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Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Κυρίες και Κύριοι,

Υπάρχουν στιγμές στην πορεία των λαών οι οποίες 

αποτελούν ιστορικούς σταθμούς. Σημαδεύουν τόσο 

πραγματικά όσο και συμβολικά, ένα τέλος και ταυτόχρονα 

θεμελιώνουν μια ελπιδοφόρα και αισιόδοξη συνέχεια και 

προοπτική. Σταθμοί ιστορικοί που αναδεικνύονται από 

την ίδια τη δυναμική των γεγονότων, αλλά και από το 

εύρος, την ένταση και την ποιότητα της προσπάθειας των 

ανθρώπων της εποχής.

Για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, για την κυβέρνηση και 

για εμένα προσωπικά, οι επόμενες μέρες συμπυκνώνουν 

μια ιστορική στιγμή. Μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, 

για το μέλλον μας, για τις γενιές που έρχονται. Την Τρίτη 

20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Φέιρα της 

Πορτογαλίας θα επισφραγίσει με την απόφασή του την 

ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση, την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που πολλοί 

πίστευαν ότι δεν θα έφθανε σε αίσιο τέλος.

Η Ελλάδα απάντησε με επιτυχία στη μεγαλύτερη 

πρόκληση που αντιμετώπισε σε ειρηνική περίοδο: Να 

καταλάβει μια θέση στην ομάδα των περισσότερο



αναπτυγμένων και ισχυρών χωρών της υφηλίου. 

Εξυγιάναμε την οικονομία, προωθώντας την ονομαστική 

και πραγματική σύγκλιση. Για πρώτη φορά από τη 

δημιουργία του νεοελληνικού κράτους τα δημόσια 

οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Για πρώτη φορά, δεν 

έχουμε «πρόβλημα προϋπολογισμού» στη χώρα. 

Πάψαμε επιτέλους να ζούμε με δανεικά. Το ΕΥΡΩ είναι το 

ισχυρό εργαλείο, που αποκτά η Ελλάδα για να 

δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της σ’ 

ένα νέο ανταγωνιστικό και δυναμικό περιβάλλον.

Η ένταξή μας στην ΟΝΕ αποτελεί μια τεράστια ποιοτική 

αλλαγή για τη χώρα, που ξεπερνά τις μέχρι σήμερα 

επιδόσεις της Ελλάδας άλλοτε σε διαπραγματεύσεις στους 

διάφορους σταθμούς της πορείας της Ένωσης, άλλοτε με 

τη διεκδίκηση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης ή 

παλαιότερα του Μνημονίου και των Μεσογειακών 

Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων. Η Ελλάδα πλέον 

αποτελεί τμήμα ενός από τους ισχυρότερους πόλους της 

παγκόσμιας οικονομίας.

Η εμπιστοσύνη στο νόμισμα, στην οικονομία μας, στην 

οικονομική πολιτική, στις προοπτικές της χώρας 

σηματοδοτούν την έναρξη μιας νέας περιόδου όχι μόνο για 

την οικονομία, αλλά και για την πολιτική. Η σταθερότητα



που εμπεδώνεται δίνει τη δύναμη για νέες πρωτοβουλίες 

και για νέες κοινωνικές συναινέσεις. Η εμπιστοσύνη αυτή 

αποτελεί κατ’ εξοχήν στοιχείο των ανεπτυγμένων 
κοινωνιών.

Η ένταξη της χώρας μας στον κύκλο αυτών των κοινωνιών 

αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό άλμα της ιστορίας 

της.

Καθώς το μέλλον μας συναρτάται όλο και πιο ουσιαστικά 

με το μέλλον των υπολοίπων κρατών της Ένωσης, το 

ενδιαφέρον τους για τις προοπτικές μας, την εξέλιξή μας, 

την προκοπή μας αυξάνεται γεωμετρικά. Η αλληλεγγύη 

τους παίρνει διαφορετικές διαστάσεις, ακριβώς γιατί 

γνωρίζουν ότι κάθε μας αποτυχία και επιτυχία έχει ευθεία 

αντανάκλαση στους πιο ευαίσθητους τομείς της δικής τους 

ζωής. Η θεσμική ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ του 1980 

ολοκληρώνεται τώρα με την πραγματική και ισότιμη ένταξη 

στην ΟΝΕ της Ένωσης του 2000.

Η Ελλάδα περνά στον εσωτερικό πυρήνα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ως μια χώρα ισχυρή, με εύρωστη οικονομία, με 

διεθνή αναγνώριση, με περιφερειακό ρόλο, με στέρεα 

δημοκρατία. Μια χώρα στην Ευρωπαϊκή ζώνη ειρήνης,



σταθερότητας, ευημερίας, και δημοκρατίας. Μια χώρα 

που ξέρει να ορίζει την ιστορία της.

Κυρίες και Κύριοι,

Θέλω να σταθώ σε μερικά κρίσιμα ζητήματα που η 

Ευρώπη -και μέσα σ’ αυτήν εμείς- καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε:

Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των 

ωφελημάτων της, αλλά και με την πίεση των ανεξέλεγκτων 

δυνάμεων της παγκόσμιας αγοράς. Όλο και περισσότερο 

γίνεται συνείδηση ότι απαιτούνται όρια και κανόνες 

απέναντι στους επεκτατικούς μηχανισμούς της αγοράς. Οι 

άνθρωποι έχουν ανάγκη να ζουν σε ένα κόσμο, όπου το 

πολιτικό σύστημα θα διέπεται από τους δικούς του 

κανόνες: τους κανόνες της δημοκρατίας. Η κοινωνία από 

τις αξίες της: τις αξίες της κοινωνικής συνοχής και 

αλληλεγγύης. Η πολιτιστική ταυτότητά τους από τους 

ξεχωριστούς δικούς της κανόνες, της αυτονομίας του 

ατόμου, της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργίας. Και 

τέλος η οικονομία και μόνον αυτή από τους κανόνες της 

αγοράς. Γι’ αυτό όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος η 

άποψη ότι απαιτούνται παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις για να 

δημιουργήσουμε έναν καινούργιο κόσμο για όλους -τονίζω



για όλους- με περισσότερη ευημερία, περισσότερη 

δημοκρατία, περισσότερη δικαιοσύνη και συνοχή, 

περισσότερη δημιουργικότητα και αυτοπροσδιορισμό. Οι 

παρεμβάσεις αυτές στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

οφείλουν να έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποτελεί αναγκαιότητα.

Πολλοί αναρωτιούνται ποιος είναι ο ρόλος του κράτους σ’ 

αυτή τη νέα παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι φοβούνται τον αφανισμό του 

εθνικού κράτους. Ο φόβος τους δεν είναι δικαιολογημένος. 

Ο ρόλος του είναι και θα παραμείνει σημαντικός. Θέλουμε 

την ισχυρή Ελλάδα και εργαζόμαστε γι’ αυτήν, γιατί έτσι 

επηρεάζουμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στη διεθνή 

σκηνή. Γιατί έτσι με την οικονομία μας και τη διασύνδεσή 

της με τις άλλες οικονομίες, αυξάνουμε την ευημερία για 

όλο και πιο πολλούς. Γιατί έτσι υλοποιούμε στο εσωτερικό 

μας κρίσιμες πολιτικές προτεραιότητες και επιλογές, όπως 

την περιφερειακή μας ανάπτυξη, την οικοδόμηση του 

κοινωνικού μας κράτους, την επιδίωξη μιας καλύτερης 

ποιότητας ζωής, τη διασφάλιση των εθνικών μας 

συμφερόντων. Θέλουμε την ισχυρή Ελλάδα για να 

είμαστε ως κράτος πιο αποτελεσματικοί. Για να μπορεί 

τέλος κάθε Ελληνίδα και Έλληνας, όλοι οι Έλληνες, με 

περισσότερη αυτοπεποίθηση, ικανότητα και γνώση, να



διεκδικεί μέσα κι έξω απ’ την Ελλάδα περισσότερη 

συμμετοχή και ωφελήματα. Ο ρόλος του εθνικού κράτους 

μετασχηματίζεται δεν συρρικνώνεται.

Η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνία των 

αδύναμων εξακολουθούν ν’ αποτελούν κρίσιμες

παραμέτρους για οποιοδήποτε σχεδιασμό πολιτικής του 

αύριο. Ο σχεδιασμός μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά 

στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οικονομικού χώρου, στο 

πλαίσιο της Ένωσης. Οι προσπάθειες μιας χώρας δεν 

αρκούν αν δεν στηρίζονται από το ευρύτερο οικονομικό 

περιβάλλον.

Η Ένωση θα πρέπει γι’ αυτό να έχει ένα ισχυρό κοινωνικό 

περιεχόμενο με πολιτικές που θα οδηγούν στην πλήρη 

απασχόληση, στην καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού. Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πρότυπο πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά ακριβώς για να 

διατηρηθεί πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες συνθήκες 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας, των δημογραφικών 

ανακατατάξεων, της διεθνούς πραγματικότητας.

Η νέα αυτή πραγματικότητα ορίζεται από την επανάσταση 

στις νέες τεχνολογίες, στην πληροφορική, στο διαδίκτυο. 

Οι οικονομίες μας θα πρέπει να απαντήσουν δημιουργικά



στην πρόκληση αυτή. Θα πρέπει να γίνουν «οικονομίες 

της γνώσης» ώστε να διασφαλίσουν τη θέση τους στο 

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον της

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η Ένωση μπορεί να 

συμβάλει αποφασιστικά σ’ αυτό. Στο περιορισμένο χώρο 

ενός κράτους οι δυνατότητες διασύνδεσης με τις νέες 

εξελίξεις είναι περιορισμένες. Ιδιαίτερα περιορισμένες 

είναι σε μια χώρα με χαμηλή τεχνολογία, περιορισμένη 

έρευνα και απόσταση από τα κέντρα της τεχνολογικής 

επανάστασης. Στη νέα εποχή όπου διανοίγονται οι “νέες 

μεγάλες δυνατότητες” η Ένωση, η ΟΝΕ μας επιτρέπουν 

να δώσουμε σε όλους την ευκαιρία να τις 

χρησιμοποιήσουν, να τις αναπτύξουν, να τις 

αξιοποιήσουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία κρίσιμων 

αποφάσεων για τη μετεξέλιξή της. Στη Διακυβερνητική 

Διάσκεψη ήδη συζητείται η θεσμική της ανασυγκρότηση 

για περισσότερη αποτελεσματικότητα, ιδίως ενόψει της 

διεύρυνσής της. Ορισμένοι προβληματισμοί φθάνουν 

μέχρι το απώτερο μέλλον της Ένωσης, αναζητώντας ένα 

καταληκτικό της στάδιο και το σχέδιο μετάβασης σε αυτό. 

Όλο πιο επιτακτικά μπαίνει το ερώτημα ποια Ευρώπη 

θέλουμε. Είναι ένα ερώτημα που πρέπει να



απαντήσουμε. Αν το υπεκφύγουμε θα διολισθήσουμε στο 

ρόλο του θεατή. Ένας ρόλος που δεν μας αρμόζει.

Το συμπέρασμα από τις παραπάνω διαπιστώσεις 

προκύπτει αβίαστα. Πετύχαμε το στόχο της ισχυρής 

Ελλάδας γιατί δουλέψαμε γι’ αυτόν, αλλά και γιατί είμαστε 

μέλος της Ευρωπαϊκής οικογένειας κι αντλούμε και απ’ 

αυτή δυνάμεις, ιδέες, δυνατότητες.

Κυρίες και Κύριοι,

Η επιτυχία της ένταξης στην ΟΝΕ δεν πρέπει να μας 

παρασύρει να ξεχάσουμε ότι η νέα μας θέση απαιτεί να 

προχωρήσουμε ακόμη πιο γρήγορα, ακόμη πιο 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων 

εκείνων, που μας περιορίζουν, μας καθηλώνουν, 

αποτελούν εμπόδια στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με 

περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες για τους πολίτες. 

Αύριο ο ανταγωνισμός θα είναι πιο σκληρός, οι συγκρίσεις 

πιο εύκολες και άμεσες, οι απαιτήσεις των πολιτών πιο 

επιτακτικές. Για να πετύχουμε μέσα στην ΟΝΕ, τη νέα 

εποχή, που ανοίγεται, επιδιώκουμε:

α. Την Ελλάδα της ανάπτυξης, της κοινωνικικ συνοχής 

και δικαιοσύνης. Από εδώ και πέρα, μπορούμε να



αφιερώσουμε περισσότερους πόρους για μια δικαιότερη 

κοινωνία. Δημιουργούμε τα μέσα για την οικοδόμηση ενός 

σύγχρονου και βιώσιμου κοινωνικού κράτους, για την 

καταπολέμηση της ανεργίας, για την αναβάθμιση της 

παιδείας, της υγείας, της ζωής στην ύπαιθρο και στην 

πόλη.

Στόχος αλλά και χρέος μας προς τις επερχόμενες γενιές 

είναι να κατακτήσουμε επίπεδο ζωής που ανταποκρίνεται 

στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο τέλος της δεκαετίας. 

Στόχος μας η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης. Θα 

την πετύχουμε με ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης 

ταχύτερους από αυτούς των εταίρων μας. Η αξιοποίηση 

των πόρων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης θα 

συμβάλλει στην αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω των 

έργων υποδομής. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα είναι ένα 

ορόσημο της Ελλάδας που μπορεί και πετυχαίνει.

Η μακροοικονομική μας πολιτική θα παραμείνει 

προσηλωμένη στη διασφάλιση της οικονομικής

σταθερότητας, που είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης. Οι 

μικροοικονομικές παρεμβάσεις επιδιώκουν τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη και την προσφορά ποιοτικών



προϊόντων και υπηρεσιών στους καταναλωτές σε 

ανταγωνιστικές τιμές.

Για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

καταπολέμηση της ανεργίας, πέραν της οικονομικής 

ανάπτυξης, δίνουμε έμφαση:

- Στα κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών στον τομέα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

- Στη μετάβαση στην οικονομία και κοινωνία της γνώσης 

και πληροφορικής με ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου.

- Στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των 

επιχειρήσεων και στη δια βίου εκπαίδευση και 

κατάρτιση.

Δίνουμε τέλος έμφαση στο ρυθμιστικό ρόλο του κράτους 

ώστε να διαφυλάσσεται η σταθερότητα του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, να προάγεται η 

διαφάνεια και αξιοκρατία και να εξυπηρετείται ο πολίτης. 

Ενδεικτικά αναφέρω την ενίσχυση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για θαρραλέες 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που θα



καταστήσουν την οικονομία ανταγωνιστική σε παγκόσμια 

κλίμακα και ικανή για τη δημιουργία απασχόλησης και 

εισοδημάτων προς όφελος όλων των κοινωνικών 

στρωμάτων, και ιδιαίτερα των περισσότερο ευπαθών 

ομάδων του πληθυσμού.

Κυρίες και Κύριοι,

β. Επιδιώκουμε επίσης να προωθήσουμε το ενχείρηυα 

του εκσυνχοονισιιού. Να δουλέψουμε για περισσότερη 

δημοκρατία, πιο δυνατούς θεσμούς στην υπηρεσία του 

πολίτη. Η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι ένας 

άμεσος σταθμός. Ο εκσυγχρονισμός του κράτους μια 

διαρκής προσπάθεια για αποτελεσματικότητα, για 

διεύρυνση των προσωπικών επιλογών για τον καθένα. 

Θα πρέπει να δούμε πως μπορούμε να αναδείξουμε μια 

κοινωνία πολιτών, που συντρέχει με την πολιτεία στην 

αντιμετώπιση των μικρών και μεγάλων σύγχρονων 

ζητημάτων της. Συγχρόνως μια κοινωνία που έχει αίσθηση 

ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο που οφείλει να 

εκφράζει. Να ενθαρρύνουμε τη διαμόρφωση μιας 

κοινωνίας που είναι ανοιχτή στο καινούριο και ανεκτική 

απέναντι στο άλλο, στο διαφορετικό.



γ. Επιδιώκουμε τέλος να είναι η Ελλάδα παράνων 

ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης. Έγουυε όσο ποτέ 
άλλοτε τα μέσα, τη στρατηγική και τις προϋποθέσεις για να 

αναδείξουμε το ρόλο της χώρας και να ενισχύσουμε ακόμη 

περισσότερο την εθνική μας ασφάλεια. Η είσοδός μας στη 

νομισματική ένωση αντιπροσωπεύει «επένδυση 

ασφάλειας» για τη χώρα μας. Η συμμετοχή μας στην 

Ένωση αυξάνει τη σημασία μας για τις γείτονες χώρες που 

όλες ανεξαιρέτως επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό πολλαπλασιάζει τις 

δυνατότητές μας, να είμαστε ευεργετικά παρόντες στη 

διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στη βάση των 

πάγιων αρχών που πρεσβεύουμε: της δημοκρατίας, της 

ελευθερίας, της ανάπτυξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Συγχρόνως μας 

θωρακίζει απέναντι σε κάθε είδους διεκδίκηση, που μπορεί 

να τροφοδοτηθεί από την κινητικότητα της ευρύτερης 

περιοχής μας και από τις μεγάλες δομικές αδυναμίες που 

ακόμα αυτή η περιοχή αντιμετωπίζει.



Η πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πορεία και δική 

μας. Η ευρωπαϊκή προοπτική μας συνοψίζεται σε τρεις 

λέξεις-κλειδιά: “Διεύρυνση”. “Εμβάθυνση”. “Ολοκλήρωση” 

σε δημοκρατικές, πολιτικές και θεσμικές βάσεις.

Γ ιατί;

α. Θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή, ενωμένη στη βάση 

δημοκρατικών αρχών, ως πόλο ισορροπίας στο διεθνές 

σύστημα. Γιατί θέλουμε ένα πολυκεντρικό - και όχι ένα 

μονοκεντρικό - διεθνές σύστημα. Η ανάπτυξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχυρό πολιτικό πόλο με 

επαρκείς οικονομικές, πολιτικές, διπλωματικές και 

αμυντικές εξουσίες, μέσα και θεσμούς, είναι ο μόνος 

τρόπος για να προωθηθεί η ισορροπία στο διεθνές 

σύστημα.

β. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα περιλάβει 

σταδιακά το σύνολο των Ευρωπαϊκών κρατών που θα 

έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες προσαρμογής τους 

στις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των 

δικαιωμάτων του ανθρώπου και των άλλων 
προϋποθέσεων που έχουν τεθεί.



γ. Θέλουμε όμως -και αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο του 

οράματος μας- μια διευρυμένη Ένωση με ισχυρούς, 

υπερεθνικούς θεσμούς δημοκρατικά νομιμοποιημένους.

Κι αυτό για δύο λόγους: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό πολιτικό 

κέντρο δίπλα στην ΟΝΕ και τους μηχανισμούς της, αλλά 

και απέναντι στα προβλήματα που γεννά η 

παγκοσμιοποίηση. Η δύναμη ενός ενιαίου νομίσματος 

εξαρτάται όχι μόνο από την ευρωστία του οικονομικού του 

χώρου. Εξαρτάται, τόσο από την πολιτική στήριξη που 

του παρέχεται όσο και από την πολιτική δύναμη και 

πολιτική παρουσία των χωρών που το καθιέρωσαν.

Χρειαζόμαστε συγχρόνως ένα ισχυρό πολιτικό κέντρο ως 

αντιστάθμισμα των προβλημάτων που θα γεννηθούν από 

τη διεύρυνση. Ένα κέντρο που θα είναι φορέας της 

αναγκαίας εμβάθυνσης της ενοποιητικής διαδικασίας κατά 

στάδια. Θέλουμε, με λίγα λόγια, τη δρομολόγηση της 

μετεξέλιξής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε γνήσια Πολιτική 

Ένωση. Είναι βασική προϋπόθεση η ευρωπαϊκή κοινωνία 

και οικονομία να έχει παγκόσμια επιρροή.



Τελευταία παρουσιάστηκαν προτάσεις σ’ αυτή την 

κατεύθυνση. Εξετάζουμε τις ιδέες αυτές. Η Ελλάδα θέλει 

και μπορεί να μετάσχει στην πολιτική μετεξέλιξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ορισμένοι που 

φοβούνται αυτή τη μετεξέλιξη. Πιστεύουν ότι η χώρα μας 

είναι και θα είναι αδύνατη να συμμετάσχει σ’ αυτή τη 

διαδικασία. Η λύση δεν μπορεί όμως να έγκειται στην 

περιθωριοποίηση της χώρας. Η περιθωριοποίηση θα την 

καταστήσει τρωτή. Έχουμε τη δύναμη μαζί με άλλες 

χώρες να δημιουργήσουμε μια Ένωση στην οποία θα 

επικυριαρχούν δημοκρατικοί θεσμοί, που διασφαλίζουν 

την ισορροπία σχέσεων ανάμεσα σε μικρές και μεγάλες 

χώρες. Να δημιουργήσουμε μια Ένωση, όπου προωθείται 

η ενότητα μέσα στην ετερότητα και ποικιλομορφία.

Βλέπουμε επομένως καταρχήν θετικά όλες τις προτάσεις 

που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της εμβάθυνσης, 

την κατεύθυνση της ενοποίησης σε υπερεθνικές, 

δημοκρατικές βάσεις.

Με αυτή την προοπτική η Ελλάδα, μετά την ένταξή της 

στην ΟΝΕ δεν φοβάται να υποστηρίξει στη 
Διακυβερνητική Διάσκεψη μηχανισμούς ενισχυμένης



συνεργασίας που θα οδηγούν σε βαθύτερη ενοποίηση. 

Και τούτο γιατί η προώθηση της ενοποίησης σε τομείς 

όπως π.χ. της μετανάστευσης, της καταπολέμησης της 

εγκληματικότητας, της κοινωνικής πολιτικής, του 

περιβάλλοντος, της άμυνας και ασφάλειας ενδιαφέρει 

άμεσα τη χώρα μας και εξυπηρετεί τα εθνικά μας 

συμφέροντα.

Στα ερωτήματα που τίθενται σήμερα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο οφείλουμε να έχουμε κατά νου ότι μια Ευρωπαϊκή 

Ένωση που αγκαλιάζει όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες, θα 

παρουσιάσει αργά ή γρήγορα δυσλειτουργίες αν οι 

ισχύουσες ρυθμίσεις, δεν επιτρέπουν την προσαρμογή 

της πορείας ενοποίησης στην πραγματικότητα ενός 

διαφορετικού οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου. Είναι 

γι’ αυτό σκόπιμο ιδίως εμείς να συμβάλλουμε στην 

αποφυγή κρίσεων. Να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση 

ενός πλαισίου συνεργασίας, αλληλεγγύης και 

συμπόρευσης. Εμείς είναι επιβεβλημένο να συμμετέχουμε 

σε όλες τις εξελίξεις και να μη χάσουμε τη θέση μας στην 

πρωτοπορία.

Η πορεία για την παραπέρα προώθηση της πολιτικής 

ένωσης πρέπει να εξελιχθεί σταδιακά, μέσα από 

συναινέσεις, χωρίς δογματισμούς, αλλά συγχρόνως και με



συναίσθηση μέχρι πού οι λαοί μας είναι διατεθειμένοι να 

αποδεχθούν την πύκνωση των εξουσιών στην υπερεθνική 
Ευρώπη.

Πρέπει να κινηθούμε τόσο στο επίπεδο κρίσιμων 

πολιτικών, όσο και στο επίπεδο της αναγκαίας θεσμικής 

αναμόρφωσης.

Ως προς το πρώτο να αναπτύξουμε κοινές πολιτικές και 

μέσα ικανά ν’ απαντούν αποτελεσματικά στα αιτήματα των 

πολιτών, να συμπληρώνουν την ΟΝΕ, να προάγουν την 

κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Ν’ αναπτύξουμε 

την κοινή εξωτερική πολιτική και κοινή άμυνα, ώστε η 

Ένωση να καταστεί αποτελεσματικός θεματοφύλακας των 

αξιών μας και κεντρικός συντελεστής του διεθνούς 

συστήματος.

Ως προς το θεσμικό επίπεδο να έχουμε ως γνώμονα 

ορισμένες βασικές αρχές: Όπως της δημοκρατίας, της 

ισοτιμίας μέσα από τη συνέργια όλων των κρατών, αλλά 

και της αποτελεσματικότητας στις αποφάσεις των 

οργάνων της Ένωσης. Η διαδικασία της πολιτικής 

ενοποίησης να είναι ανοιχτή σε όσες χώρες επιθυμούν τη 

συμμετοχή σ’ αυτή.



Η διαμόρφωση του θεσμικού συστήματος της Πολιτικής 

Ένωσης θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της 

δημοκρατικής σύμπραξης εθνικών και ενωσιακών 

θεσμών. Το Εθνικό Κράτος θα πρέπει να εξακολουθήσει 

να αποτελεί τη βασική λειτουργική συνιστώσα της 

Πολιτικής Ένωσης με πλήρη εφαρμογή της αρχής της 

επικουρικότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή 

των εξουσιών κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι 

υπερεθνικοί θεσμοί της Πολιτικής Ένωσης θα πρέπει να 

λειτουργούν σε πλήρη αρμονία με τους εθνικούς θεσμούς 

και να διασφαλίζουν το συντονισμό των τελευταίων και τη 

σύμμετρη ικανοποίηση των ιδιαιτεροτήτων τους.

Θέλουμε η Ελλάδα να είναι στην πρωτοπορία των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων, γιατί αυτό επιβάλλουν τα 

συμφέροντά της. Ποτέ πια στη δεύτερη ταχύτητα. Η 

Ελλάδα του εικοστού πρώτου αιώνα, η Ελλάδα μέσα στην 

ΟΝΕ θα είναι καλύτερη, δικαιότερη, δημοκρατικότερη, 

ισχυρότερη από την Ελλάδα του παρελθόντος. Θα είναι 

μια χώρα ανοιχτών οριζόντων, προοπτικών και 

επιτευγμάτων. Εμείς πιστεύουμε στην Ελλάδα, στην 

ιστορία και στις δημιουργικές δυνατότητές της. ΓΓ αυτό 

πιστεύουμε ακράδαντα στο μέλλον της. Γι’ αυτό 

μπορούμε να δώσουμε νόημα σ’ αυτό το μέλλον.



Η Ευρώπη του αύριο είναι πάνω από όλα οι πολίτες της, 
και μάλιστα οι νέοι του σήμερα.

Με την ευκαιρία της σημερινής συγκυρίας, τη στιγμή που 
οι ορίζοντες της ελληνικής κοινωνίας διευρύνονται, θέλω 
να σας ανακοινώσω ότι η Κυβέρνηση οργανώνει και 
προσφέρει στους νέους μας μια επίσκεψη σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για μια εβδομάδα -φέτος τον 
Αύγουστο- οι 450 που θα πρωτεύσουν στις εξετάσεις της 
Β’ Λυκείου σε όλη την Ελλάδα θα έλθουν σε επαφή με τον 
πολιτισμό διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων. Θα 
αναζητήσουν τρόπους επικοινωνίας με άλλους νέους. Θα 
γευτούν τον πλούτο των παραδόσεων, των νοοτροπιών, 
των τρόπων ζωής. Θα γνωρίσουν το κοινό οικοδόμημα 
που δημιουργούμε.

Κυρίες και κύριοι,

Η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας, γι’ αυτό ακριβώς η 
ευρωπαϊκή πορεία που δίνει περισσότερες δυνατότητες 
στην ανάδειξη της χώρας μας, στην πραγμάτωση των 
στόχων μας είναι το αυτονόητο μέλλον μας. Την 
προοπτική αυτή οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τη 
κατέκτησαν με κόπους και ενθουσιασμό, με θυσίες και 
πυγμή, με προσπάθεια και αποφασιστικότητα. Και θα 
συνεχίσουν με επιτυχία.


