
Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Βρισκόμαστε σε μια καθοριστικά ιστορική στιγμή. Στην πιο δημιουργική στιγμή 

στα 170 χρόνια του ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Ποια είναι σήμερα η θέση της χώρας; Ποιες είναι οι προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουμε; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, αλλά και οι ευκαιρίες που 

διαμορφώνονται;

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα, χάρη στις προσπάθειες του Ελληνικού λαού, 

ακολουθώντας σταθερά τον υπεύθυνο πολιτικό σχεδίασμά που χαράξαμε και 

εκτελέσαμε, στην καρδιά της Ενωμένης Ευρώπης.

Μετέχουμε σήμερα στην ΟΝΕ, στην πρώτη ταχύτητα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα οφέλη για τη χώρα και κάθε Έλληνα πολίτη είναι αυτονόητα. Η 

χώρα κερδίζει στη διεθνή της θέση, προωθεί αποτελεσματικότερα τα ζωτικά 

της συμφέροντα στον οικονομία, την κοινωνία, τη διεθνή θέση και ασφάλεια 

της χώρας. Κάθε πολίτης κερδίζει από την οικονομική, νομισματική 

σταθερότητα, από τους ρυθμούς ανάπτυξης σ' αυτό το σταθερό περιβάλλον.

Η πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη σημαίνει άμεση, απτή βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του πολίτη, καλύτερες συνθήκες και δυνατότητες στην 

Παιδεία, την Υγεία, την Κοινωνική Ασφάλεια, το Κράτος Πρόνοιας και τις 

υποδομές της χώρας.

Είναι όμως όλα αυτά δεδομένα; Μπήκαμε στην ΟΝΕ και φθάσαμε στην Ιθάκη; 

Φυσικά και όχι, σύντροφοι. Υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμη.

Στη ΔΕΘ, πρόσφατα, παρουσίασα πιο συγκεκριμένα το όραμα, τις 

δυνατότητες, τις ελπίδες και τους στόχους της δεκαετίας 2000-2010 για τη 

χώρα μας. Μετά την επιτυχία μας, την επιτυχία των Ελλήνων, την ένταξη της 

Ελλάδας στην ΟΝΕ, πολλοί διερωτώνται: Από δω και πέρα τι; Έχουμε δώσει 

απάντηση. Αυτή την απάντηση θα πρέπει να την κάνουμε κτήμα του λαού.

Στρατηγικός μας στόχος ήταν και είναι η ισχυρή κοινωνία.
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Πώς προχωράμε για το στόχο αυτό;

Θέλουμε να προωθήσουμε την πραγματική σύγκλιση σ’ όλους τους τομείς, να 

ανεβάσουμε το βιοτικό επίπεδο, να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής, ν’ 

αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, να ενισχύσουμε την 

κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και συνοχή. Να είναι η Ελλάδα πιο 

ανεπτυγμένη χώρα, πιο δημιουργική, με ασφάλεια και σιγουριά για το αύριο, 

με περισσότερες δυνατότητες, ευκαιρίες και ελευθερίες για τους πολίτες της.

Να διαμορφώσουμε συγχρόνως ένα δημόσιο χώρο, όπου ο πολιτικός χώρος 

και ο χώρος της οικονομικής δράσης οριοθετούνται αυστηρά και υπακούουν 

στους δικούς τους κανόνες. Στους κανόνες της δημοκρατίας ο πρώτος, στους 

κανόνες της αγοράς ο δεύτερος. Να θωρακίσουμε τους πολίτες απέναντι στις 

κάθε λογής εξουσίες δημόσιες ή ιδιωτικές. Να τους προσφέρουμε κάθε 

δυνατότητα για ν’ αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Να δώσουμε γι’ αυτό 

μια παιδεία που δεν θα εφοδιάζει μόνο με γνώση για την αντιμετώπιση της 

σύγχρονης εποχής, αλλά και με αξίες που θα διαμορφώνουν ισχυρούς 

πολίτες με κριτική στάση, με αντιστάσεις.

Να προωθήσουμε τη συμμετοχική κοινωνία. Διαδικασίες και θεσμούς που θα 

ενεργοποιούν δίπλα στην πολιτεία όλο και περισσότερους πολίτες για την 

αντιμετώπιση των κοινών.

Να κάνουμε κοινή συνείδηση τη συλλογική ευθύνη. Την ευθύνη του καθενός 

απέναντι στα συλλογικά αγαθά της κοινωνίας μας, της πατρίδας μας. Πρέπει 

όλοι μας να δούμε έξω από τα σύνορά μας, πώς συμπεριφέρονται άλλες 

κοινωνίες. Να αντλήσουμε, άλλα και να αποδεχθούμε στάσεις και 

συμπεριφορές που τις ενδυναμώνουν.

Σύντροφοι, Συντρόφισσες,

Η ίδια η Ενωμένη Ευρώπη δεν είναι κάτι δεδομένο. Βρίσκεται σε μια δυναμική 

πορεία ενοποίησης, με πολλές προτάσεις "στο τραπέζι". Θα είναι
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