
Ρομάνο Πρόντι (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) : έδωσε 
συγχαρητήρια στην Ελλάδα και προσωπικά στον Κώστα Σημίτη επισημαίνοντας 
ότι η επιμονή και η συνέπεια που έδειξε η χώρα μας την οδήγησε στην 
ευρωζώνη. Επίσης υπογράμισε ότι η προσπάθεια της Ελλάδας απέδωσε, 
επειδή οι Ελληνες πολίτες πίστεψαν στο ευρωπαϊκό όραμα του Κώστα Σημίτη.

Αντόνιο Γκουτέρες (Προεδρεύουν του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -  
Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας) : Συνεχάρη τον Ελληνα Πρωθυπουργό και 
έδωσε εύσημα για τα θεαματικά αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας, 
σημειώνοντας ότι η Ελλάδα (όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία) είναι μια 
μεσογειακή χώρα που αντιμετώπισε όπως και οι άλλες δύο τα ίδια προβλήματα 
υπανάπτυξης καθώς και τις συνέπειες του εμφυλίου πολέμου και των 
δικτατοριών. Σήμερα -πρόσθεσε- έχουμε τη μεγάλη χαρά να υποδεχόμαστε την 
Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Βιμ Κοκ (Πρωθυπουργός της Ολλανδίας) : Εξήρε την προσπάθεια της 
Ελλάδας, η οποία έδειξε ότι μια μικρή χώρα που δεν είχε μέχρι πρότινος το 
ρυθμό ανάπτυξης των αναπτυγμένων χωρών, μπορεί να κάνει άλματα, αν δείξει 
επιμονή και συνέπεια στους στόχους που θέτει.

Λιονέλ Ζοσπέν (Πρωθυπουργός της Γαλλίας) : Χαρακτήρισε ιστορική τη 
σημερινή εξέλιξη για την Ελλάδα και αναφέρθηκε στην πρόταση του Υπουργού 
Οικονομικών Λοράν Φαμπιούς (που αναλαμβάνει από 1ης Ιουλίου την Προεδρία 
του Συμβουλίου ΕΚΟΦΙΝ) η Ελλάδα να συμμετέχει ατύπως από 1ης Ιουλίου στα 
Συμβούλια Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ε.Ε. Αυτό 
δείχνει -υπογράμμισε ο κ. Ζοσπέν- την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα, την 
οικονομία της και προσωπικά προς το φίλο μου Κώστα Σημίτη.

Γκέρχαρντ Σρέντερ (Καγκελάριος της Γερμανίας) : Χαρακτήρισε την Ελλάδα 
μια φίλη χώρα, η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης 
και προσαρμογής στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οι επιδόσεις της Ελλάδας στον 
τομέα της οικονομίας είναι αξιοθαύμαστες. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονται στην 
αποτελεσματικότητα και τη ρεαλιστική πολιτική που ακολούθησε ο φίλος μας 
Κώστας Σημίτης.

Γκόραν Πέρσον (Πρωθυπουργός της Σουηδίας) : Εκφράστηκε με ιδιαίτερα 
κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα σημειώνοντας ότι η χώρα μας, τα τελευταία 
χρόνια, κάλυψε το χαμένο έδαφος χάρη στην πολιτική του Κώστα Σημίτη, ο 
οποίος αψηφώντας το πολιτικό κόστος εφάρμοσε με επιτυχία την πολιτική του. 
Γι αυτό είμαστε σήμερα ιδιαίτερα ευτυχείς που η Ελλάδα, χάρη σε αυτήν την 
πολιτική που ακολούθησε, επιβραβεύεται.

Τόνυ Μπλερ (Πρωθυπουργός της Μ.Βρετανίας): Εδωσε συγχαρητήρια στον 
Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη υπογραμίζοντας ότι η Ελλάδα κέρδισε το 
στοίχημα που είχε βάλει : Να μπει στην Ευρωζώνη.

Τζουλιάνο Αμάτο (Πρωθυπουργός της Ιταλίας): Η Ελλάδα πέτυχε ένα 
μεγάλο στόχο που είχε θέσει με τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ και μας ικανοποιεί 
ιδιαιτέρως το γεγονός αυτό. Η Ελλάδα πέτυχε να γίνει μέλος της ΟΝΕ, μετά



από μια επίπονη και συστηματική προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή απαίτησε 
θυσίες, κόπους και μόχθο από τους Έλληνες πολίτες

Χοσέ Μαρία Αθνάρ (Πρωθυπουργός της Ισπανίας): Με ιδιαίτερα 
κολακευτικούς ισχυρισμούς εκφράστηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός για την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, σημειώνοντας ότι οι επιτυχίες της ελληνικής 
κυβέρνησης και προσωπικά του Κώστα Σημίτη στον τομέα της οικονομίας είχαν 
ως αποτέλεσμα η χώρα μας να κατακτήσει έναν, πράγματι, δύσκολο στόχο που 
είχε τεθεί πριν λίγα χρόνια .


