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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ "ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ"

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Θ. Ρουσόπουλος, παρουσιάζοντας 
το μήνυμα και το σήμα της "Παράλληλης Προεδρίας", έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

"Την 1η Ιανουάριου του 2003, ακριβώς ο" ένα μήνα από σήμερα, η Ελλάδα αναλαμβάνει 
και θα ασκήσει, για το επόμενο εξάμηνο, την Προεδρία της Ε.Ε.

Πρόκειται για μία τεράστια ευθύνη και σίγουρα για μία μοναδική, μια ιστορική ευκαιρία για 
τη χώρα μας. Και αυτό, γιατί η ίδια η συγκυρία είναι κρίσιμη. Τόσο για την Ευρώπη, όσο 
και για την Ελλάδα.

Στο εξάμηνο αυτό μας περιμένει όλους η ολοκλήρωση της μεγάλης πρόκλησης, της 
διεύρυνσης, την οποία θα πρέπει να φέρουμε σε πέρας, με την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην Ε.Ε. Μας περιμένει η συζήτηση για σημαντικές αλλαγές, στο πλαίσιο 
της Ε.Ε., οι οποίες θα επανακαθορίσουν ισορροπίες και θα επηρεάσουν το μέλλον των 
Ευρωπαίων πολιτών.

Η Ελλάδα, με μοχλό την Προεδρία, έχει την ευκαιρία, αλλά και τη δυνατότητα να 
προωθήσει μία Ευρώπη με μία φωνή, μ" έναν σκοπό, με μία δύναμη. Για την προώθηση 
αυτής της Ευρώπης απαιτείται να παρουσιάσουμε και ν" ασκήσουμε μία οραματική και, 
κυρίως, διεκδικητική Προεδρία. Αυτός πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι ο πραγματικός 
μας στόχος, η κινητήρια δύναμη της Ελληνικής Προεδρίας. Σ" αυτούς τους άξονες θα 
πρέπει να κινηθεί η Κυβέρνηση.

Ωστόσο, τα μέχρι τώρα δείγματα, οι εξαγγελίες, οι σχεδιασμοί της Κυβέρνησης δεν μας 
επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία. Διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι, λίγες μόλις μέρες πριν 
την ανάληψη αυτής της κομβικής σημασίας Προεδρία, η Κυβέρνηση Σημίτη δείχνει 
αμήχανη και συμβιβασμένη με το λίγο και το μέτριο. Προετοιμάζεται και προσανατολίζεται 
για μία Προεδρία διαχειριστικού χαρακτήρα. Οι προτεραιότητές της χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη φαντασίας, από απουσία οράματος. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι ότι η 
Ελλάδα ετοιμάζεται ν" αναλάβει την Προεδρία της Ευρώπης του 21ου αιώνα, με ρυθμούς 
που δεν ταιριάζουν στη νέα εποχή, με ιδέες φθαρμένες, με εργαλεία του χθες.

Είναι ακριβώς αυτές οι διαπιστώσεις, είναι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους εμείς εγκαίρως, 
εδώ και αρκετούς μήνες, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε από την 1η Ιανουάριου του 
2003, να ωθήσουμε την Κυβέρνηση στην κατεύθυνση των κοινών, ελληνικών και 
ευρωπαϊκών, στόχων και επιδιώξεων.

Αναλάβαμε και θα τιμήσουμε τη δέσμευση να παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά αυτήν 
την Προεδρία.

Εξαγγείλαμε τον Σεπτέμβριο την οργάνωση, για πρώτη φορά στην Πατρίδα μας, της
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"παράλληλης Προεδρίας". Συγκροτήσαμε ειδικές ομάδες εργασίας, που προετοιμάζουν 
πυρετωδώς τους σχετικούς φακέλους, για κάθε Συμβούλιο, για όλα τα ζητήματα που θα 
τεθούν στη διάρκεια της Προεδρίας.

Οι Βουλευτές και οι Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Γραμματεία Διεθνών 
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνω από 100 εμπειρογνώμονες, συμμετέχουν, 
εργάζονται, συνεργάζονται, διαμορφώνουν και ολοκληρώνουν τις βασικές, αλλά και τις 
επιμέρους θέσεις μας, για όλα τα ζητήματα της Προεδρίας. Είμαστε ήδη έτοιμοι.

Παρουσιάζουμε σήμερα το μήνυμα και το σήμα της παράλληλης Προεδρίας.

Το μήνυμα είναι: "Ευρώπη για όλους - Ευημερία, Ασφάλεια". Το μήνυμα εκφράζει την 
ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών - μελών και για περισσότερη διαφάνεια.
Θυμίζω ότι αυτά ήταν τα βασικά σημεία της Σουηδικής και της Δανικής Προεδρίας, που 
προηγήθηκαν. Το μήνυμα εκφράζει τις προσδοκίες, τόσο των Ελλήνων, όσο και όλων των 
Ευρωπαίων, όπως αυτές αποτυπώνονται σε δημοσκοπήσεις και έρευνες που 
πραγματοποιούνται, κατά καιρούς, σε όλα τα κράτη - μέλη. Το μήνυμα είναι διεκδικητικό, 
όπως αρμόζει όχι μόνο στη σημερινή συγκυρία και τα πολλά ανοιχτά θέματα, αλλά και στο 
ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το σήμα, το οποίο φιλοτέχνησε η γραφίστρια κα Δανάη Κούτση, είναι ένα πολύχρωμο 
αστέρι. Συμβολίζει την ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα. Την αρμονία μέσα από τη 
σύνθεση. Τα χρώματα που επελέγησαν έχουν και ιδεολογική παραπομπή, ώστε να 
καταδειχθεί ότι η αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών 
προβλημάτων, η αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνει καθημερινά ο πολίτης 
απαιτεί τις ευρύτερες δυνατές συνεννοήσεις.

Μιλάμε για "Ευρώπη για όλους". Το μήνυμα αφορά την ιστορική συγκυρία της υπογραφής 
της προσχώρησης δέκα νέων κρατών στην Ε.Ε., στην επιτυχέστερη θεσμική συνάρθρωση 
κρατών στην ανθρώπινη ιστορία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι επιτυχή. Για τη Νέα 
Δημοκρατία, το κατ" εξοχήν κόμμα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, το κόμμα το οποίο 
ενέταξε την Ελλάδα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, η επανένωση της ηπείρου μας, 
μας προσκαλεί και μας προκαλεί σε νέες αναζητήσεις για το μέλλον. Για μας η Ένωση των 
"25" δεν μπορεί ν" αποτελέσει άλλοθι για συγκεντρωτισμό, για αποκλεισμούς, για, έστω 
και άτυπη, συγκρότηση "διευθυντηρίων". Η φωνή των μικρότερων κρατών, όπως η 
Ελλάδα, πρέπει να συνεχίσει ν" ακούγεται. Ζητούμε μία ανοικτή Ευρώπη, μία Ευρώπη για 
όλους.

Μιλάμε για Ευημερία και Ασφάλεια. Η Νέα Δημοκρατία ενέταξε την Ελλάδα στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια, έχοντας ως βασικό της στόχο να εξασφαλίσει η χώρα μας τον ίδιο 
βαθμό ευημερίας και ασφάλειας, μ" αυτόν που απολαμβάνουν όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι 
πολίτες.

Η Ευρώπη της ευημερίας για όλους σημαίνει πως επιδιώκουμε αποφασιστικά την 
πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση. Είναι κοινή πεποίθηση ότι, στα είκοσι 
χρόνια της συμμετοχής της στην ευρωπαϊκή οικογένεια, η χώρα μας έχασε μεγάλες 
ευκαιρίες, αν και είχε πρωτόγνωρους πόρους. Σήμερα, δυστυχώς, παραμένει ζητούμενο
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και αποτελεί αντικείμενο καθημερινής διεκδίκησης το να έχουν οι Έλληνες σύντομα το 
εισόδημα και τις ευκαιρίες απασχόλησης, που έχουν από καιρό κατακτήσει οι Ευρωπαίοι 
συμπολίτες τους.

Θέλουμε ταυτόχρονα την Ευρώπη της ασφάλειας. Είναι μοναδική ευκαιρία στη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας να συμβάλουμε καθοριστικά για τη διαμόρφωση της Κοινής 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της ΚΕΠΠΑ. Δεν μας ταιριάζει μια 
Ευρώπη με απόψεις πολυδιασπασμένες, μια Ευρώπη παρατηρητής των παγκόσμιων 
εξελίξεων. Ειδικά για μας τους Έλληνες, που αντιμετωπίζουμε τις απειλές χρήσης βίας 
των εξ" ανατολών γειτόνων μας, η δημιουργία μιας Ευρώπης, με κοινά και από κοινού 
προστατευόμενα σύνορα, είναι ύψιστη προτεραιότητα. Μια Ευρώπη για όλους σημαίνει 
ότι δεν μπορεί κάποιοι Ευρωπαίοι να είναι περισσότερο ή λιγότερο ασφαλείς από τους 
άλλους.

Στόχος μας είναι η πραγματικά ισχυρή Ελλάδα, ισότιμη εταίρος μιας ισχυρής Ενωσης. Η 
Ελλάδα της ισόρροπης ανάπτυξης, της ανάπτυξης που θα φτάνει σε κάθε γωνιά της. Η 
Ελλάδα της ευημερίας που θ" απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες της. Αγωνιζόμαστε για μια 
υπερήφανη Ελλάδα, μέλος μιας Ένωσης, η οποία μπορεί να μοιραστεί την ευημερία της, 
η οποία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια για όλους τους πολίτες της, μπορεί να 
εμπνεύσει όλο τον κόσμο με τη δημιουργικότητα και το πνεύμα της. Γνωρίζουμε και 
σεβόμαστε τις δυνατότητες των Ελλήνων. Δεν υποτιμούμε τους εαυτούς μας. Πιστεύουμε 
ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι στην πρωτοπορία του αγώνα για την Ευρώπη 
που όλοι αξίζουμε, την Ευρώπη του μέλλοντος μας".
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