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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
1η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, μετά το πέρας των εργασιών 
της πρωινής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημέρωσε 
τους Έλληνες δημοσιογράφους για την ομόφωνη απόφαση των 14 
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των χωρών-μελών της Ε.Ε., οι 
οποίοι στις 15.02 (ώρα Ελλάδας) έλαβαν την πολιτική απόφαση 
για την είσοδο της δραχμής στη ζώνη του ΕΥΡΩ.

Ο Πρωθυπουργός στη σύντομη δήλωσή του τόνισε τα εξής:

«Η Σύνοδος Κορυφής αποφάσισε σήμερα, η Ελλάδα να είναι το 
12ο μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης. Αποφάσισε 
την ένταξη της χώρας μας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ενωση. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. Πάρθηκε μετά από μια 
πολύ σύντομη συζήτηση, όπου όλες οι χώρες τοποθετήθηκαν 
θετικά σε αυτή την εξέλιξη.

Οταν το 1994 άρχισε η προσπάθεια για την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΟΝΕ, πάρα πολλοί αμφέβαλαν. Θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν είναι 
ικανή να πετύχει αυτό το στόχο. Και όμως πετύχαμε. Πετύχαμε γιατί 
ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια μια συγκεκριμένη 
οικονομική πολιτική. Γιατί εργαστήκαμε συστηματικά. Και γιατί ο 
ελληνικός λαός έδειξε ότι είναι πρόθυμος να καταβάλλει θυσίες, να 
κοπιάσει, για να μπορέσει η χώρα να ενταχθεί στην πρωτοπορία της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Θέλω να συγχαρώ όλους εκείνους που εργάστηκαν, που αγωνίστηκαν. 
Και θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας.

Η Οικονομική και Νομισματική Ενωση δεν είναι πανάκεια. Ομως, πρέπει 
να ξέρουμε ότι με το ιστορικό βήμα, το οποίο έγινε σήμερα η Ελλάδα 
κάνει ένα μεγάλο ποιοτικό, αναπτυξιακό άλμα. Η Ελλάδα φθάνει ένα 
άλλο επίπεδο. Ενα επίπεδο, το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε 
περισσότερη σταθερότητα τα επόμενα χρόνια. Να έχουμε πιο 
γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Να έχουμε καλύτερες σχέσεις στο 
διεθνές περιβάλλον. Να είμαστε μια χώρα με περισσότερες δυνατότητες
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και, προπαντός, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ευημερίας και 
κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας.

Πιστεύω, ότι σήμερα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, μπορούμε να 
είμαστε ικανοποιημένοι, τόσο για την πορεία που διανύσαμε, όσο και 
για την πορεία την οποία θα ακολουθήσουμε.

Η Ελλάδα είναι τώρα πιο δυνατή. Η Ελλάδα έχει τώρα καλύτερες 
προοπτικές. Η Ελλάδα είναι πιο ικανή για να αντιμετωπίσει τα 
παγκόσμια προβλήματα, τα προβλήματα της περιοχής, τα 
προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνίας της. Η Ελλάδα 
μπορεί να καθορίζει πιο αποτελεσματικά τη δική της ιστορία».

ΑΧ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Τι θα λέγατε σε 
αυτούς στην Ελλάδα που επιμένουν να μιλάνε για «ευρωλιγούριδες»; 
Και μια δεύτερη ερώτηση: Πρόκειται να καταθέσετε κάποια πρόταση για 
την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχουν μερικοί στην Ελλάδα οι οποίοι δεν έχουν 
κατανόηση ότι ο κόσμος έχει αλλάξει, ότι τα προβλήματα δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστούν στο στενό πλαίσιο της χώρας. Και τα οικονομικά και τα 
κοινωνικά είναι προβλήματα τα οποία χρειάζονται και υπερεθνικές 
απαντήσεις. Τί συζητήσαμε σήμερα το πρωί; Συζητήσαμε για τον τρόπο 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με 
τις άλλες χώρες του κόσμου, για τον τρόπο με τον οποίο όλες οι χώρες 
της Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της κοινωνίας της γνώσης. Συζητήσαμε, επομένως, 
πως καμιά χώρα δεν είναι τόσο δυνατή να κάνει αυτά που χρειάζονται 
στον κόσμο σήμερα. Αρα και η Ελλάδα πρέπει να συμπαραταχθεί με 
τους άλλους. Και αυτό πρέπει να το έχουμε συνείδηση. Και αυτή θα 
είναι η πορεία μας , αν θέλουμε μια Ελλάδα που προχωρεί. Εμείς δεν 
θέλουμε την Ελλάδα να μείνει πίσω. Δεν θέλουμε να μείνει στο 
παρελθόν.
Οσον αφορά την τρομοκρατία, δεν έγινε σήμερα συζήτηση, κ. 
Χατζόπουλε. Εμείς θα θέσουμε το θέμα στη διάρκεια των συζητήσεων, 
αφού υπάρξει σχετική προετοιμασία και θα σας ενημερώσει ο κ. Γ. 
Παπανδρέου.

Τ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ALPHA): Κύριε Πρόεδρε, με τον Πρωθυπουργό 
της Μ. Βρετανίας είχατε μια συνάντηση. Θα υπάρξει κάποια κοινή 
ελληνοβρετανική πρωτοβουλία γι αυτό το θέμα;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ όλα, με τον κ. Μπλερ συζήτησα το 
τραγικό γεγονός που συνέβη στην Αθήνα, τη δολοφονική επίθεση και το 
θάνατο του Αγγλου στρατιωτικού ακολούθου. Τον διαβεβαίωσα και πάλι



ότι η ελληνική κοινωνία καταδικάζει στο σύνολό της τέτοιες ενέργειες, ότι 
είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε τέρμα στις τρομοκρατικές αυτές 
ενέργειες και ότι ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός, η Ελληνική 
Αστυνομία, εργάζεται δραστήρια για αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι 
αυτονόητο , αλλά τα αυτονόητα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Και όπως 
είπα και σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, και αυτό το θέμα της 
τρομοκρατίας χρειάζεται, για να υπάρχει μια αποτελεσματική 
αντιμετώπιση, μια συνεργασία. Αυτή τη συνεργασία επιδιώκουμε. Και 
επιδιώκουμε, άλλωστε, στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί 
και στο παρελθόν (π.χ. στο Τάμπερε) να υπάρχει πιο έντονη κοινή 
πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα.

ΥΠΕΞ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι το 
πρωί είχα την ευκαιρία να συζητήσω με το Βρετανό συνάδελφό μου κ. 
Κουκ και να του προτείνω να πάρουμε από κοινού μια πρωτοβουλία, 
ώστε να ενταχθούν στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
δύο παράγραφοι που θα αναφέρονται στην κοινή δράση μας στον τομέα 
της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
βεβαίως στην καταδίκη αυτών των πράξεων. Η θέση του κ. Κουκ ήταν 
θετική και άρα λοιπόν, λογικά, αύριο, δεν νομίζω να υπάρξει κανένα 
πρόβλημα, ώστε να ενταχθούν αυτές οι προτάσεις μας στα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής.

Χ.ΚΟΡΑΗ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ): Κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρίσατε 
«μεγάλο άλμα της Ελλάδας», την ένταξή της στην ΟΝΕ. Η μεγάλη 
πρόκληση πλέον της Ελλάδας στην εντός ΟΝΕ εποχή, ποιά είναι από 
εδώ και πέρα με τα θετικά και τα αρνητικά της;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εκείνο που έχουμε δηλώσει και πρέπει τα επόμενα 
χρόνια να κάνουμε είναι να στερεώσουμε τις βάσεις που θέσαμε, για να 
έχουμε πιο γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Θέλουμε να φτάσουμε το 
βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης, το μέσο όρο που υπάρχει στην Ευρώπη, 
στο τέλος της δεκαετίας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αυξήσουμε τους 
αναπτυξιακούς ρυθμούς μας από το 3,5% στο 5,5%. Θέλουμε να 
έχουμε ακόμη περισσότερη σταθερότητα. Και να μην έχει πια καμιά 
απολύτως επίπτωση η οποιαδήποτε νομισματική κρίση -ή κρίση π.χ. 
στις τιμές του πετρελαίου- στην οικονομία μας. Να βρισκόμαστε σε αυτό 
το σημείο, στο επίπεδο με τις άλλες χώρες της Ε.Ε. Θέλουμε να 
προωθήσουμε την κοινωνική συνοχή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη 
διαφορές ανάμεσα στο επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε σε 
Υγεία, σε Παιδεία, σε Πρόνοια, με το επίπεδο εκείνο που πρέπει να 
υπάρχει και το οποίο έχουν άλλες χώρες. Χάρη στην οικονομική εξέλιξη 
θα έχουμε περισσότερους πόρους και θα μπορούμε να τους 
αφιερώσουμε σε αυτό το στόχο. Αλλά και αυτό είναι μια πρόκληση.



Θέλουμε επίσης να έχουμε ως χώρα τη δυνατότητα στην Περιφέρεια, τη 
δική μας Περιφέρεια, να παίρνουμε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να 
έχουμε περισσότερους πόρους στη διάθεσή μας για την ανάπτυξη όλης 
της περιοχής. Αυτό εννοούμε όταν λέμε «θέλουμε η Ελλάδα να είναι 
πρωταγωνιστής, να παίζει ένα ρόλο, θέλουμε η Ελλάδα να έχει μια πιο 
δυνατή παρουσία». Αυτή είναι η πρόκληση. Και χάρη στη σημερινή 
απόφαση, έχουμε ένα πολύ καλύτερο σημείο εκκίνησης ή συνέχειας -αν 
θέλετε- απ ό,τι είχαμε πριν.

Σας ευχαριστώ πολύ.
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