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«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ 
ΣΤΟ ΖΑΤΤΤΤΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ

Παρασκευή, 1η Φεβρουάριου 2002

Συμπληρώθηκε ένας μήνας από την εισαγωγή του ευρώ 

στην Ελλάδα και τις άλλες 11 χώρες της Ευρωζώνης. Στη 

σημερινή σύσκεψη της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής 

για το ευρώ εξετάσαμε τα διαθέσιμα στοιχεία και με 

ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι το ευρώ κυκλοφορεί σ’ όλη 

τη χώρα και χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από 

τους πολίτες.

Αυτή την εβδομάδα, το 95% των Ελλήνων έχει 
πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ευρώ, ενώ 

περισσότεροι από 7 στους 10 Έλληνες 

πραγματοποιούν συναλλαγές κυρίως σε ευρώ. Σ' ότι 
αφορά την προσαρμογή, 9 στους 10 Έλληνες 

δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις 

συναλλαγές με το ευρώ.

Πριν την πρωτοχρονιά είχαμε θέσει ένα στόχο: να γίνει η 

εισαγωγή του ευρώ και η απόσυρση της δραχμής κατά τον 

ομαλότερο τρόπο. Σήμερα είμαστε σε θέση να 

επιβεβαιώσουμε ότι πετύχαμε απόλυτα στο στόχο 

μας. Οι όποιες δυσκολίες ξεπεράστηκαν εύκολα, γεγονός 

που αναδεικνύει για μια ακόμη φορά την ικανότητα των



Ελλήνων να προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές, 
αλλά επίσης και τον υψηλό βαθμό αποδοχής του 

ευρώ απ’ όλους τους Έλληνες.

Όλο αυτό το εγχείρημα δεν ήταν απλό. Υπήρξε το 

αποτέλεσμα της μεγάλης οργανωτικής προσπάθειας όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων, των παραγωγικών τάξεων 

αλλά και των ίδιων των πολιτών.

Σήμερα, η προσπάθεια συνεχίζεται για την περαιτέρω 

προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας στο νέο 

περιβάλλον. Καθημερινά κατακτούμε το χαμένο έδαφος, 

καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει από την 

Ευρώπη. Προχωρούμε τη σύγκλιση.

Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τη σταθερότητα και την 

προβλεψιμότητα που προσδίδει το ευρώ. Προχωρούν σε 

αναδιαρθρώσεις και μεγεθύνσεις με στόχο την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητάς τους. Στρέφονται προς τις αγορές 

των εξωτερικού για να εξασφαλίσουν νέα μερίδια σ’ ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Έτσι, διασφαλίζεται το 

αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, δημιουργούνται οι νέες 

θέσεις εργασίας.



(
*

Η κυκλοφορία του ευρώ στην Ελλάδα σηματοδοτεί την 

έναρξη μιας νέας πορείας της χώρας. Αφήσαμε πίσω 

οριστικά τη μιζέρια. Ξεκινούμε για την κατάκτηση των 

νέων κοινωνικών και οικονομικών στόχων. Η εισαγωγή 

του ευρώ εδραιώνει τη νέα Εθνική αυτοπεποίθηση. Η 

Ελλάδα πέρασε από την περιφέρεια στον πυρήνα των 

ισχυρών κρατών, όχι με αίσθημα κατωτερότητας ή 

υστέρησης, αλλά ισότιμα και με αξιοπρέπεια. Η ελληνική 

οικονομία με το ευρώ γίνεται ισχυρότερη, όπως 

ισχυρότερη γίνεται και η χώρα μας.


