
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Θεσσαλονίκη, 24/11/2003.

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης μιλώντας στην αρχή της ομιλίας του 
(εκτός διανεμηθέντος κειμένου) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης για το Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και εξηγώντας τους λόγους της 
καθυστερημένης προσέλευσής του, λόγω τηλεφωνικής επικοινωνίας που 
είχε σήμερα το πρωί με τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 
της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ για την κρίσιμη απογευματινή 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΟΟΠΝ), είπε επί λέξει τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση και να αναφερθώ στην 
αιτία αυτής της καθυστέρησης ως ένα παράδειγμα πώς αλλάζει το διεθνές 
περιβάλλον. Σήμερα το πρωί μίλησα με τον Καγκελάριο κ. Σρέντερ για τη 
συνεδρίαση του ΕΌΟΠΝ που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις 
Βρυξέλλες.

Όπως ίσως έχετε διαβάσει στις εφημερίδες, κατά τη συνεδρίαση αυτή θα 
κριθεί, αν η Γερμανία πρέπει να εφαρμόσει το Σύμφωνο Σταθερότητας, αν η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Όοππηίεείοη) θα πάρει μέτρα κατά της Γερμανίας. Αυτή είναι 
μία ιδιαίτερα σημαντική απόφαση γιατί δείχνει ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη 
θα πρέπει να ακολουθήσουν μία συγκεκριμένη πορεία, όπως προβλέπεται στις 
Συνθήκες.

Η Γερμανία έχει επιχειρήματα κατά της άμεσης εφαρμογής οποιουδήποτε 
μέτρου, λόγω των ειδικών εξελίξεων οι οποίες υπήρχαν στη χώρα.

Η χώρα μας, από την περασμένη εβδομάδα, έχει προσπαθήσει, πιστεύοντας 
ότι δεν χρειάζονται, αυτή τη στιγμή, αντιπαραθέσεις, να επιτύχει ένα συμβιβασμό. 
Έχει προτείνει δυνατότητες, με τις οποίες η κατάσταση η οποία εξελίχθηκε θα είναι 
υπό παρακολούθηση και θα επιδιώξουμε όλοι να πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των 
Συνθηκών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη οποιωνδήποτε μέτρων.

Αυτές οι συμβιβαστικές συζητήσεις βρίσκονται, αυτή τη στιγμή, σε εξέλιξη και 
γύρω απ' αυτές υπήρξε και η συνομιλία που είχα με τον κ. Σρέντερ. Δείχνει, 
πιστεύω, πολύ καθαρά η περίπτωση αυτή ότι βρισκόμαστε σε μία άλλη εποχή και 
για την Ευρώπη, αλλά και για το ρόλο της Ελλάδας.

Αυτό αφορά, ίσως, τα μεγάλα, τα ευρωπαϊκά, το Σύμφωνο Σταθερότητας. 
Αλλά, η άλλη εποχή φαίνεται και από πιο μικρά, αλλά, επίσης, σημαντικά για τη 
χώρα, όπως και για περιοχές, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη».

(Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του Πρωθυπουργού για το Ελληνικό Σχέδιο 
Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων -ΕΣΟΑΒ-, όπως έχει διανεμηθεί).


