
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 7 Μαΐου 1999

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά τη συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου με κύριο αντικείμενο την πορεία της 
οικονομίας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“ Μετά τις χθεσινές εξελίξεις, τη συμφωνία η οποία επήλθε στη Σύνοδο 
των υπουργών Εξωτερικών Ό8 για το θέμα της Γιουγκοσλαβίας, νιώθω 
ικανοποίηση και δικαίωση για τις θέσεις που υποστήριξε η Ελλάδα. 
Ορισμένες από τις πάγιες θέσεις μας αποτελούν τη βάση της 
συμφωνίας:
• Η μη αλλαγή συνόρων.
• Η παραπομπή του θέματος στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών, για να υπάρξει η νομική βάση για την επίλυσή του.
• Η επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.
• Ο αφοπλισμός των παραστρατιωτικών οργανώσεων, οι -οποίες 

υπάρχουν στην περιοχή. Και,
• Η δημιουργία μιας ειρηνευτικής δύναμης, η οποία θα έχει και πολιτική 

αποστολή. Μιας ειρηνευτικής δύναμης, η οποία θα επιμεληθεί της 
εφαρμογής των συμφωνηθέντων.

Εμείς είχαμε εξ αρχής υποστηρίξει την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
λύση με στρατιωτικά μέσα. Ο πόλεμος δεν πρόκειται να οδηγήσει στη 
λύση, γι’ αυτό χρειάζονται διπλωματικές πρωτοβουλίες, πολιτικές 
πρωτοβουλίες. Και με βάση αυτή την αρχή, ακόμη και χθες, επιδιώξαμε 
την επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης.

Εγώ συνομίλησα χθες το πρωί με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας 
Μάσιμο Ντ’ Αλέμα γι’ αυτό το θέμα. Ο κ.Παπούλιας μετέφερε στο 
Βελιγράδι, τόσο την άποψη των ελληνικών κομμάτων, όσο και την 
άποψη της ελληνικής κυβέρνησης: Ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η 
ρύθμιση των θεμάτων, ώστε να επισπευσθεί η ειρηνευτική διαδικασία.

Βεβαίως, η συμφωνία δεν λύνει ακόμα το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουν 
ακόμα πολλές προσπάθειες και δεν χρειάζεται υπέρμετρη αισιοδοξία. 
Ακόμα και σήμερα υπήρξε βομβαρδισμός της Νις, με αποτέλεσμα το 
θάνατο αμάχων. Η σημερινή εξέλιξη στην πόλη Νις της Γιουγκοσλαβίας 

- δείχνει ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και θα πρέπει να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειες.
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Η ελληνική κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες, τις οποίες έχει 
ξεκινήσει, εδώ και καιρό. Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει μια εφαρμόσιμη 
συμφωνία, αποδεκτή απ’ όλα τα μέρη και επίσης στην εφαρμογή αυτής 
της συμφωνίας.
Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες αυτές, που καταβάλλονται από πολλές 
πλευρές, θα καταλήξουν σύντομα σε ένα αποτέλεσμα για να τελειώσει ο 
πόλεμος και να αρχίσει και πάλι στα Βαλκάνια μια περίοδος ανάπτυξης. 
Να αρχίσει η ανασυγκρότηση των Βαλκανίων, την οποία τόση ανάγκη 
έχουν οι βαλκανικές χώρες. Ανασυγκρότηση που θα σημάνει και για τη 
χώρα μας νέες δυνατότητες.

Αυτές τις νέες δυνατότητες συζητήσαμε σήμερα και στο Υπουργικό 
Συμβούλιο. Κάναμε μια επισκόπηση της οικονομικής πολιτικής και των 
εξελίξεων μέχρι σήμερα. Διαπιστώσαμε ότι η ελληνική οικονομία έχει 
φθάσει σε ένα σημείο σταθερότητας, απόλυτα ικανοποιητικό. Ούτε η 
κρίση στη Νοτιοανατολική Ασία, ούτε η κρίση στη Ρωσία, ούτε οι 
βαλκανικές εξελίξεις δεν επηρέασαν την πορεία της οικονομίας αισθητά.

Πορευτήκαμε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που 
έχουμε θέσει, σύμφωνα με τους στόχους μας. Θα πορευθούμε και τους 
επόμενους μήνες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουμε λάβέι μέχρι 
τώρα. Και θα πετύχουμε στο τέλος του χρόνου, όπως έχουμε 
προβλέψει, τα κριτήρια, τα οποία θα μας επιτρέψουν την είσοδό μας στη 
ζώνη του ευρώ και τη συμμετοχή μας στην ΟΝΕ.

Αυτά τα κριτήρια, όταν τα επιτύχουμε, μαζί με τις αποφάσεις που 
καθορίζουν τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε τις 
προϋποθέσεις για μια ταχύτερη και πιο θεαματική ανάπτυξη της χώρας. 
Θέλω να θυμίσω ότι το Γ  ΚΠΣ προβλέπει κοινοτικούς και εθνικούς 
πόρους ύψους 15 τρις δρχ. και ότι οι αποφάσεις που αφορούν την ΚΑΠ 
προβλέπουν πόρους ύψους 7 τρις δρχ. Όλα αυτά θα συντείνουν στο να 
αλλάξουμε ακόμη περισσότερο το πρόσωπο της Ελλάδας.

Δημιουργούμε μια σταθερή προοπτική. Ίσως, γι’ αυτό κυκλοφορούν 
διάφορες ανεύθυνες, επιπόλαιες και ιδιοτελείς -θα έλεγα- φημολογίες. 
Μια τέτοια είναι ότι θα υπάρξουν διπλές εκλογές. Μόλις χθες 
υπέγραψα το διάταγμα ότι θα διεξαχθούν οι Ευρωεκλογές στις 13 
Ιουνίου. Οι Εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν, όπως το έχουμε πει, 
μέσα στο 2000.
Άλλος ένας ισχυρισμός, ο οποίος κυκλοφορεί, είναι ότι θα υπάρξει μια 
πολιτική διαπραγμάτευση για την ένταξή μας στην ΟΝΕ. Θέλω να 
επαναλάβω ότι για να επιτύχουμε την πορεία μας στην Ε.Ε., 
πρέπει να έχουμε φθάσει σε ένα ορισμένο οικονομικό επίπεδο. 
Δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική διαπραγμάτευση. Μας ενδιαφέρει να
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δημιουργήσουμε αυτή την οικονομική βάση, η οποία είναι 
απαραίτητη, για να έχει ανταγωνιστικότητα η οικονομία μας και να 
πετύχουμε στην επόμενη φάση, μετά την ένταξη στην ΟΝΕ.

Σήμερα ακούσθηκε η εξής αστειότητα, ότι η Ελλάδα εντάσσεται σήμερα 
στην ΟΝΕ. Αυτό, βέβαια, γίνεται με ιδιοτέλεια, γιατί κάποιοι θέλουν να 
“παίξουν” στα Χρηματιστήρια με τα νομίσματα, κλπ. Πρέπει η κοινή 
γνώμη, ο ελληνικός λαός να έχει απέναντι σ’ αυτές τις φήμες 
ψυχραιμία και να δείχνει προσοχή. Η πορεία μας είναι μια πορεία, 
η οποία διακρίνεται από σοβαρότητα, από σταθερούς στόχους. 
Είναι μια πορεία συνέπειας.

Και επομένως, όλοι αυτοί οι τακτικισμοί, όλες αυτές οι σκέψεις ότι εμείς 
θα ακολουθήσουμε κάτι άλλο από αυτό που λέμε, δεν έχουν καμία θέση. 
Θα συνεχίσουμε, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματά μας. Θα 
επιτύχουμε τους στόχους μας, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε την 
ισχυρή οικονομία και την ισχυρή Ελλάδα.

Οι Ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη αναμέτρηση. Η ψήφος στις 
Ευρωεκλογές είναι μια κρίσιμη ψήφος. Γιατί θα κριθεί με ποια 
ταχύτητα θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των στόχων μας, πόσο 
αποτελεσματικά θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες μας.

Το δημοψήφισμα για την Ελλάδα του 21ου αιώνα θα γίνει στις 
Εθνικές Εκλογές του 2000. Και τις εκλογές αυτές θα τις κερδίσουμε.

Ευχαριστώ πολύ”.
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