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Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην καθιερωμένη πλέον ετήσια αυτή 

συνάντησή μας. Όπως είθισται θα αναφερθώ με δυο λόγια στη σημερινή 

συγκυρία και θα δεχθώ ακολούθως τις ερωτήσεις σας.

Η Ελλάδα σήμερα λαμβανομένης υπόψη της παγκόσμιας κατάστασης 

βρίσκεται μπορώ να πω, σε μια καλή ιστορική στιγμή, που μας δίνει το 

δικαίωμα να υποστηρίζουμε, ότι το μέλλον θα είναι ακόμη καλύτερο. Στον 

τομέα της οικονομίας, ενώ είναι δεδομένη μια ύφεση (ΗΠΑ, Γερμανία κλπ) η 

οποία επιδεινώθηκε από τα γνωστά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου, η 

ελληνική οικονομία έχει ρυθμούς ανάπτυξης για το 2002 3,8% που είναι 

υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Και στον νέο χρόνο η Κυβέρνηση προχωρά με εντατικότερους ρυθμούς στην 

αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και την προσαρμογή της στα 

Ευρωπαϊκά δεδομένα και στον ανταγωνισμό. Σκοπός μας είναι η πραγματική 

σύγκλιση με τις χώρες της Ε.Ε.

Η Κυβέρνηση παράλληλα πραγματοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης 

των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, θέτοντας τις βάσεις ενός νέου 

σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Γνωρίζετε ότι από την 1η Γενάρη, στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει το Ευρώ και 

μάλιστα θα είναι η πρώτη χώρα που με μία ώρα διαφορά θα το υποδεχθεί. Το 

Ευρώ θα προσδώσει σταθερότητα στην οικονομία και μια αγορά πληθυσμού 

^00 εκ. με ένα κοινό νόμισμα.

Όσον αφορά τα διεθνή θέματα η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις αποφάσεις 
που ελήφθησαν από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η τρομοκρατία σ’ όλες τις εκφάνσεις της 
αποτελεί τον κυριότερο εχθρό της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της 

ανάπτυξης παγκοσμίως. Η στάση μας απέναντι στο φαινόμενο αυτό είναι 

απολύτως καθαρή και αποφασιστική.



Υποστηρίζουμε επίσης την ειρηνική διευθέτηση του Μεσανατολικού 

προβλήματος. Θεωρούμε ότι μπορεί και διάλογος να γίνει και λύση να βρεθεί, 

ώστε να κλείσει η ανοιχτή αυτή πληγή. Η Ελλάδα προσφέρει προς την 

κατεύθυνση αυτή τις καλές της υπηρεσίες.

Στα Βαλκάνια η Ελλάδα είναι παρούσα με συμμετοχή στη διασφάλιση της 

ειρήνης και ταυτόχρονα επιδιώκει με οικονομικά μέσα τη στήριξη και ανάπτυξη 

της περιοχής. Η συνεργασία μ’ όλες τις χώρες της Βαλκανικής είναι στενή και 

καθημερινή.

Έχουμε συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία ενός νέου κλίματος στις 

σχέσεις με την Τουρκία και στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμός της, μέσα από 

το καθεστώς υποψηφιότητας, σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου στο Ελσίνκι. Η Τουρκία οφείλει να προσαρμοστεί στις 

υποχρεώσεις που θέτει το κοινοτικό κεκτημένο όπως αυτό αποτυπώνεται 

στην εταιρική σχέση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κύπρος είναι πρώτη στη σειρά χώρα προς ένταξη στην Ε.Ε. Πληρεί όλες τις 

προϋποθέσεις και ισχύουν απολύτως οι αποφάσεις του Ελσίνκι, όπως αυτές 
επιβεβαιώνονται με μεταγενέστερες αποφάσεις των κοινοτικών οργάνων.

Το 2004 φιλοξενούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διεξαγωγή και η επιτυχία 

τους αποτελεί για μας μια πρόκληση. Είμαστε σίγουροι ότι οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες της Αθήνας θα αποτελέσουν σταθμό στη ιστορία του παγκόσμιου 

αυτού αθλητικού θεσμού.

Τέλος το πρώτο εξάμηνο του 2003 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της 
Ε.Ε. που για μας ασφαλώς έχει μεγάλη σημασία τόσο η διεξαγωγή της όσο 

και οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη σύνοδο κορυφής στη Θεσσαλονίκη.

Όπως βλέπετε μέχρι τις εκλογές του 2004 και όπως πιστεύω και μετά από 

αυτές, έχουμε μπροστά μας ένα έργο να ολοκληρώσουμε που θα φέρει τη 

χώρα ακόμα πιο μπροστά στη πορεία της ανάπτυξής της, της ευημερίας και 
της προόδου μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και το παγκόσμιο γίγνεσθαι.


