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Παρουσίασα τις μέρες που πέρασαν:

- Την πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα για τη νέα εποχή. 

Πάμε μπροστά με σταθερότητα, σχέδιο και 

αυτοπεποίθηση. Το σχέδιο μας διατυπώνεται στο 

Σύμφωνο για μια Ισχυρή Κοινωνία. Σ’ αυτό 

αναφέρονται οι συγκεκριμένες δράσεις που 

αναλαμβάνει, προωθεί, ολοκληρώνει η κυβέρνηση 

μέχρι το 2004. Ανακοίνωσα τις γενικές γραμμές. Οι 

λεπτομέρειές του δημοσιεύονται τις επόμενες μέρες.

- Παρουσίασα επίσης την οικονομική στρατηγική για την 

πραγματική και την κοινωνική σύγκλιση βασισμένη στη 

Σταθερότητα, την Ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, την 

Επιχειρηματικότητα και την Παραγωγικότητα. Την 

επιδίωξη για μια δεύτερη γενιά διαρθρωτικών αλλαγών.

- Αναφέρθηκα στο γεγονός, ότι για πρώτη φορά 

παρουσιάσαμε ένα πρόγραμμα τριετίας. Στο 

πρόγραμμα αυτό διαθέτουμε σημαντικά περισσότερους 

πόρους για κοινωνική πολιτική απ’ ό,τι είχαμε 

προβλέψει στις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.



Η Ελλάδα διακρίνεται σήμερα από πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα. Δημιουργεί τις βάσεις για μία ανάπτυξη που 

έχει διάρκεια. Είναι μέλος της Ευρωζώνης. Ανήκει στον 

κύκλο των πιο ανεπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Από 

1ης Ιανουάριου το νόμισμά μας θα είναι ένα από τα 

ισχυρότερα νομίσματα του κόσμου, το Ευρώ. Οι 

προοπτικές της χώρας είναι πολύ καλές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πολλά προβλήματα 

πάνω στα οποία σκύβουμε με προσοχή.

Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Μία πόλη 

στην οποία είναι ορατή η αλλαγή του ρόλου της Ελλάδας. 

Η ανάπτυξή της, η μεγάλη απόσταση από τις γειτονικές 

χώρες, η παρουσία της ως δύναμη ειρήνης και προόδου 

στα Βαλκάνια. Μία πόλη που θα πραγματοποιηθεί η 

Σύνοδος Κορυφής του 2003. Θα επιβεβαιωθεί έτσι η 

σημασία και η διεθνής ακτινοβολία της. Εδώ πιο δυνατά 

από αλλού ακούγεται τόσο το μήνυμα ότι διεκδικούμε ένα 

καλύτερο μέλλον όσο και το μήνυμα ότι αυτό το μέλλον 

εξαρτάται κυρίως από μας και το κατακτούμε.


