις. Γιατί η Ένωση 

που έχουμε δεν μας ικανοποιεί. Δεν ανταποκρίνεται στις 

απόψεις, ιδέες και φιλοδοξίες μας τουλάχιστον στους τομείς 

αυτούς. Δεν ανταποκρίνεται στις στοχεύσεις μιας πολιτικά 

ολοκληρωμένης Ευρώπης της ειρήνης και της έγκαιρης 

πολιτικής δράσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε αδυναμία να χειρισθεί ειρηνικά την 

κρίση στο Κόσσοβο και Γιουγκοσλαβία. Δεν διαμόρφωσε αρχικά 

την κατάλληλη πολιτική. Δεν έκανε τις αναγκαίες παρεμβάσεις. Δεν 

προχώρησε σε πρωτοβουλίες. Εμείς αναλάβαμε πρωτοβουλίες για 

την υπέρβαση της κρίσης. Για την ειρηνική, πολιτική λύση του 

προβλήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συνεπώς να 

αλλάξει. Αλλά για να την αλλάξουμε θα πρέπει να είμαστε 

δυναμικά παρόντες. Για να μετατρέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 

σε δύναμη ειρήνης, δημοκρατίας, κοινωνικής προόδου, 

σταθερότητας.

Θα εργασθούμε για να τα επιτύχουμε, μαζί με τους άλλους 

Ευρωπαίους, αυτούς τους στόχους. Έχουμε τις ιδέες. Έχουμε τις



προτάσεις. Έχουμε το σχέδιο. Η Ένωση θα εξελιχθεί σε δύναμη 

δημοκρατίας, ειρήνης, κοινωνικής ευαισθησίας και συνοχής.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να αποκτήσει τα μέσα, θεσμούς και 

πολιτικές για να αποφασίζει και ενεργεί αυτόνομα και 

αποτελεσματικά.

• Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας στις 3-4 Ιουνίου, 

πρόκειται να ληφθούν μια σειρά από σημαντικές αποφάσεις για 

την ανάπτυξη των θεσμών και της κοινής εξωτερικής πολιτικής 

και αμυντικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ελλάδα έχει ήδη 

καταθέσει υπόμνημα για την ανάπτυξη της αμυντικής πολιτικής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να καταστεί η Ένωση 

παράγων σταθερότητας, ειρηνικής επίλυσης των κρίσεων και 

συγκρούσεων. Αλλά και παράγων για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας και ακεραιότητας της Ένωσης. Παράγων 

παγκόσμιας ισορροπίας.

• Στη νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη που πρόκειται να συγκληθεί 

για τη θεσμική αναμόρφωση, η Ελλάδα θα εργασθεί προς τη 

κατεύθυνση αυτή. Θα εργασθούμε, ώστε η Ένωση να 

αποκτήσει ισχυρότερες πολιτικές για την απασχόληση, την 

κοινωνική συνοχή. Θα εργασθούμε, προκειμένου η 

«νομισματική ένωση» να γίνει και οικονομική ένωση και τελικά 

πολιτική ένωση.

Η Ελλάδα δεν αποδέχεται την άποψη ότι η Διακυβερνητική θα 

περιορισθεί στη ρύθμιση των θεμάτων που δεν τακτοποιήθηκαν



στο Άμστερνταμ. Χρειάζεται μία ευρύτερη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που απασχολούν την Ένωση.

Θα αγωνισθούμε τέλος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ένταξης της Κύπρου στην Ένωση.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση αυτή, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που οδηγεί στην 

ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ, που διασφάλισε τους 

πόρους για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας 

μέχρι το 2006, που ανέδειξε την Ελλάδα σε ισχυρή δύναμη στον 

ευρωπαϊκό χώρο και στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, 

είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εννυηθεί:

■ τη σταθερή πορεία της χώρας και την ισότιμη συμμετοχή της 

στην αυριανή ευρωπαϊκή πραγματικότητα

■ τη δίκαιη κατανομή των οφελών για τους πολίτες από την 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση

■ την υλοποίηση του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

■ μια πιο κοινωνική, ποιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική 

Ευρώπη κοντά στον πολίτη

■ την ένταξη της Κύπρου στην Ένωση

■ τη διαρκή υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων από κάθε 

εξωτερική επιβουλή.

Σ’ ένα ραγδαία αλληλεξαρτώμενο σύστημα, στην εποχή της 

παγκοσμιοποίησης και της ενίσχυσης των διεθνών οργανισμών και



συμμαχιών, αλλά και των κινδύνων στον περίγυρό της, η επιλογή 

της Ελλάδας είναι η ενεργός συμμετοχή στην διεθνή κοινωνία και 

τους θεσμούς της. Επιλογή της Ελλάδας είναι η ισότιμη συμμετοχή 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολιτική, με στρατηγική, με στόχους, 

με όραμα. Εμείς πολιτική έχουμε. Έχουμε αποτελέσματα. Οι 

εξελίξεις δικαιώνουν τις επιλογές μας, ο λαός μας ζει την ασφάλεια 

και την σταθερότητα την ώρα της μεγάλης κρίσης στην περιοχή 

μας. Το σύνθημά μας “Πρώτα η Ελλάδα” γίνεται πραγματικότητα 

μέσα από μία ισχυρή Ελλάδα, μια Ελλάδα ισότιμη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την πολιτική μας αυτή θα διασφαλίσουμε τη θέση της Ελλάδας 

«στη ζώνη σταθερότητας και το ευρωπαϊκό σύστημα ισχύος» στο 

οποίο ανήκουμε. Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, μια χώρα 

δημοκρατίας, ανάπτυξης, κοινωνικής προόδου, συνεργασίας και 

ειρήνης.

Στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα η Ελλάδα, χώρα ισχυρή, 

αναπτυγμένη, δημοκρατική, η Ελλάδα δύναμη ειρήνης, 

σταθερότητας, πολιτισμού, η Ελλάδα των ιστορικών οραματισμών 

του X. Τρικούπη, του Ελ. Βενιζέλου, του Γ. Παπανδρέου, του Κ. 

Καραμανλή, η Ελλάδα των μεγάλων οραματισμών του Ανδρέα 

Παπανδρέου, γίνεται πραγματικότητα.

Το καθήκον μας απέναντι στις νέες γενιές, επιβάλλει να 

οδηγήσουμε την Ελλάδα στην πρώτη θέση των αναπτυγμένων 

χωρών. Είμαστε ήδη ανάμεσα στις 25 περισσότερο αναπτυγμένες 

χώρες της υφηλίου. Έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να



προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο διασφαλίζοντας συνθήκες 

ευημερίας για όλους, κοινωνική συνοχή και προκοπή, 

διασφαλίζοντας την εθνική μας ακεραιότητα και την πολιτιστική 

μας ταυτότητα.

Οι ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας είναι μοναδικές και δεν 

πρέπει να τις χάσουμε. Δεν θα τις χάσουμε. Θα μπούμε στον 

εικοστό πρώτο αιώνα με νέες προοπτικές, νέα αισιοδοξία, νέα 

ευαισθησία, νέες μορφές αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

Αυτή την προοπτική θα εκπληρώσει ο λαός μας, με την ψήφο του 

στις 13 Ιούνη.


