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Αθήνα, 23 Ιουλίου 1998

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ 
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 24η ΕΠΕΤΕΙΟ 

ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Εικοσιτέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας στη χώρα μας.

Σήμερα, το ζητούμενο δεν είναι η εδραίωση της πολιτικής Δημοκρατίας. 
Αυτή έχει πλέον κατακτηθεί.

Σήμερα, το ζητούμενο είναι να μπορέσουμε ως χώρα, ως λαός, ως 
οργανωμένη κοινωνία, όχι απλώς να παρακολουθούμε, αλλά να 
συμμετέχουμε ισότιμα σε όλες τις εξελίξεις, τις φάσεις και τα στάδια του 
ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Στο Σπίτι της Ευρώπης που οικοδομείται να 
είμαστε συνιδιοκτήτες με τους άλλους εταίρους μας και όχι απλώς 
φιλοξενούμενοι.

Γι’ αυτό και πιστεύω ακράδαντα πως καθολικό αίτημα του ελληνικού 
λαού είναι πλέον ο εκσυγχρονισμός της χώρας. Ο εκσυγχρονισμός των 
δομών της κοινωνίας, της οικονομίας και των θεσμών.
Το Πρόγραμμα Διαρθρωτικών Αλλαγών, η περιφερειακή συγκρότηση 
του- κράτους, οι μεταρρυθμισπκές τομές στη Δημόσια Διοίκηση, την 
Παιδεία, την Υγεία, τις εργασιακές σχέσεις, την Κοινωνική Ασφάλιση 
που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αυτόν ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν.

Έτσι ώστε η χώρα μας να βρεθεί πανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις της τρίτης χιλιετίας.

Έτσι ώστε η Ελλάδα να ενταχθεί, ως πλήρες μέλος, στην Οικονομική και 
Νομισματική Ένωση, την 1/1/2001.

Έχω πλήρη συναίσθηση των προσπαθειών, αλλά και των θυσιών του 
ελληνικού λαού τα τελευταία τρία χρόνια, προκειμένου η χώρα μας να 
σταθεί επάξια σ; αυτό το νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.



Οι θυσίες του δεν θα πάνε χαμένες. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να 
πορεύεται έναν δύσκολο δρόμο με σιγουριά, αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση.

Αρκεί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, όπως προ ετών αγωνισθήκαμε για τη στερέωση της 
Δημοκρατίας, να είμαστε τώρα έτοιμοι να ανταποκριθούμε σ’ αυτές.

Το όραμά μας για μια Ελλάδα ισχυρή, με φωνή, με κύρος, με παρουσία, 
αλλά και με κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνοχή γίνεται, μέρα 
με τη μέρα, πραγματικότητα.

Είναι η ώρα της δημιουργικής και συντονισμένης προσπάθειας όλων 
των Ελλήνων.
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