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Πόρτο, 19.6.2000 
(Santa Maria da Feira)

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, σε αποκλειστική δήλωσή του προς 
το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, για την είσοδο της δραχμής στη 
ζώνη του ΕΥΡΩ τόνισε τα εξής:

«Ζούμε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ 
σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό κύκλο για την Ελλάδα. Ανοίγει μια νέα 
εποχή ασφάλειας και σταθερότητας, ανάπτυξης και ευημερίας. Φεύγει 
οριστικά, από τον ορίζοντά μας, η εικόνα μιας Ελλάδας μικρής και 
εσωστρεφούς. Μιας χώρας, που βρισκόταν στο περιθώριο των 
μεγάλων διεθνών εξελίξεων.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι ισχυρή και σύγχρονη χώρα, με εύρωστη 
οικονομία και διεθνή αναγνώριση. Μπήκαμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας. 
Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα βρίσκει τη χώρα μας ισότιμο εταίρο 
στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που διαμορφώνεται. Η κατάκτηση 
αυτή υπήρξε το αποτέλεσμα μιας πολιτικής, που ακολουθήθηκε με 
συνέπεια. Οφείλεται στους κόπους, τις προσπάθειες και τις θυσίες του 
ελληνικού λαού.

Η Ελλάδα απάντησε με επιτυχία στη μεγαλύτερη πρόκληση που 
αντιμετώπισε σε ειρηνική περίοδο: Να καταλάβει μια θέση, ως ισχυρή 
χώρα, στην ομάδα των πιο ανεπτυγμένων χωρών της υφηλίου. 
Αποδείξαμε έμπρακτα ότι είμαστε μια χώρα και ένας λαός που όταν 
θέτει στόχους και έχει στρατηγική, μπορεί να πετυχαίνει αυτό που 
επιδιώκει.

Η συμμετοχή στη ζώνη του ΕΥΡΩ δεν αποτελούσε ποτέ αυτοσκοπό. 
Αποτελούσε ένα στρατηγικής σημασίας εθνικό στόχο.
Μέσα στην ΟΝΕ έχουμε μια ασπίδα προστασίας από τους κραδασμούς 
της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα, η συμμετοχή μας στη ΟΝΕ 
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και 
προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης και ευημερίας. Τα διαρθρωτικά 
μέτρα που λαμβάνονται, όπως η απελευθέρωση των αγορών της 
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, η αναμόρφωση και ο 
εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω εκλογίκευση των 
δημοσίων δαπανών ανανεώνουν το δυναμισμό της ελληνικής 
οικονομίας και συμβάλλουν στην επίτευξη ταχύτερων ρυθμών 
οικονομικής ανάπτυξης.



Για πρώτη φορά, στην ελληνική ιστορία, η ελληνική οικονομία έχει 
μπροστά της την προοπτική μιας μακρόχρονης σταθερότητας. Αλλάζει 
το τοπίο. Περιορίζονται οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι και το τμήμα των 
υψηλών πραγματικών επιτοκίων, η αβεβαιότητα για την τύχη της 
προσωπικής αποταμίευσης ή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Οι 
υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, στο νέο περιβάλλον, δημιουργούν το υγιές 
πλεόνασμα για την επέκταση των κοινωνικών πολιτικών συνοχής και 
αλληλεγγύης.

Η μεγάλη επιτυχία της χώρας δεν πρέπει να μας εφησυχάσει. 
Βρισκόμαστε πια σε μια νέα οικονομική και πολιτική πραγματικότητα, η 
οποία δημιουργεί καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις. Βρισκόμαστε 
μπροστά στη μεγάλη πρόκληση να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες 
που διανοίγονται. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας αισιόδοξης και 
ελπιδοφόρας πορείας για τη χώρα, την κοινωνία και τους πολίτες.

Ο στόχος μας τώρα είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης, η 
διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας, η φροντίδα για 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη. Αποτελεί χρέος και 
δέσμευσή μας η αύξηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, των φαινομένων υπανάπτυξης και της 
φτώχειας. Η δημιουργία μιας αξιοκρατικής και διαφανούς κοινωνίας που 
να προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους. Η βελτίωση του βιοτικού 
επιπέδου και η παροχή παιδείας που θα ανταποκρίνεται στα νέα 
δεδομένα της κοινωνίας της πληροφορίας και της κοινωνίας της 
γνώσης.

Στηριζόμαστε σε αυτή την προσπάθεια, στα στέρεα θεμέλια που 
δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Στηριζόμαστε στις δυνατότητες 
που έχουμε για περαιτέρω αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης, ρυθμών 
ταχύτερων από αυτούς των εταίρων μας.

Η επίτευξη των στόχων μας απαιτεί εντατικοποίηση των προσπαθειών 
μας. Σήμερα, γνωρίζουμε τις δυνάμεις μας. Η Ελλάδα έχει αποβάλει πια 
την παθητικότητα του παρελθόντος. Είναι μια Ελλάδα που αλλάζει 
σελίδα, αφήνοντας πίσω της ένα παρελθόν υπανάπτυξης, 
εσωστρέφειας, φοβικότητας.

Η Ελλάδα της ΟΝΕ είναι μια Ελλάδα της δημιουργίας και της 
εξωστρέφειας. Είναι μια Ελλάδα που ανοίγει νέους ορίζοντες για το 
παρόν και το μέλλον της κοινωνίας και των πολιτών.

Γι αυτή την Ελλάδα εργαζόμαστε.
Γι αυτή την Ελλάδα πρέπει όλοι να συστρατευθούμε και να είμαστε 
συνοδοιπόροι. Αυτό επιτάσσει η ιστορία μας, το παρόν και το μέλλον 
της χώρας και του Ελληνισμού».


