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Πόρτο, 20.6.2000 

(τοπική ώρα 15.00)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 2η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης μετά το πέρας των εργασιών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου παραχώρησε συνέντευξη στους Ελληνες 
δημοσιογράφους. Ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του τόνισε τα εξής:

«Η Σύνοδος Κορυφής ήταν για την Ελλάδα μια ιστορική Σύνοδος 
Κορυφής. Εχουμε στο παρελθόν πολλές φορές διαπραγματευθεί σημαντικά 
θέματα για τη χώρα μας. Τελευταία στο Βερολίνο για το Γ'Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης. Αλλά, αυτή η Σύνοδος Κορυφής οδήγησε σε μια ποιοτική αλλαγή. 
Εφερε την Ελλάδα σε ένα άλλο επίπεδο. Είμαστε τώρα σε μια θέση, η οποία 
μας επιτρέπει να εκμεταλευθούμε καλύτερα όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης, 
σταθερότητας, διεθνών σχέσεων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Η Ελλάδα 
είναι μέρος, τμήμα, μέλος του κεντρικού πυρήνα της Ε.Ε. Είμαστε τμήμα ενός 
από τους ισχυρότερους πόλους, οι οποίοι υπάρχουν στον κόσμο.

Το κύρο αποτέλεσμα αυτής της νέας θέσης είναι ότι θα έχουμε περισσότερη 
σταθερότητα, θα έχουμε πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης και θα έχουμε 
καλύτερες προϋποθέσεις για ευημερία και κοινωνική συνοχή. Αλλά, σε αυτό θα 
προσθέσω και το εξής: Θα υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη γιατί δεν θα 
είμαστε πια μια χώρα έξω από το κύριο σύστημα, θα είμαστε μια χώρα μέσα 
στο κύριο σύστημα της Ε.Ε. Θα συμμετέχουμε απόλυτα, με όλα τα δικαιώματα 
και όλες τις υποχρεώσεις. Και αυτό δημιουργεί και νέες προϋποθέσεις, όσον 
αφορά την πολιτική ζωή, περισσότερη εμπιστοσύνη για την αναζήτηση 
κοινωνικών συνεναίσεων, περισσότερη εμπιστοσύνη για κοινή προώθηση 
στόχων. Και η εμπιστοσύνη και η σταθερότητα αποτελούν ένα καθοριστικό 
στοιχείο των ανεπτυγμένων κοινωνιών, στις οποίες συμμετέχουμε.

Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι η εξέλιξη αυτή εξασφαλίζει, οι χώρες τις Ε.Ε. να 
έχουν μια στενότερη συνεργασία με την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Γιατί τώρα 
η δική μας επιτυχία ή αποτυχία έχει επίπτωση και σε αυτές. Η πορεία της 
Ελλάδας είναι μια πορεία, η οποία συγκαθορίζει την εξέλιξη του ευρωπαϊκού 
χώρου. Και γι αυτό θα ενδιαφέρονται γι αυτή την πορεία. Και γι αυτό και θα μας 
συμπαραστέκονται και μαζί με εμάς θα προσπαθήσουν να λύσουν τα 
προβλήματα, τα οποία υπάρχουν ή έρχονται. Θα προσπαθήσουν να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής. Και αναφέρω πολύ 
χαρακτηριστικά, ότι σήμερα που κατέληξε η συζήτηση για τη ρύθμιση, η οποία 
θα υπάρχει σε σχέση με ορισμένες μορφές φορολογίας στην Ε.Ε. και εμείς, μαζί 
με τις άλλες χώρες, ήμασταν ένα από τα μέλη που είχαμε γνώμη και τους
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ενδιέφερε τί θα κάνουμε. Αλλά πολύ πιο πέρα από αυτό, η σημερινή απόφαση 
είναι η βάση για μια στενή συνεργασία.

Θέλω, τέλος, να τονίσω ότι με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία 
που ξεκίνησε το 1981. Από το 1981 που ήμασταν μέλη, ήμασταν, βεβαίως, 
ισότιμοι. Και ως μέλη είχαμε ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Αλλά, 
όμως, υπάρχει πάντα η διαφορά, η οποία προκύπτει από μια υστέρηση, η 
διαφορά που προκύπτει από ένα διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης: Οτι δεν 
μπορείς να παρακολουθήσεις. Επειδή πετύχαμε και τώρα είμαστε στο ίδιο 
επίπεδο με τους άλλους, έχουμε πετύχει την πραγματική και ισότιμη ένταξη 
στην Ε.Ε. Η Ελλάδα, λοιπόν, μπορεί να πει: Ημασταν μια χώρα ειρήνης, 
δημοκρατίας, προόδου, ανάπτυξης, αλλά σήμερα είμαστε και μια χώρα 
πιο δυνατή, μια χώρα με περισσότερες δυνατότητες, μια χώρα η οποία 
μπορεί να προσβλέπει στο μέλλον με αυτοπεποίθηση.

Ακούω τις ερωτήσεις σας

Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε, ολοκληρώθηκε ένας κύκλος 
που άρχισε το '81 με ενδιάμεσο σταθμό το '94. Επιστρέφοντας τώρα στην 
Αθήνα, ποιές θα είναι οι κινήσεις σας; Υπάρχει ενδεχόμενο κάποιου 
ανασχηματισμού ή μεταφοράς του κ. Παπαντωνίου σε άλλο υπουργείο, μετά την 
ολοκλήρωση του κύκλου;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οχι, βέβαια. Θα συνεχίσουμε την πολιτική μας και η 
πολιτική μας ήταν πολύ πετυχημένη μέχρι σήμερα. Θέλουμε να τη συνεχίσουμε 
έτσι πετυχημένα.

Α. ΠΟΔΗΜΑΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, χθες και σήμερα, οι ομόλογοί σας αλλά και η 
ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είχαν στραμένη την προσοχή τους στην Ελλάδα χάριν 
της επίτευξης αυτού του πολύ σημαντικού στόχου, της ένταξης της χώρας μας 
στην ΟΝΕ. Αύριο, η διεθνής κοινή γνώμη και ειδικότερα η ευρωπαϊκή κοινή 
γνώμη θα έχει την προσοχή της στραμένη στη χώρα μας για λόγους εντελώς 
διαφορετικούς. Το ερώτημά μου είναι εάν συζητάμε εδώ στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για τους κινδύνους μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων, εάν στην 
πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με μια Ελλάδα πολλών και διαφορετικών 
ταχυτήτων.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης, 
υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Μια κοινωνία είναι ένα πλέγμα διαφόρων 
ομάδων που εξελίσσεται. Αυτό μη μας ξενίζει. Και είναι δικό μας θέμα, θέμα των 
Ελλήνων να διαμορφώσουμε μια κοινωνία δυναμική, δημοκρατική, 
προοδευτική.

Γ.ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει κάποια αναφορά στο κοινό 
ανακοινωθέν για την Τουρκία; Ποιά είναι αυτή και αν ικανοποιεί τις ελληνικές 
θέσεις.

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στο κοινό ανακοινωθέν αναφέρονται όλες οι χώρες που 
βρίσκονται στη διαδικασία ένταξης ή είναι υποψήφιες και υπάρχει σχέση με την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Υπάρχει και αναφορά στην Τουρκία και καλείται και η
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Τουρκία, όπως και οι άλλες χώρες να προχωρήσουν στην εφαρμογή του 
κοινοτικού κεκτημένου και όλων των αποφάσεων που τους αφορούν. Αρα, όσον 
αφορά την Τουρκία, του Ελσίνκι.

Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οπωσδήποτε ήταν μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική 
και πρώτα απ όλα για το χώρο της οικονομίας. Ομως, ο τρόπος με τον οποίο 
εισπράττεται αυτή η μεγάλη ποιοτική αλλαγή, όπως είπατε, στην Ελλάδα, στο 
επίπεδο της οικονομίας εννοώ βραχυπρόθεσμα στον τομέα των αγορών δεν 
φαίνεται να εναρμονίζεται με τη νέα προοπτική. Πώς το σχολιάζετε αυτό;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τί να αλλάξει από χθες στα σήμερα; Υπήρχε μια πορεία, 
αυτή είναι μια επιβεβαίωση. Υπάρχει τώρα η πολιτική βεβαιότητα ότι ο κύκλος 
αυτός έκλεισε. Τα θετικά αποτελέσματα θα φανούν τους μήνες και τα χρόνια 
που έρχονται. Αλλωστε, το ΕΥΡΩ θα ισχύσει από 1ης Ιανουάριου του 2001.

Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ: Για τις αγορές;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Οι αγορές έχουν τους δικούς τους νόμους.

Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, λάβατε πολλά συγχαρητήρια 
τηλεγραφήματα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν λάβατε και από τον Αρχιεπίσκοπο 
Χριστόδουλο και τι αναφέρει σε αυτό;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ όλα δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω ποιοι 
έστειλαν τηλεγραφήματα. Τους ευχαριστώ όλους. Μου λέει ο κ. Ρέππας ότι η 
Ιερά Σύνοδος έχει στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα με υπογραφή του 
Μακαριωτάτου ως Προέδρου της Ιεράς Συνόδου.

Τ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης 
και επειδή μιλήσατε προηγουμένως για πολιτικές συναινέσεις ότι αυτή η 
απόφαση οδηγεί τη χώρα και την πολιτική ζωή σε ένα άλλο επίπεδο, θα ήθελα 
να ρωτήσω αν η κυβέρνηση θα ακολουθήσει σε επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό 
το δρόμο των συναινέσεων και ποιοι τομείς είναι αυτοί; Υπάρχει κάποια 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία; Αυτή η συναίνεση αφορά και την Εκκλησία με την 
οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή μια (ας το πούμε) ένταση στις σχέσεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η πολιτική μας είναι μόνιμα να έχουμε μια μεγαλύτερη 
κοινωνική συναίνεση. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται πάντα και όταν δεν γίνεται, 
προχωρούμε και χωρίς συναίνεση.

Α. ΦΟΥΡΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πέραν της οικονομικής και νομισματικής ένταξης, 
μας ενισχύει σε πολιτικό επίπεδο για τα μεγάλα εθνικά θέματα που έχουμε 
ανοιχτά η σημερινή μέρα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πάρα πολύ θα έλεγα, γιατί είναι φανερό πια στους τρίτους 
ότι εμείς συμμετέχουμε στον πυρήνα και είναι φανερό στους εταίρους μας ότι 
είμαστε και εμείς μαζί τους στον κεντρικό πυρήνα της Ενωσης. Η θέση μας είναι 
πιο ισχυρή.



Α. ΜΟΣΧΟΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χθες την ώρα που βγάζατε οι αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων την “οικογενειακή φωτογραφία”, περίπου 50.000 εργαζόμενοι 
διαδήλωναν στο Πόρτο, λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα. Θέλω να πω ότι η ένταξη 
στην ΟΝΕ έχει και τις αρνητικές της, ενδεχομένως, επιπτώσεις. Και επειδή στη 
χώρα μας ο αριθμός της ανεργίας είναι σε υψηλότατα επίπεδα, θα ήθελα να μου 
πείτε αν η κυβέρνηση έχει κατά νου κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα τώρα 
πλέον και αν μπορείτε να μας πείτε ποιά είναι αυτά. Και ένα δεύτερο σημείο αν 
στο κοινό ανακοινωθέν υπάρχει τελικά η αναφορά για την τρομοκρατία, για την 
ενιαία αντιμετώπιση στο πλαίσιο της Ε.Ε.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι το θέμα της απασχόλησης το συζητήσαμε χθες 
στη συνέντευξη. Εχουμε δηλώσει από καιρό ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 
πολιτικές που εφαρμόζονται. Θα υπάρξει ενασχόληση των κυβερνητικών 
οργάνων για την εκτίμηση αυτών των πολιτικών και θα υπάρξει και 
προσδιορισμός της συνέχειας στις πολιτικές αυτές. Ο κ. Γιαννίτσης πρόκειται να 
κάνει προτάσεις.Οσον αφορά την τρομοκρατία, υπάρχει μια αναφορά στο κοινό 
ανακοινωθέν για το θέμα της τρομοκρατίας. Η αναφορά αυτή είναι συνέπεια 
μιας πρωτοβουλίας δική μας, που ελήφθη και σε συνεννόηση με τη 
Μ. Βρετανία.

Ν.ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είπατε ότι έκλεισε ένας κύκλος με την 
ένταξή μας στην ΟΝΕ, ποιό είναι το μήνυμα για τους εργαζόμενους, αν δηλαδή 
θα ζητηθούν νέες θυσίες ή όχι.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εγώ θα έλεγα να ξεχάσουμε συνεχώς να μιλάμε με την 
έννοια αυτή “θυσίες” , να δούμε ότι όλοι ανεξαίρετα έχουν δικαιώματα και έχουν 
και υποχρεώσεις, ότι χρειάζεται κοινωνική συνοχή, ότι χρειάζεται ανάπτυξη, ότι 
ανάπτυξη χωρίς κοινωνική συνοχή δεν γίνεται και όλοι πρέπει να συμβάλουν 
και στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Μια κοινωνία που προοδεύει, 
προοδεύει αν όλοι συνεργάζονται σε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει κάποια 
ομάδα η οποία μένει απέξω, την αφήνουμε πίσω ή δεν συνεισφέρει. Πρέπει 
συνολικά η κοινωνία να κινητοποιηθεί γιατί έκλεισε ένας κύκλος , αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι έπαψαν τα προβλήματα.

Γ.ΔΕΛΑΣΤΙΚ: Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι με την ένταξη στην ΟΝΕ η Ελλάδα 
αποτελεί τμήμα του κεντρικού πυρήνα της Ε.Ε. Ομως, στην ΟΝΕ ανήκουν πια 
όλες ανεξαιρέτως οι χώρες της Ε.Ε. που το θέλουν, εκτός από τις τρεις που 
αρνούνται. Γιατί χρησιμοποιείτε αυτή την ορολογία του «κεντρικού πυρήνα» 
όταν ταυτίζεται με το σύνολο των χωρών που επιθυμούν να είναι στην ΟΝΕ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή δεν είναι, όμως, όλες. Και όπως ξέρετε, δεν 
έχουν αποφασίσει οι άλλες, μπορεί να θέλουν, βρίσκονται σε μια διαδικασία 
απόφασης. Και εν πάση περιπτώσει, η Ε.Ε. είναι 15 χώρες, αυτή τη στιγμή 
στην ΟΝΕ είναι 12 και βρίσκονται στη διαδικασία συμμετοχής στην Ε.Ε. άλλες 
15-16 χώρες, οι οποίες πόρω απέχουν από το να συμμετέχουν στην ΟΝΕ. 
Νομίζω ότι είμαστε, άμα το θέλετε έτσι, για να το διατυπώσω επακριβέστερα, 
στον κεντρικό πυρήνα της ενοποιούμενης Ευρώπης.

Ν. ΜΠΟΠΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην κοινωνική σημασία 
που έχει η απόφαση της ένταξης. Θέλω να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε, πώς
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πολιτικά εκτιμάτε εσείς ο ίδιος, το γεγονός ότι η μόνη κοινωνικά συγκροτημένη 
ομάδα που εξέφρασε την ικανοποίησή της για αυτό το γεγονός, ήταν ο ΣΕΒ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Συνάντησα, πριν έρθω εδώ, τη ΓΣΕΕ και από τη 
συνάντηση αυτή δεν αποκόμισα την εντύπωση ότι η ΓΣΕΕ είναι αντίθετη με την 
εξέλιξη αυτή. Αποκόμισα την εντύπωση ότι η πλειοψηφία των παρόντων με 
τους οποίους συνομίλησα ήταν θετική απέναντι στην εξέλιξη αυτή.

Σ. ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τη Γαλλία και το Βέλγιο για το θέμα 
της Αυστρίας, τί εξέλιξη υπήρξε;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καμία εξέλιξη δεν υπήρξε. Ο Προεδρεύων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Γκουτέρες είπε ότι πρόκειται μέχρι τέλους Ιουνίου 
να αρχίσει κάποιες επαφές γύρω από το θέμα αυτό. Τίποτε άλλο.

ΧΡ. ΚΟΡΑΗ: Είμαστε πλέον μέλος της ΟΝΕ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τί θα 
σημαίνει για την καθημερινότητα του Ελληνα πολίτη μια ενδεχόμενη πτώση του 
ΕΥΡΩ;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΕΥΡΩ είναι ένα νόμισμα. Το νόμισμα το οποίο 
συμμετέχει στην αγορά νομισμάτων και ανεβαίνει και κατεβαίνει. Δεν πρέπει να 
πιστεύουμε ότι μια άνοδος ή πτώση του ΕΥΡΩ είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει 
διαχρονικά την εξέλιξη της ΟΝΕ. Αυτά τα φαινόμενα είναι πολλές φορές 
συγκυριακά. Εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι το ΕΥΡΩ είναι ένα πάρα πολύ 
δυνατό νόμισμα. Την ίδια πεποίθηση έχουν και πολλοί άλλοι. Και βεβαίως, θα 
πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια να ισχυροποιηθεί το πλαίσιο στήριξής του. 
Γι αυτό λέμε ότι χρειάζεται και μια διαδικασία ενίσχυσης της πολιτικής 
ενοποίησης. Το ΕΥΡΩ, όμως, είναι μαζί με το δολάριο ένα από τα ισχυρότερα 
νομίσματα του κόσμου.

Π. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τί σημαίνει για τον Ελληνα πολίτη η μετά 
ΟΝΕ, πλέον, εποχή και τί προβλέπεται να κάνει η κυβέρνηση; Θα συνεχίσει 
στους ίδιους ρυθμούς;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την πολιτική σταθερότητας, 
ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ο Ελληνας πολίτης πρέπει να είναι βέβαιος 
ότι υπάρχουν καλύτερες προϋποθέσεις για άνοδο του εισοδήματος και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Α. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ποιό μήνυμα στέλνετε στους υπουργούς 
σας, στη μετά ΟΝΕ εποχή;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για τους υπουργούς ισχύει ό,τι ίσχυε και πριν από την ΟΝΕ 
εποχή. Να δουλεύουν. Να δουλεύουν συντονισμένα και να οδηγούν την 
Ελλάδα σε επιτυχίες.

Σας ευχαριστώ.


