
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ &
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Πόρτο, 19.6.2000 
Santa Maria Da Feira

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (1Η ΗΜΕΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
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Η ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση της Ευρώπης 
(ΟΝΕ) είναι δικαίωση και επιβράβευση του λαού, της κυβέρνησης, του 
Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, όλων όσοι έθεσαν στόχους, αγωνίστηκαν να 
τους πετύχουν, ξεπερνώντας πολιτικά εμπόδια και αντιστάσεις, παρωχημένες 
νοοτροπίες και ισχυρά κατεστημένα συμφέροντα.

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ αποτελεί δικαίωση και επιβράβευση μιας 
εξάχρονης, δύσκολης πορείας όλων μας, λαού και κυβέρνησης, που ξεκίνησε 
με τον Ανδρέα Παπανδρέου τον Ιούνιο του 1994 όταν καταθέσαμε το 
Πρόγραμμα Σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας προς την Ευρωπαϊκή Ενωση 
και συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε με την κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη από τον 
Ιανουάριο του 1996.

Σήμερα, 19 Ιουνίου, εδώ στη Φέιρα της Πορτογαλίας, είναι για μας τους Ελληνες 
και τις Ελληνίδες μια μέρα πανηγυρισμού, ασφαλώς. Είναι όμως και ημέρα 
στοχασμού και περίσκεψης, για το πώς εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για 
νικηφόρες πορείες, για νίκες, για μεγάλες εθνικές επιτυχίες.

Ανατρέχοντας στην ιστορία μας, θα δούμε ότι εμείς οι Ελληνες ενωνόμαστε όταν 
πετυχαίνουμε. Οι νίκες ενώνουν, οι εθνικές επιτυχίες συσπειρώνουν. Και 
πιστεύω ότι η επίτευξη του μεγάλου εθνικού στόχου της ένταξης στην ΟΝΕ 
μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο μιας νέας εθνικής ενότητας που μας χρειάζεται 
για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της νέας εποχής. Μιας 
ενότητας βασισμένης στις μεθόδους, στην προσέγγιση, στη στρατηγική που 
απέδειξαν τα τελευταία έξι χρόνια ότι μπορούν να μας οδηγήσουν σε νίκες, σε 
επιτυχίες.

Είναι, ίσως, η στιγμή να ξανασκεφθούμε τί είναι εκείνο που μπορεί να κάνει την 
Ελλάδα πρωτοπόρα στις εξελίξεις και όχι μεμψίμοιρο παρατηρητή κυριευμένο 
από φοβίες για το μέλλον που έρχεται. Ενα μέλλον, όμως, που ασφαλώς 
χρειάζεται νέες αντιλήψεις και σύγχρονες αξίες. Η Ελλάδα έχασε κάθε φορά 
που κλείστηκε στον εαυτό της. Κέρδισε όταν ανοίχτηκε στον κόσμο και τις 
εξελίξεις του. Και η εμπειρία από τη μεγάλη νικηφόρα πορεία που προσδιόρισε 
την ένταξη στην ΟΝΕ, είναι ακριβώς ότι κερδίζουμε, όταν ανοιγόμαστε στον
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κόσμο και τις εξελίξεις του. Κερδίζουμε, όταν πιστεύουμε σε ένα όραμα, όταν 
πιστεύουμε στην εθνική μας προοπτική.

Το μεγαλύτερο βήμα προς το μέλλον έγινε, έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Είναι η 
ίδια η ένταξη στην ΟΝΕ. Η ένταξη στην ΟΝΕ προσδιορίζει τους νέους όρους 
λειτουργίας της χώρας μας, τους νέους όρους με τους οποίους θα πορευθεί 
προς το μέλλον. Αποδείξαμε ότι όταν δουλεύουμε με στρατηγική, με 
μεθοδικότητα πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Και οι στόχοι που θέτουμε, από 
εδώ και εμπρός, είναι πιά εφικτοί. Θα έλεγα, πολύ περισσότερο εφικτοί, από 
ό,τι φαινόταν ότι ήταν η ένταξη στην ΟΝΕ, όταν ξεκινήσαμε αυτό το δύσκολο 
αγώνα πριν από έξι χρόνια. Τότε η ένταξη στην ΟΝΕ φαινόταν ένα άπιαστο 
όνειρο. Και όχι μόνον τότε. Ακόμα και πριν από ένα χρόνο, το 1999, λίγοι 
πίστευαν και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, ότι θα πετυχαίναμε αυτό το 
δύσκολο στόχο. Τον πετύχαμε. Και οι στόχοι που θέτουμε σήμερα (ο στόχος 
της ανάπτυξης, ο στόχος της απασχόλησης, ο στόχος του κοινωνικού κράτους, 
ο στόχος της ποιότητας ζωής) είναι πια εφικτοί, χειροπιαστοί στόχοι, με βάση το 
κεκτημένο της ένταξης της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση 
της Ευρώπης.

Αύριο (20 Ιουνίου) με τον Πρωθυπουργό θα γιορτάσουμε αυτό το γεγονός, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όταν έρθει προς συζήτηση η σχετική 
Παράγραφος, με την οποία θα χαιρετίζεται η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ.

Απόψε(στις 18.30 τοπική ώρα, 20.30 ώρα Ελλάδας), το Συμβούλιο ECOFIN θα 
επικυρώσει και τυπικά την ένταξή μας, υιοθετώντας τρεις Κανονισμούς για την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, για την ενσωμάτωση της δραχμής στη ζώνη 
ΕΥΡΩ και έναν άλλον, επίσης, τεχνικό Κανονισμό, με τον οποίο πλέον θα 
ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο και περίγραμμα της ένταξής μας στην ΟΝΕ.

Παράλληλα, όπως γνωρίζετε, η Γαλλική Προεδρία μας έκανε την τιμή να μας 
καλέσει να μετέχουμε στην ομάδα των «ΕΥΡΩΔΩΔΕΚΑ» από 1ης Ιουλίου του 
2000, δηλαδή, σε λίγες μέρες, έξι ολόκληρους μήνες, πριν από την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ.

Ολα αυτά δηλώνουν κάτι σημαντικό, που συμβαδίζει και με τα πολύ θετικά 
σχόλια που ακούστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν ανακοινώθηκε ότι 
υπάρχει εκπλήρωση των προϋποθέσεων για την ένταξη της Ελλάδας στην 
ΟΝΕ, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, πλέον, των εταίρων μας στο παρόν και την 
προοπτική της Ελλάδας, της ελληνικής οικονομίας. Οταν ανακοινώθηκε αυτή η 
απόφαση ή μάλλον προτάθηκε από τον προεδρεύοντα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Αντόνιο Γκουτέρες το Σχέδιο 
Απόφασης του Συμβουλίου Κορυφής για την Ελλάδα, αντί άλλων σχολίων 
ακολούθησε χειροκρότημα. Γιατί όλοι οι εταίροι μας ήταν απόλυτα σύμφωνοι, 
χωρίς καμμία ένσταση ή επιφύλαξη για τη μεγάλη επιτυχία, την οποία 
πραγματοποιήσαμε τα τελευταία έξι χρόνια. Και τα σχόλια που ακούστηκαν 
από τους Πρωθυπουργούςτης Γαλλίας Λιονέλ Ζοσπέν, της Μ. Βρετανίας Τόνυ 
Μπλερ, της Ιταλίας Τζουλιάνο Αμάτο, της Ισπανίας Χοσέ Μαρία Αθνάρ, της 
Ολλανδίας Βιμ Κόκ και τον Καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ (και 
όλους όσοι μίλησαν, ήταν 11 ή 12 Πρωθυπουργοί) ήταν ιδιαίτερα εγκωμιαστικά 
και επαινετικά για τη δική μας προσπάθεια. Το λέω αυτό γιατί είχε κάπου
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ακουστεί ότι γίνονται συστάσεις. Καμία σύσταση δεν έγινε. Οχι μόνο μπήκαμε 
χωρίς όρους και διαπραγματεύσεις, αλλά μπήκαμε αποκλειστικά με εγκώμια και 
επαίνους. Οι Ευρωπαίοι έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη αποτελεσματικότητα, τη 
μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε για να φθάσουμε σε αυτό το 
αποτέλεσμα.

Θα τα ξαναπούμε σε ό,τι αφορά το θέμα της ΟΝΕ στις 19.30 τοπική ώρα (21.30 
ώρα Ελλάδας). Θα έρθω και πάλι εδώ να σας ενημερώσω και θα σας 
ανακοινώσω πως η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ είναι πλέον γεγονός. 
Καλύτερα, λοιπόν, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία.

Πριν κλείσω, απλώς να σας ενημερώσω επί δύο άλλων σημείων της ημερήσιας 
διάταξης των θεμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπήρξε μια αναφορά στα 
θέματα της Λισσαβόνας: Ηλεκτρονική Ευρώπη, Χάρτα για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, καταπολέμηση του 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενοποίηση των κεφαλαιαγορών. Ολα αυτά με θετικές 
αναφορές από όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από τον Ελληνα 
Πρωθυπουργό.

Απομένει προς αντιμετώπιση το μεγάλο ζήτημα της φορολογίας επί του οποίου, 
αυτή τη στιγμή, διεξάγεται συζήτηση στο Συμβούλιο ΕΘΟΕΙΝ. Θα συνεχιστεί 
αυτή η συζήτηση και ελπίζω το βράδυ να γίνει δεκτός ένας συμβιβασμός, ο 
οποίος έχει ετοιμαστεί από την Πορτογαλική Προεδρία. Προτιμώ, όμως, να 
μιλήσουμε γι αυτό αύριο (20.6), υπό τον όρο βεβαίως ότι θα υπάρξει κατάληξη 
στη συναίνεση πάνω σε αυτό το συμβιβασμό που προτείνει η Πορτογαλική 
Προεδρία».

Σας ευχαριστώ πολύ.

3


