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Κύριε Πρόεδρε, .
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες και Κύριΐπ,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους τους Κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και εκ μέρους όλων των συμπατριωτών μου στην Συνάντηση αυτή
των Αθηνών.
Είμαι βέβαιος ότι οι Ημερίδες μελέτης μας θα είναι παραγωγικές και θα
συμβάλουν ακόμη περισσότερο σε ένα όραμα που όλοι μας μοιραζόμαστε, αυτό της
πραγματικά Ενωμένης Ευρώπης.
Πριν από χιλιάδες χρόνια σ ’ αυτή τη γη που βρισκόμαστε συνέβη το εξής
γοητευτικό γεγονός. Ο Δίας συνάντησε σε μια ακρογιαλιά μια θεσπέσια κόρη.
Μεταμορφώθηκε σε κατάλευκο ταύρο, που σίγουρα δεν έπασχε από τη σύγχρονη
νόσο των τρελών αγελάδων, αλλά από την προαιώνια νόσο, τη νόσο του έρωτα.
Ο ταύρος σαγήνευσε την κόρη που ανέβηκε στη ράχη του και έτσι ο Δίας
κατάφερε να την αρπάξει, να την ταξιδέψει περνώντας από θάλασσες και από βουνά
και να κάνει τρεις γιους μαζί της που οι απόγονοι της μπορεί ίσως να ζουν σήμερα
μεταξύ μας.
Η ιστορία έχει μεγαλύτερο νόημα γιατί ο ταύρος δεν ήταν άλλος από τον Ύψιστο
θεό, τον Δία, και το όνομα της Κόρης ήταν Ευρώπη.
Ο πατέρας της δεν άντεξε την αρπαγή της. Έστειλε τους τρεις γιους του τον
Φοίνικα, τον Κιλικα και τον Κάδμο να την ψάξουν. Περιπλανήθηκαν χωρίς να την
βρουν.
Έχασαν εκείνοι την Ευρώπη αλλά έφεραν σε μας στον τόπο μας το φοινικικό
αλφάβητο, το μέσο που διέδωσε το κλασσικό πνεύμα, τη γνώση. ' Εχασαν την Ευρώπη
που όλοι μας ψάχνουμε.
Ένα όνομα που, από τη γη αυτή ξεκίνησε για να αποτελέσει την ονομασία και
την Ενώσεώς μας και όλης της ηπείρου μας. Μετά από πολλές χιλιετηρίδες η ωραία
κόρη ανευρέθη. Τη βρήκαμε όλοι εμείς τα αδέλφια της. Μας ζητάει να της κτίσουμε ένα
σπίτι.
Κατά την άποψή μας αυτό το σπίτι πρέπει να είναι η ομοσπονδιακή ενοποίηση
της Ευρώπης.
Κυρίες και Κύριοι,
Πρέπει να οικοδομήσουμε μια Ενωμένη Ευρώπη κοντά στον Ευρωπαίο πολίτη.
Δημοκρατική και διαφανή στις λειτουργίες της με δικαιώματα και κοινές υποχρεώσεις
ανάμεσα σε όλες τις χώρες - μέλη. Θέλουμε μια Ευρώπη, που να στηρίζεται στην
συνοχή και την αλληλεγγύη.
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Έχουμε πλήρη επίγνωση των μεγάλων πολιτικών και συναισθηματικών
δυσκολιών που θα συναντήσουμε στο δρόμο για την πραγματοποίηση
της
Ομοσπονδιακής Ευρώπης. Αυτό πρέπει να είναι το όραμά μας.
Πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδία αποτελεί νομοτελειακή ανάγκη. Οφείλουμε να
δώσουμε δύναμη στους Λαούς της Ευρώπης. Δύναμη στην Ευρώπη.
Ένας άνθρωπος, ένας λαός πρέπει να έχει όραμα.
Ο στόχος της ομοσπονδιακής ενοποίησης μπορεί και πρέπει να επιτευχθεί. Δεν
πρέπει να είμαστε απαισιόδοξοι. Αν κάνουμε αναδρομή στην Ευρωπαϊκή ιστορία θα
δούμε ό τ ι : αυτό που επετεύχθη τα τελευταία 25 χρόνια στην Ευρώπη είναι πράγματι
μεγάλο κατόρθωμα.
Πόσοι πριν από 25 χρόνια μπορούσαν να δουν ότι η Ευρώπη των πολέμων, η
Ευρώπη του ιδεολογικού χάσματος μπορούσε να φτάσει στο σημερινό σημείο;
Το Κόμμα μας υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή υπήρξε στην
Ελλάδα ο πρωτοπόρος της ευρωπαϊκής ιδέας. Υπήρξαμε το Κόμμα της μεγάλης
εθνικής επιλογής και δικαιωθήκαμε. Ό ταν άλλα κόμματα αναζητούσαν τις
τριτοκοσμικές λύσεις ή το μαρξιστικό μοντέλο.
Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι μια
οικονομική υπερδύναμη και ταυτόχρονα να είναι πολιτικός νάνος.
Συνεπώς κλειδί για την ανάκαμψη και την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ιδέας είναι:
η οροθέτηση, η θέσπιση, η εφαρμογή μιας πραγματικά κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφαλείας.
Είναι ανάγκη, λοιπόν να προσδιοριστούν σαφέστερα οι στόχοι της κοινής
εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Η πολιτική αυτή πρέπει να αποσκοπεί:
1.Στην διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και των χωρών-μελών
που τη συγκροτούν.
2.Στον σεβασμό και την εγγύηση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών
Συμβάσεων.
3.Στην αναγνώριση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων και των υποχρεοϊσεων για
αμοιβαία συνδρομή.
Για να καταργηθεί η αρχή της ομοφωνίας θα πρέπει να διασφαλιστεί η
εδαφική ακεραιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και των χωρών - μελών που τη
συγκροτούν.
Είναι επίσης φανερό ότι σε πρώτη φάση η άμεση συνδρομή και η ενεργός
αλληλεγγύη της Ενωμένης Ευρώπης για τη διασφάλιση των συνόρων των χωρών μελών είναι μάλλον δύσκολη.
Είναι όμως δυνατό να επιδιωχθεί σε μια παρόμοια περίπτωση να υπάρχει
αυτόματη συνδρομή σε υλικό που είναι αναγκαίο για την προάσπιση χώρας-μέλους
που κινδυνεύει η εθνική της ακεραιότητα.
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θεσμοί

Θέλουμε* μια Ο μοσπονδιακή Ευρώπη
που να χαρακτηρίζεται
από
δημοκρατικότητα και διαφάνεια. Με αποκεντρωμένες δομές.
Αποκεντρωμένο
σύστημα λήψης αποφάσεων που να στηρίζεται στην συνοχή και την αλληλεγγύη, στη
διασφάλιση της ισοτιμίας των κρατών-μελών.
Οφείλουν όλοι να αντιληφθούν ότι μία Ευρώπη χωρίς συνοχή και αλληλεγγύη
δεν μπορεί να γίνει πολιτικά αποδεκτή από το μέσο Ευρωπαίο Πολίτη.
Στο κείμενο της Συνθήκης επιμένουμε να προστεθεί κατάλογος των
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, έτσι ώστε να ενισχυθεί η Ευρώπη των
πολιτών. Εξ άλλου η εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος αποτελεί προϋπόθεση
για την ανάπτυξη της Ενωμένης Ευρώπης.
Μόνο μέσα από την εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος μπορεί να
υπάρξει διαφάνεια και να χτυπηθεί η διαφθορά.
Ευρωπαϊκό

Κοι νο βούλ ιο

Είναι ανάγκη να αντιμετωπισθεί το δημοκρατικό έλλειμμα της Ενωμένης
Ευρώπης με την ενίσχυση των ρόλων και των εξουσιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την κύρια έκφραση του
ευρωπαίου πολίτη.
Είναι ανάγκη να καταστεί μαζί με το Συμβούλιο το ουσιαστικό όργανο
νομοθετικής εξουσίας, να έχει το δικαίωμα της νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Ταυτόχρονα όμως είναι ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες λήψης των
αποφάσεων.
Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικότητος είναι ανάγκη οι 27 διαδικασίες
να υποκατασταθούν από τέσσερις - πέντε το πολύ.
Η Επιτροπή

Ο σημερινός ρόλος και η ανεξαρτησία της Επιτροπής πρέπει να ενισχυθούν. Οι
εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει και διευρυνθούν. Όμως οι αρμοδιότητες και οι
αποφάσεις να βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η αντιστοιχία ενός Επιτρόπου για κάθε κράτος - μέλος πρέπει να διατηρηθεί.
Όπως επίσης πρέπει να συνεχισθεί η ισότιμη χρήση όλων των γλωσσών.
Σ υμβούλι ο

Υπουργών

Με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο να δεχθούμε την κατάργηση του veto
στους τομείς που απαιτείται επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια.
Η διατήρηση των κανόνων της ομοφωνίας είναι ακόμη απαραίτητη στα θέματα
διεύρυνσης, αναθεώρησης συνθηκών, ιδίων πόρων, ενιαίου εκλογικού συστήματος
στις περιπτώσεις που θίγονται άμεσα εθνικά και ζωτικά συμφέροντα.

4
1,

Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων

Η ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την δημοκρατικοποίηση της Ενώσεως.
Είναι ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων με τη
μεγαλύτερη εμπλοκή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στην υιοθέτηση της κοινοτικής
νομοθεσίας.
Η συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων πρέπει να κατοχυρωθεί θεσμικά.
Κοι νωνική

Αλληλεγγύη

Η πορεία προς την Ενωμένη Ευρώπη περνάει μέσα από την κοινωνική
συναίνεση των Ευρωπαίων. Για να επιτευχθεί η κοινωνική συναίνεση πρέπει να
υπάρξει κοινωνική αλληλεγγύη
Η μεγάλη και παρατεταμένη ανεργία, η συνεχώς μειούμενη αγροτική παραγωγή,
τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν δυσαρεστήσει τον ευρωπαίο
πολίτη.
Η Ευρώπη του 21ου αιώνα πρέπει να λάβει υπόψιν της τις κοινωνικές
αδυναμίες και αδικίες. Η Ευρώπη της οικονομικής συνοχής, η Ευρώπη της ενιαίας
αγοράς δεν μπορεί να απορρίπτει ή να υποβαθμίζει την κοινωνική αλληλεγγύη. Η
οικονομική σύγκλιση δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός.
Παράλληλα χρειάζεται η αναβάθμιση του Πολίτη. Οι πολίτες αναμένουν την
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του κοινωνικού κράτους.
Πρέπει να ζητήσουμε την ένταξη στην Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ειδικού κεφαλαίου με τον τίτλο “πολιτική απασχόλησης” έτσι ώστε να τίθενται
κοινές διαδικασίες και αρχές στην απασχόληση.
Κάθε κράτος να αναλάβει την ευθύνη κατάρτισης μεσομακροπροθέσμων
προγραμμάτων ενίσχυσης της απασχόλησης. Ο ουσιαστικότερος τρόπος καταπολέμησης
της ανεργίας είναι η αύξηση της ανταγωνιστικύτητος μέσω των επενδύσεων.
Να σταθούμε στο τρίπτυχο: Δημοσιονομική πειθαρχία. Αναπτυξιακή πολιτική.
Κοινωνική αλληλεγγύη.
Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχυθούν οι τομείς νέων συγκεκριμένων κοινών
πολιτικών όπως είναι η κοινωνία των πληροφοριών, η ενεργειακή πολιτική, ο
τουρισμός, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι νέοι αυτοί τομείς θα επηρεάσουν άμεσα τη δυναμική ανάπτυξη της Ευρώπης.
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Η διεύρυνση, η ανακατανομή των ιδίων πόρων αλλά και η ΟΝΕ είναι εκ των
πραγμάτων συνδεδεμένες. Είναι φυσικό ο προϋπολογισμός της Ενωμένης Ευρώπης να
επιβαρυνθεί από τη διεύρυνση.
Συνεπώς εάν δεν υπάρξει διεύρυνση των πόρων
υφισταμένων δράσεων της Κοινότητος.

θα υπάρξει αποδυνάμωση

Βρίσκεστε αυτές τις μέρες Κυρίες και Κύριοι σε μια κρίσιμη γεωπολιτική
περιοχή. Η ελληνική γεωπολιτική θέση έχει δώσει στη Χώρα μας τη δυσμενή μοίρα να
ευρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών προβλημάτων.
Στην περιοχή μας παριστάμεθα δυστυχώς μάρτυρες της ανόδου του
Μουσουλμανικού θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Είναι μια πλημμυρίδα που
εξαπλώνεται, με δραματικούς ρυθμούς, στη λεκάνη της Μεσογείου.
Η Αλγερία σπαράσσεται από το κίνημα αυτό, πα ρ ’ όλη την τεράστια γαλλική
βοήθεια.
Η Αίγυπτος είναι πεδίο εκρηκτικών προοπτικών, όπως τραγικά έδειξε και το
πρόσφατο γεγονός στο οποίο θρηνήσαμε τον άδικο χαμό τόσων συμπατριωτών μας.
Στην Τουρκία, δυστυχώς, η άνοδος του ζηλωτισμού, που πηγάζει από την ανέχεια
και την κοινωνική ανισότητα, ακολουθεί σταθερούς ρυθμούς.
Η αισιοδοξία μας δεν επιτρέπεται να μας κάνει να εθελοτυφλούμε. Μην
μεταβάλλουμε τις επιθυμίες μας σε βεβαιότητες και μην επαφιέμεθα στις τελευταίες
αυτές, που μπορούν, σε μία νύχτα, να καταρρεύσουν σαν χάρτινο πύργος, όπως και στην
περίπτωση του Ιράν.
Ο κίνδυνος, στα ανατολικά της Ελλάδας είναι υπαρκτός και προοδευτικός.
Ελπιζα) η Ελλάδα να μην κληθεί να παίξει τον ρόλο του προμαχώνα. Γενικά αλλά και
ειδικότερα στην περίπτωση της Τουρκίας απευχόμαστε κάθε τέτοια εξέλιξη. Γι’ αυτό
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε, κατά το δυνατόν το λαϊκό καθεστώς της γείτονος.
Αλλά σε αυτό πρέπει και η ίδια να συμπράξει, αφενός με την αντιμετώπιση του
χρόνιου κοινωνικοοικονομικού της προβλήματος και την πολιτική επίλυση του
Κουρδικού προβλήματος, αφετέρου σε συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές αντιλήψεις και
τις επιταγές της διεθνούς νομιμότητας.
Να συμμορφωθούμε με το Διεθνές Δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις. Να
βοηθήσει στη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.
Η Τουρκία είναι μία σημαντική χώρα η οποία έχει σπουδαίο ρόλο να
διαδραματίσει. Αλλά ο ρόλος της αυτός είναι, ασφαλώς, πιο επωφελής για την ίδια και
πιο χρήσιμος για όλους μας εάν στρέφεται προς τα ανατολικά και προς τις πρώην
σοβιετικές τουρκόφωνες Δημοκρατίες.
Η προσπάθεια επιθετικής διείσδυσης στο χώρο των Βαλκανίων, η εξαγωγή των
προβλημάτων της προς την κατεύθυνση της Ελλάδος είναι πολιτικές, αντιπαραγωγικές,
επικίνδυνες και αποσταθεροποιητικές.
Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα αντιληπτό προς το καλό όλων.

