
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι 

Σύντροφοι και συντρόφισσες

Στην προηγούμενη συνεδρίασή μας συζητήσαμε θέματα 

λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Αυτή η συνεδρίαση 

είναι συνέχεια της προηγούμενης. Προτού επανέλθουμε στο 

κεντρικό μας θέμα θα ήθελα να σας ενημερώσω σε ορισμένα 

θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Τις μέρες του Πάσχα επισκέφτηκα τη Γερμανία και την Αυστρία. 

Από τις επισκέψεις αυτές θα αναδείξω τρία σημεία.

Το πρώτο:

Κεντρικό θέμα στις χώρες αυτές η Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση. Πρέπει ή όχι να αρχίσει στη συμφωνημένη ημερομηνία - 

Ανεπιφύλακτα ναι - Πρέπει να τηρηθούν οι ονομαστικοί στόχοι της 

Συνθήκης Μάαστριχτ - Η δημόσια απάντηση είναι ναι - Συνείδηση 

ότι όλες οι χώρες δεν θα προσεγγίσουν με ακρίβεια τους στόχους - 

Πρώτη ομάδα μια μεγάλη ομάδα για να έχει Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση πειστικότητα -

Συμπέρασμα: Η θέληση είναι δεδομένη και η Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση πραγματικότητα.

Στόχοι της Ελλάδας. Τέλος ’98.



Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι το τέλος του ’98 δεν είναι μια 

ενδεικτική ημερομηνία - Μπορεί 2000 - Δεν έχουμε τη πολυτέλεια 

μιας ελαστικής πολιτικής - Αν είμαστε σε μεγάλη απόσταση από 

τους στόχους τότε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα μιας πολιτικής 

διαπραγμάτευσης για την είσοδό μας. Θα δώσουμε όπλα σε 

όλους όσους θέλουν να μας αποκλείσουν. Πρέπει να συνεχίσουμε 

αποφασιστικά και με πείσμα την πορεία.
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Financial Times,

Συγκαλυμμένο μήνυμα μην υπολογίζετε την Ελλάδα, 

την υπολογίσουν.
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Τι θα σημάνει η μη συμμετοχή μας: βορ ροουα ρι
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Εξασθένιση της διεθνούς μας θέσης. Σε δύο επίπεδα: 

α) Τουρκία Βαλκάνια

β) Ενδοκοινοτική διαπραγμάτευση. Τα επόμενα χρόνια θα 

πραγματοποιηθούν σημαντικές διαπραγματεύσεις που θα 

καθορίσουν τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Τη διεύρυνση, το κόστος της διεύρυνσης - ποιος θα το φέρει, 

τους πόρους της Κοινότητας - την αύξησή τους ή όχι, τη 

συνέχιση των διαρθρωτικών πολιτικών.

Αν δεν είμαστε υπολογίσιμοι θα χειροτερεύσει η θέση μας.
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Το δεύτερο:

Θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ρόλος στην 

Ανατολική Μεσόγειο και τη Βαλκανική.

Πέρσυ όταν επισκέφτηκα την ίδια περίπου εποχή το εξωτερικό 

υπήρχε μια απορία αν έχουμε τη διάθεση να παρακολουθήσουμε 

τη κοινή πορεία, αν πρόθεσή μας είναι να συνεργαστούμε 

δημιουργικά. Σήμερα τέτοια απορία δεν υπάρχει. Υπάρχουν 

διαφορές ως προς τις θέσεις σε διάφορα σημεία, υπάρχουν 

εκατέρωθεν ιδιαιτερότητες, αλλά και η συναίσθηση ότι η Ελλάδα 

είναι συνομιλητής σε όλα τα θέματα και ότι η θέση της έχει 

σημασία για τη διαμόρφωση μιας κοινής γραμμής. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά τη Βαλκανική και την εξέλιξη στη Τουρκία επιζήτησαν τη 

γνώμη μας και μας άκουσαν με προσοχή.

Το θετικό αυτό αποτέλεσμα είναι προϊόν μιας διαρκούς επαφής και 

συνεννόησης, της άρνησης του απομονωτισμού, της 

αποστασιοποίησης από ενδοστρεφείς πολιτικές που θέλουν να 

αγνοούν το τι συμβαίνει γύρω μας και δεν βλέπουν τη χώρα 

συμμέτοχο στις διεθνείς εξελίξεις. Τη δημιουργική διασύνδεσή μας 

αυτή πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη - Πλην Δανίας - Φιλανδίας θα 

έχω επισκεφτεί όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 

τέλος του καλοκαιριού.



Τρίτο Σπιιείο:

Ο Ελληνισμός της Γερμανίας. Ο Ελληνισμός της Γερμανίας έχει 

κάνει σημαντική πρόοδο. Απλοί αριθμοί το δείχνουν όπως ο 

αριθμός των δημοτικών συμβούλων που είναι Έλληνες, ο αριθμός 

των σπουδαστών που είναι παιδιά μεταναστών.

Οι Έλληνες της Γερμανίας δεν είναι πια μετανάστες. Είναι 

Έλληνες πολίτες σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους 

άλλους πολίτες. Δεν έφυγαν από τη πατρίδα για να ριζώσουν 

αλλού, να απορροφηθούν από μια άλλη κοινωνία. Το να μιλάμε 

για ομογένεια όπως στην περίπτωση των Η.Π.Α και της 

Αυστραλίας είναι λάθος. Ζουν και κινούνται σε ένα χώρο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση όπου οι διαφοροποιήσεις ως προς την 

υπηκοότητα περιορίζονται. Είναι πολίτες της Ελλάδας αλλά και 

της Ένωσης. Αυτή η νέα σχέση ανάμεσα στη πατρίδα, στο τόπο 

διαμονής, στο υπερεθνικό σύνολο δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο 

ζωής. Αυτό το πλαίσιο και στο τόπο διαμονή τους και στην 

Ελλάδα πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβέστερα. Ιδίως σε θέματα 

παιδείας αλλά και σε θέματα πολιτικών δικαιωμάτων χρειάζονται 

νέες προσεγγίσεις. Η μη συμμετοχή τους στις ελληνικές πολιτικές 

διαδικασίες είναι για παράδειγμα δύσκολα κατανοητή.


