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Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι. βουλευτές του  Ευρωπαϊκού και 
Εθνικού Κοινοβουλίου, αξιότιµοι πρέσβεις, 

 

Αγαπητές κυρίες και κύριοι, 

Σας ευχαριστώ θερµά όλες και όλους εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
παρουσία σας στη σηµερινή εκδήλωση. Εκτιµώ πως εκφράζει  το έµπρακτο 
ενδιαφέρον σας για το παρόν και το µέλλον της Ευρώπης. Την προσδοκία σας η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει τη διαδικασία της ολοκλήρωσης ως κοινή µας 
συνειδητή επιλογή και πατρίδα και µάλιστα σε καιρούς «ου µενετούς». Σήµερα τίποτα 
απ' όλα αυτά δεν είναι αυτονόητο. 

Ευχαριστώ επίσης ιδιαιτέρως τα στελέχη της Αντιπροσωπείας µας στην Αθήνα για 
την πρωτοβουλία  της σηµερινής διοργάνωσης. Θα ήθελα να τους συγχαρώ για την 
επιλογή ως τόπου της συνάντησής µας, του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Ο 
χώρος αυτός αποτελεί ένα σπουδαίο σύγχρονο σύµβολο της παγκόσµιας 
πολιτιστικής κληρονοµιάς αλλά και εµβληµατικό σηµείο αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ιστορίας.  

 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,  

Είναι κοινή πεποίθηση πως διανύουµε µια δύσκολη περίοδο όχι µόνο υψηλών 
απαιτήσεων, αλλά και ιστορικών αλλαγών.  

Η κρίση που βιώνουµε την τελευταία τριετία δεν αποτελεί  συγκυριακό οικονοµικό 
γεγονός. Συνιστά την αρχή µιας Ευρωπαϊκής καµπής. Μάλιστα, αυτό που συµβαίνει 
τις µέρες αυτές µε την κατάρρευση των αυταρχικών καθεστώτων της Μεσογείου και 
του Αραβικού κόσµου δίνει στην εποχή µας νέο µεγάλο ιστορικό βάθος. Ζούµε 
ιστορικές στιγµές και οι απαιτήσεις είναι ανάλογες. 

Τα θεσµικά και πολιτικά  δεδοµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  αλλά και οι ρυθµοί στη 
λήψη των αναγκαίων αποφάσεων αποδεικνύονται ανεπαρκή για να προσφέρουν τις 
αναγκαίες και επείγουσες λύσεις. Κυρίως για να οδηγήσουν σε διεξόδους 
σταθερότητας και διάρκειας.  Η κρίση ανέδειξε πλήρως τα προβλήµατα και τις 
ανεπάρκειες της κοινής ευρωπαϊκής µας πορείας. Αποκάλυψε τα υπαρκτά 
ελλείµµατα στην οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 
προβλήµατα αυτά  στις περιόδους των «παχιών αγελάδων» εύκολα µπορούσαν να 
κρύβονται κάτω από το χαλί ή να µετατίθενται για αργότερα. Σήµερα ο κόσµος είναι 
ανοιχτός και αυτό αδύνατον. Η νέα κατάσταση τροφοδοτεί µε ένταση  τάσεις 
αναδίπλωσης στο παρελθόν - το εθνικό ή στο περιφερειακής συνεργασίας παρελθόν-
. Τροφοδοτεί επίσης άτακτες φυγόκεντρες δυνάµεις. Φέρνει στο προσκήνιο µια νέα 
ευρω σκεπτικιστική  στάση που υιοθετείται από σηµαντική µερίδα ευρωπαίων 
πολιτών και κατακτά πολιτικό έδαφος τόσο στον Βορρά όσο και στον Νότο. 
Εδράζεται σε διαφορετικές οπωσδήποτε αφετηρίες, καταλήγει ωστόσο σε κοινό 
συµπέρασµα και «δια ταύτα». 

Τα  ποικίλα ερωτήµατα  συνοψίζονται στο εξής : Με τις ως τώρα εµπειρίες της κοινής 
πορείας, οι  ευρωπαίοι πολίτες – όχι ως αφηρηµένο σύνολο - αλλά ως πολίτες  του 
κάθε κράτους µέλους, ως άτοµα και ως ατοµικά συµφέροντα, έχουν ανάγκη την 
Ευρώπη; Συνεχίζουν να χρειάζονται µια κοινή ευρωπαϊκή πορεία για την έξοδο από 
την κρίση και για ποιους λόγους; 

Θα απαντήσω µε σαφήνεια. Ναι! Και αυτή την απάντηση δεν την δίνω µε την ιδιότητά 
µου ως µέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ως Ευρωπαία πολίτης. Ο 
σκεπτικισµός που αναπτύσσεται σε όλους τους πολίτες αναπτύσσεται και σε µένα και 
σε σας. Όλοι ρωτάµε τι θα γίνει ή τι πρέπει να γίνει και όλοι εκφράζουµε αβεβαιότητες 



και ανησυχίες. Πολλοί λίγοι, όµως είναι εκείνοι που βλέπουν το µέλλον τους στην 
αποµόνωση.  Το κοινό ευρωπαϊκό µέλλον και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι το πιο 
ασφαλές καταφύγιο που διαθέτουν οι  Ευρωπαίοι πολίτες  για να προστατευθούν 
από τα θυελλώδη φαινόµενα, τις αναταράξεις και τις κοινωνικές επιπτώσεις της 
οικονοµικής κρίσης. ∆ιότι στο σηµερινό παγκοσµιοποιηµένο, ανοικτό, ανταγωνιστικό 
κόσµο, µε κύριο χαρακτηριστικό την συγκέντρωση και τη συσσώρευση, η Ευρώπη 
αποτελεί τη µόνη ικανού µεγέθους επιλογή. Συνιστά το µόνο οργανωµένο µε 
κοινωνική αντίληψη πεδίο, που θα επιτρέψει να αποκαταστήσουµε αύριο τις ζηµιές 
και να οργανώσουµε ένα µέλλον βιώσιµης ανάπτυξης και ευηµερίας, για µας και τα 
παιδιά µας. 

Υποστηρίζω πως η ενδεδειγµένη αντίδραση που έχουµε να αποφασίσουµε είναι  
περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη. Για λόγους µείζονος σηµασίας. Άν δεν 
υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να τη δηµιουργήσουµε και µάλιστα σε 
χρόνο µηδέν. Υπάρχει, ευτυχώς.  Έτσι, µπορούµε να κρατάµε την ελπίδα ζωντανή 
ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες θα συνεχίσουµε να έχουµε ρόλο και λόγο στο αύριο. Η  
Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οικονοµική οντότητα, είναι ο µόνος δρόµος για να 
απαντήσουµε µε  αξιώσεις στην πρόκληση που θέτει  η νέα αναδυόµενη οικονοµική 
πραγµατικότητα που µετατοπίζεται µε γοργούς ρυθµούς προς την Ανατολή και την 
Ασία, τη Νότιο Αµερική, που αλλάζει το παραγωγικό και το καταναλωτικό µοντέλο, 
που µεταβάλλει τους συσχετισµούς µεταξύ ώριµων – υπερώριµων – και 
αναδυόµενων οικονοµιών. 

Πάνω απ΄ όλα όµως χρειάζεται αυτογνωσία. Ας έχουµε ανοιχτά τα µάτια µας και τα 
αυτιά µας. Πρόσφατα ο Γιόσκα Φίσερ σε οµιλία του εδώ στην Αθήνα µας είπε ότι, 
ρωτώντας τους Κινέζους και τους Ινδούς για το πώς βλέπουν την Ευρώπη, πήρε την 
εξής απάντηση: «…Σας βλέπουµε πλούσιους, γέρους και κουρασµένους….» 

Στις χώρες των αναδυοµένων οικονοµιών εκατοµµύρια άνθρωποι εργάζονται και 
παράγουν. ∆ιαµορφώνουν απαιτήσεις όπως τις δικές µας και ανταγωνίζονται τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να απαντήσει στην 
πρόκληση. Να εξασφαλίσει την οικονοµική µας επιβίωση και ανάπτυξη, µαζί µε το 
σεβασµό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής κουλτούρας της δηµοκρατίας, των 
δικαιωµάτων, της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αλλάξει, 
για να επιβιώσει και να προστατεύσει την ψυχή της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Τόσα 
πολλά, σε τόσο λίγο χρόνο. Αυτό είναι το καθήκον της Κοµισιόν Μπαρόζο II. 
Κάνουµε ότι καλύτερο µπορούµε.  

 

Αγαπητοί φίλοι,   

Το πρόβληµα δεν είναι λοιπόν µόνο Ελληνικό. Σήµερα, αναγνωρίζεται πλέον από 
όλες τις πλευρές πως το «ελληνικό πρόβληµα», παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του, ήταν µόνο η κορυφή του παγόβουνου. Με αυτό δεν θέλω ούτε να υποβαθµίσω 
ούτε να αµβλύνω τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα και τις εθνικές ευθύνες, που 
έφεραν τη χώρα το 2009 ένα βήµα πριν την ολοκληρωτική πτώχευση. Ως Ελληνίδα 
πολίτης και πολιτικός οφείλω να είµαι σαφής: Καµία άλλη χώρα δεν έχει αυτό τον 
συνδυασµό αρνητικών επιδόσεων σε όλα. Καµία άλλη χώρα δεν σπατάλησε µε 
διαχρονικές ευθύνες πολιτικών ηγεσιών πόρους και ευκαιρίες, κρύβοντας τα 
προβλήµατα, θεοποιώντας έναν αδιέξοδο καταναλωτισµό και κολακεύοντας την 
ήσσονα προσπάθεια. Οι ευθύνες µας είναι τεράστιες.  

Ωστόσο, η απλουστευτική αντίληψη, που από κάποιους υιοθετήθηκε αβασάνιστα, 
πως αν ξεµπλέξουµε µε την Ελλάδα, ξεµπλέκουµε µε την κρίση , αποδείχθηκε 
απλουστευτική επιπολαιότητα. Εξ΄ίσου εσφαλµένη αποδείχθηκε και η παρεµφερής 
αντίληψη πως αν ξεµπλέξουµε µε τον Νότο και τα προβλήµατά του, ξεµπλέκουµε και 
µε την κρίση. Αυτές οι θεωρήσεις υποτίµησαν σε υπερβολικό βαθµό την 



αλληλεξάρτηση των ευρωπαϊκών οικονοµιών, την πραγµατικότητα του ευρώ,  τη 
σηµασία της εσωτερικής αγοράς. Η πραγµατικότητα δηλώνει πως η Ευρωπαϊκή 
Ένωση συνολικά,  αντιµετωπίζει σοβαρή κρίση ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε 
άλλες αναδυόµενες οικονοµίες. Αντιµετωπίζει ελλείµµατα σε πολλά κράτη µέλη (και 
όχι µόνο στο Νότο) και σοβαρούς κλυδωνισµούς στο χρηµατοπιστωτικό της 
σύστηµα. Και το πιο σηµαντικό: Το χάσµα ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και τις 
λεγόµενες περιφερειακές χώρες διευρύνεται συνεχώς. Η τελική απόκλιση στην 
ανταγωνιστικότητα µεγαλώνει. Αυτό είναι το µείζον. Αν συνεχίσουµε έτσι, οι λιγότερο 
ανταγωνιστικές χώρες δεν θα µπορούν πλέον να χρηµατοδοτήσουν τις ενέργειες που 
θα τους επιτρέψουν να καλύψουν τα χάσµατα και να προλάβουν τους υπόλοιπους.  

Το «ελληνικό πρόβληµα» ανέδειξε µεταξύ άλλων  µε ηχηρό τρόπο τις αδυναµίες, που 
χαρακτήρισαν εκ γενετής τη λειτουργία της Ο.Ν.Ε. και αφορούν όλους, σε 
διαφορετικό βεβαίως βαθµό, αλλά πάντως όλους.   Η ΟΝΕ οδήγησε σε µια 
«νοµισµατική ενοποίηση» µε αυστηρούς κανόνες για την προστασία του κοινού 
νοµίσµατος, αλλά µε χαλαρές ή ανύπαρκτες ρυθµίσεις για την οικονοµική ενοποίηση. 
Μόνο η εσωτερική ενιαία αγορά βρίσκεται σε λειτουργία.  Με αυτά τα δεδοµένα,  η 
Ευρώπη βρέθηκε ανέτοιµη να αντιµετωπίσει την µεγάλη οικονοµική κρίση του καιρού 
µας. Είχε το ευρώ, ένα νόµισµα ισχυρό  και χωρίς αµφιβολία µια µεγάλη κατάκτηση, 
αλλά δεν είχε ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους θεσµικούς µηχανισµούς για να το 
στηρίξει απέναντι στις επιθέσεις των κερδοσκόπων. Έτσι οι αγορές µετετράπηκαν σε 
λύκους γιατί ορισµένα  κράτη της Ευρωζώνης βρέθηκαν στο ξέφωτο ως µοναχικά 
πρόβατα. Η τύχη του ενός ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε του άλλου, χωρίς όµως να το 
γνωρίζουν ή να το αναγνωρίζουν. Και χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν 
από κοινού την άµυνα και τις διεξόδους τους.  

Είναι πλέον φανερό, ακόµη και σε όσους µέχρι χθες θεωρούσαν πως η νοµισµατική 
ένωση αρκεί, πως η ανάγκη για µια νέα Οικονοµική ∆ιακυβέρνηση, αν χθες ήταν 
αναγκαία, σήµερα είναι αδήριτη, επείγουσα και επιτακτική. Το θέµα της οικονοµικής 
διακυβέρνησης της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης έχει τεθεί λοιπόν εκ των 
πραγµάτων ως προτεραιότητα. Κατά την εκτίµησή µου αποτελεί την πρώτη και 
µοναδική πρόκληση επί της ουσίας που έχουµε µπροστά µας το 2011. Η Ευρώπη 
πρέπει να αντιδράσει για να αποφύγει την παρακµή.  

Χρειάζεται να δράσουµε  ενιαία, οργανωµένα,  χωρίς  καθυστερήσεις και χωρίς 
αµφισηµίες. Η πορεία αυτή αφορά τόσο τους πολίτες του ευρωπαϊκού βορρά, όσο 
και τους πολίτες του ευρωπαϊκού νότου. Αφορά τους πολίτες που ζουν σε χώρες µε 
υψηλά ελλείµµατα και χρέη όσο και σε χώρες που σήµερα εµφανίζουν κάποια 
πλεονάσµατα ή ελέγξιµο χρέος.  Σε αυτό το πεδίο, είναι φανερό, πως ο καθένας 
µόνος του ούτε µπορεί, ούτε αρκεί. Όσο ισχυρός κι΄ αν αισθάνεται και είναι σήµερα.  

Εποµένως η λύσει δεν µπορεί να αναζητηθεί στην εγκατάλειψη της αρχής πολιτικής 
ισοτιµίας των κρατών µελών στο όνοµα της έλλειψης δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 
Ούτε στην αναζήτηση λύσεων εκτός των ευρωπαϊκών συνθηκών , όπως δήλωσε µε 
µεγάλη σαφήνεια ο Πρόεδρος Μπαρόζο στο τελευταίο συµβούλιο κορυφής. Αυτές οι 
επιλογές δεν θα οδηγήσουν στη µικρή Ευρώπη – όπως ισχυρίζονται ορισµένοι – 
αλλά στη µη Ευρώπη. Και αυτή δεν είναι βιώσιµη επιλογή. Για κανέναν µας. 

Σήµερα, βρισκόµαστε στο σηµείο όπου «non progredi est regreti» - δηλαδή όπου «η 
µη πρόοδος ισοδυναµεί µε συνολική αποτυχία». Αποτυχία όχι ενός - έστω και 
σοβαρού προωθητικού - βήµατος αλλά του συνολικού ιστορικού εγχειρήµατος.   Και 
βεβαίως καµία πίστωση χρόνου δεν µας προσφέρεται προκειµένου να αντιδράσουµε 
θετικά. Η αδράνεια απλώς φέρνει την αποτυχία πιο κοντά. Στην Κοµισιόν έχουµε 
επίγνωση αυτής της πραγµατικότητας και της µεγάλης ευθύνης.  

Με ειλικρίνεια και χωρίς καµία διάθεση ωραιοποίησης της σκληρής πραγµατικότητας, 
µπορώ να ισχυρισθώ πως, παρά τις θεσµικές ανεπάρκειες του Ευρωπαϊκού 
Οικοδοµήµατος και τις δυσκολίες συνεννόησης που είναι υπαρκτές, η Κοµισιόν δεν 



έκατσε µε σταυρωµένα χέρια. Έκανε και κάνει µια µεγάλη προσπάθεια να δώσει 
θετική διέξοδο στην ευρωπαϊκή υπόθεση. ∆ηµιουργήθηκε έτσι ο µηχανισµός 
στήριξης. Χορηγήθηκαν δάνεια προς τους ασθενείς κρίκους όπως η Ελλάδα και η 
Ιρλανδία εκατοντάδων δις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρεµβαίνει στις αγορές 
και αγοράζει οµόλογα των κρατών-µελών. Υιοθετήσαµε ένα πακέτο µέτρων για τον 
έλεγχο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που µέχρι χθες δεν υπήρχε. Έχουµε 
εκπονήσει ένα σχέδιο για τη χρηµατοδότηση αναπτυξιακών έργων , µε αντίστοιχο 
ευρωοµόλογο,  που έχει τεθεί σε συζήτηση. Πρέπει να αναγνωρίσουµε πως αυτά όλα 
δεν θα υπήρχαν, εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση έστω και µε τις 
καθυστερήσεις που όλοι αντιλαµβανόµαστε. 

Τα κρίσιµα είναι µπροστά µας. Οι επόµενες σύνοδοι κορυφής του Μαρτίου θα 
κληθούν να αποφασίσουν . Η Κοµισιόν έχει ήδη προτείνει τη διεύρυνση και γενναία 
ενίσχυση του µηχανισµού στήριξης. Είναι ανάγκη η εφαρµογή των µέτρων ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας να συνδυασθεί µε την εξασφάλιση της δυνατότητας για 
επένδυση, οικονοµική ανάπτυξη, απασχόληση και πραγµατική οικονοµική σύγκλιση.  

 Αλλά από την άλλη είναι ανάγκη και µεις οι Έλληνες και οι Ελληνίδες  να δούµε την 
πραγµατικότητα. Η Ελλάδα δεν µπορεί να συνεχίσει να ζει πέρα από τις δυνάµεις 
της. Τελεία. Αυτή η αλήθεια θα γίνει πράξη όταν γίνει δική µας αλήθεια. Όσο είναι η 
αλήθεια της Ευρώπης η του µνηµονίου, η εφαρµογή θα νοθεύεται ή θα αναβάλλεται.   

Για την Ευρωπαϊκή Επiτροπή η πρόκληση και η ευκαιρία σήµερα είναι να 
καταφέρουµε να προτείνουµε τον αποτελεσµατικό και ρεαλιστικό δρόµο προς την 
οικονοµική διακυβέρνηση και την πολιτική ενοποίηση. Αυτός είναι ο στόχος που 
επιδιώκουµε µε µέθοδο και επιµονή.  

 

Επιτρέψτε µου να κλείσω µε µια παλαιά, ωστόσο εξαιρετικά επίκαιρη και σήµερα, 
αποστροφή από την ιστορική ∆ιακήρυξη Σούµαν : «Η Ευρώπη δεν θα δηµιουργηθεί 
µε µια κίνηση, ούτε θα προκύψει εξ΄αρχής ως σύνολο: Θα διαµορφωθεί βήµα-βήµα 
µε συγκεκριµένες αποφάσεις  και  πρώτ΄απ΄όλα µε την αλληλεγγύη στην πράξη».   


