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" Νέα σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης "

Αποκλειστική δήλωση του Πρωθυπουργού στο «Βήμα» με την 
ευκαιρία της Συνόδου Κορυφής στην Αθήνα.

ΑΝΝΥ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

«Να μην καθορίζουν υπερδυνάμεις τις τύχες μας»

"Σε λίγες ημέρες, στις 16 Απριλίου, ξεκινά στην Αθήνα μια καινούργια 
σελίδα στην ιστορία της Ευρώπης. Η διεύρυνση της Ενωσης με δέκα νέα 
κράτη-μέλη αλλάζει τον χαρακτήρα της Ενωσης. Δεν είναι πια η "Δυτική 
Ευρώπη", είναι όλη η Ευρώπη. Είναι μια άλλη Ευρώπη, όπου οι κοινές 
πολιτικές και η μέχρι τώρα οργάνωση δεν επαρκούν. Είναι μια μεγαλύτερη 
Ευρώπη με μεγαλύτερα προβλήματα.

Οι λαοί της Ευρώπης και οι ηγεσίες τους καλούμαστε να διαμορφώσουμε 
αυτή τη νέα πραγματικότητα με τρόπο που θα στηρίζεται στα όσα έχουμε 
ήδη επιτύχει στην Ενωση μέχρι τώρα αλλά και να διευρύνουμε τις 
κατακτήσεις μας.

Να συνεχίσουμε την ενοποιητική διαδικασία, να καταστήσουμε την Ενωση 
πιο ισχυρή, ώστε να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, τις αβεβαιότητες αλλά 
και τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής. Γιατί όλο και περισσότερα 
προβλήματα έχουν και θα έχουν υπερεθνικές αιτίες.

Να ενισχύσουμε την Ενωση ώστε να διαδραματίζει πιο αποτελεσματικά τον 
ρόλο της σε ένα παγκόσμιο πολυκεντρικό σύστημα, προκειμένου να 
υπηρετεί την ειρήνη, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, μια παγκόσμια 
κοινότητα δικαίου. Να μην καθορίζουν υπερδυνάμεις τις τύχες μας, είτε 
σήμερα είτε αύριο.

Να προσπαθήσουμε στην Ενωση για περισσότερη απασχόληση και ευημερία 
που θα αγκαλιάζει όλους. Το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο που στήριξε τη 
μεταπολεμική ανάπτυξη να προσαρμοστεί, ώστε και με τα νέα κοινωνικά 
δεδομένα να εξασφαλίζει συνοχή και αλληλεγγύη.

Να διαμορφώσουμε μια Ευρώπη που θα διευρύνει συλλογικά και ατομικά 
δυνατότητες και ελευθερίες, που θα προάγει και θα αναδεικνύει τις 
κοινωνίες πολιτών. Γιατί η υπερεθνική οργάνωση και η τεχνολογική 
ανάπτυξη δημιουργούν νέους κινδύνους για τη δημοκρατία και απαιτούν 
νέους ελέγχους και νέα αντίβαρα για να αποτρέψουν τις καταχρήσεις 
εξουσιών.



Να προχωρήσουμε μαζί σεβόμενοι τις πολιτιστικές μας διαφορετικότητες 
αλλά και γεφυρώνοντας τις διαφορές μας. Να αντισταθούμε δημιουργικά 
στην πολιτιστική ισοπέδωση της αγοραίας οργάνωσης.

Η διεύρυνση να οδηγήσει σε μια διαδικασία ανανέωσης, ενίσχυσης και νέας 
δυναμικής του ενοποιητικού εγχειρήματος για να προωθήσουμε τους 
στόχους μας και να κατανείμουμε τα οφέλη της προσπάθειας σε όλους ".


