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Κυρίες, Κύριοι.  

 

Είναι ιδιαίτερη η τιµή, αλλά και χαρά, να απευθυνθώ σήµερα σε ένα τόσο σηµαντικό 
ακροατήριο για τις οικονοµικές εξελίξεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα τις προοπτικές εξόδου 
από αυτή τη µεγάλη κρίση.  

Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δύο βασικές επισηµάνσεις: 

Πρώτον: η έξοδος από την κρίση απαιτεί δυναµική και όχι στατική δράση. Η παρέµβαση των 
Ευρωπαϊκών οργανισµών είναι και θα είναι διαρκής. Η πρώτη µας αντίδραση υπήρξε µάλλον 
απλοϊκή: εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών µέσω δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και µέτρων 
λιτότητας. Έφθασε όµως η στιγµή να µπούµε σε ένα πιο σύνθετο µοντέλο δράσης που 
στοχεύει και στην οικονοµική ανάπτυξη και την δηµιουργία θέσεων εργασίας. 

∆εύτερον: η κρίση επενεργεί µε ισχυρό τρόπο στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Συντάραξε το σύστηµα διακυβέρνησής µας, έφερε στην επιφάνεια διαρθρωτικές αστοχίες και 
υποχρέωσε την ΕΕ να επανεξετάσει τους τρόπους µε τους οποίους δρα. 

Να πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδοµήθηκε πάνω σε ένα µοντέλο µε δύο βασικά στοιχεία: τη 
σταθερότητα των επιτοκίων και τον ισοσκελισµένο προϋπολογισµό. Η επίτευξη πλήρους 
απασχόλησης ή η άνοδος του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών δεν συγκαταλέγονταν στους 
στόχους του αρχικού µοντέλου. 

Το αποτέλεσµα ήταν πως όλα αυτά τα χρόνια κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν 
υπεύθυνος για την οικονοµική ευµάρεια των λαών της. Το αποκαλούµενο «Σύµφωνο 
σταθερότητας και ανάπτυξης» στην πραγµατικότητα ήταν απλά ένα σύµφωνο σταθερότητας. 
Παρά την ονοµασία και τις δηλώσεις περί του αντιθέτου, η ανάπτυξη ήταν ο µεγάλος απών. 

Γιατί συνέβαινε αυτό; Θεωρώ, περά από τα άλλα, πως µια ήταν η βασική αιτία. Για πολλά 
χρόνια ζήσαµε µε το εξής παράδοξο: Είχαµε µία Ευρώπη µε ισχυρή οικονοµική εξουσία, 
αλλά χωρίς πολιτική δύναµη. Είχαµε συγχρόνως εθνικές κυβερνήσεις µε πολιτική δύναµη, 
αλλά χωρίς οικονοµικές εξουσίες. Με άλλα λόγια, ζούσαµε χωρίς µιαν ουσιαστική συνεκτική 
ευρωπαϊκή κυβέρνηση. 

Αυτός ο πλήρης διχασµός µεταξύ οικονοµικής και πολιτικής εξουσίας ήρθε στην επιφάνεια µε 
οξύτερο τρόπο στη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Γι’ αυτό το λόγο, η Ευρώπη βρέθηκε 
απροετοίµαστη να αντιµετωπίσει τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση της εποχής µας. Ενώ 
διέθετε κοινό νόµισµα, δεν διέθετε τους πολιτικούς και θεσµικούς µηχανισµούς για να το 
στηρίξει στις αγορές. Πολλά έπρεπε να γίνουν σε πολύ λίγο χρόνο. 

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπήρξε καθοριστικός. Εντόπισε τα κενά στην 
οικονοµική διακυβέρνηση, τα οποία είχε αναδείξει η κρίση. Σχεδίασε δέσµη µεταρρυθµίσεων 
για να ενισχύσει την οικονοµική διακυβέρνηση στην ΕΕ. Αντιµετώπισε τις αδυναµίες του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος δροµολογώντας σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον τρόπο 
που λειτουργούν οι χρηµαταγορές. 

Η Επιτροπή διοργάνωσε και συντόνισε τη διάσωση δύο εθνικών οικονοµιών της ευρωζώνης. 
Τώρα προχωρά στην προσπάθεια για τη διάσωση της Πορτογαλικής οικονοµίας. Έθεσε σε 
κίνηση µορφές παρεµβάσεων άνευ προηγουµένου για τη σταθεροποίηση των 
δηµοσιονοµικών, χάρη στις οποίες το ευρώ διατηρήθηκε ζωντανό και διασφαλίστηκε 
σταθερότητα στην ευρωζώνη. 

Βεβαίως η κρίση ήταν και είναι πολύ µεγάλη. Πολλές φορές διαπιστώσαµε ότι υπερέβαινε τις 
πολιτικές δυνατότητες της Κοµισιόν. Πολλά έπρεπε να αποφασισθούν και να 
συναποφασισθούν από το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι χώρες έχουν 
µεταξύ τους τεράστιες διαφορές. Το χάσµα µεταξύ των ανταγωνιστικών και µη χωρών είναι 
πολύ µεγάλο και συνεχώς διευρύνεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Το Ευρώ δεν βοήθησε στη 
γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα σε πλούσιους και φτωχούς γιατί δεν υπήρχε συνεκτική 
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οικονοµική πολιτική. Όλα αυτά ήρθαν στο φως µε την κρίση. Χρειάστηκε να συζητήσουµε 
πολύ και να γεφυρώσουµε διαφορετικές απόψεις και µέσα στην Κοµισιόν. Φυσικά υπάρχουν 
ακόµη πολλά θέµατα όπου χρειάζεται να κάνουµε περισσότερα. 

Ας µιλήσω πιο συγκεκριµένα. Το δίληµµα "λιτότητα ή ανάπτυξη" τέθηκε ευθύς εξ’ αρχής. Η 
Επιτροπή, µετά από πολλές εσωτερικές διαβουλεύσεις, κατέληξε ότι η έξοδος από την κρίση 
δεν µπορεί να αγνοεί τη διάσταση της οικονοµικής ανάπτυξης ή της απασχόλησης. 

Από την πλευρά µου, προσπαθώ να προωθήσω µια ατζέντα οικονοµικής πολιτικής στην 
οποία η έξοδος από την κρίση γίνεται κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο. 

Για να το πετύχουµε αυτό, πρέπει να τολµήσουµε να θέσουµε προς συζήτηση νέες ιδέες, 
ακόµη και για θέµατα που µέχρι τώρα ήταν ταµπού. Χρειαζόµαστε διαφορετική φιλοσοφία 
διαχείρισης του προβλήµατος του δηµόσιου χρέους και περικοπής του κόστους δανεισµού. Η 
δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας αποτελεί απλώς το πρώτο βήµα. 
Ήδη, έχει ανοίξει η συζήτηση για τα ευρωοµόλογα, τους φόρους επί των χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών, τις εισφορές των τραπεζών ή τους πράσινους φόρους. Πρέπει να βρούµε 
νέους τρόπους χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Χρειαζόµαστε ευέλικτη στρατηγική για την εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, που να µη 
στερεί πόρους από την υγεία, την κοινωνική προστασία, την παιδεία και τις επενδύσεις σε 
υποδοµές, έρευνα και τεχνολογία. 

Τέλος, χρειαζόµαστε ένα πρόγραµµα δράσης για να είναι η παρούσα κρίση η τελευταία. 
Πρέπει να θωρακιστούµε µε το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο, ώστε να µην προκύψουν 
ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο µέλλον. 

Αυτό µε οδηγεί σε ένα άλλο ζήτηµα: ποιός είναι ο αντίκτυπος στην απασχόληση της 
στρατηγικής εξόδου µας από την κρίση; 

Το σκηνικό είναι απογοητευτικό. Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι εργαζόµενοι 
απασχολούνται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, η δε ανασφάλεια αποτελεί γνώρισµα που 
διεισδύει συνεχώς στην αγοράς εργασίας της Ευρώπης. 

Η απασχόληση είναι όµως ζωτικής σηµασίας για το µέλλον µας. Ανέκαθεν υποστήριζα ότι η 
προσέγγιση σε δύο φάσεις, δηλαδή πρώτα εξυγίανση και έπειτα δηµιουργία θέσεων 
εργασίας, δεν µπορεί να αποτελέσει λύση σε βάθος χρόνου. Προσωπική µου πεποίθηση 
είναι ότι οφείλουµε να µεριµνήσουµε  τώρα για τη δηµιουργία απασχόλησης. Από µόνη της η 
ανάπτυξη δεν θα φέρει αυτόµατα νέες θέσεις εργασίας. Μια µελέτη του ∆ΝΤ έδειξε ότι 
ρυθµός ανάπτυξης 2,5% µετά βίας αρκεί για τη διατήρηση του τρέχοντος αριθµού θέσεων 
εργασίας, πολύ λιγότερο για τη δηµιουργία νέων. 

Εποµένως, η νέα ευρωπαϊκή διακυβέρνηση οφείλει να παρέµβει. Αλλά η εργασιακή ευελιξία 
δεν είναι πάντα η λύση, ούτε ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των χωρών. Η παρέµβασή 
µας οφείλει να προωθεί διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, 
προσελκύουν ιδιωτικό κεφάλαιο για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης, δίνουν ώθηση στην 
έρευνα και την καινοτοµία. Χρειάζονται ακόµα ενίσχυση οι µηχανισµοί κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, όπως και οι µηχανισµοί που βοηθούν τους ανέργους να επιβιώσουν και να 
επιστρέψουν στην αγορά εργασίας. 

Τα κρατικά έσοδα δεν µπορεί να χρησιµοποιούνται µόνο για τη µείωση των ελλειµµάτων και 
την αποπληρωµή των τόκων αλλά για τη στήριξη της ανάκαµψης και της δηµιουργίας θέσεων 
εργασίας. Θα πρέπει να στηρίξουµε την απασχόληση µέσω θετικών δράσεων, φορολογικών 
κινήτρων και νοµισµατικών ή φορολογικών πολιτικών που τονώνουν τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας. 

Για να πετύχουµε την εφαρµογή αυτής της πολιτικής οφείλουµε να αλλάξουµε τρόπο σκέψης. 
Να σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε αρνητικά το ζήτηµα της εργασίας, σαν να επρόκειτο 
για εµπόδιο στην ανάκαµψη. Αντίθετα: η ανάκαµψη δεν είναι αυτοσκοπός – έχει νόηµα εάν 
συνεπάγεται ευµάρεια για τους ανθρώπους. Για την ευµάρεια αυτή χρειάζεται η ευκαιρία για 
εργασία να είναι αναγκαία για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Και γι’ αυτό χρειάζεται να 
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πεισθούν όλοι ή τουλάχιστον οι περισσότεροι. Χρειάζεται να πεισθούν και όλοι όσοι 
επιµένουν ότι η έξοδος από την κρίση είναι απλώς ζήτηµα νοµισµατικής στρατηγικής και 
δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

Με δυο λόγια: η επίτευξη ισορροπίας µεταξύ δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και της ανάγκης 
διατήρησης και δηµιουργίας θέσεων εργασίας δεν είναι καθόλου εύκολη. Μπορεί η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σταθεροποίηση, η 
απασχόληση όµως αποτελεί απαραίτητη συνιστώσα για την ευµάρεια των πολιτών. 
Οφείλουµε να συνδυάσουµε και τα δύο.  

Το σχέδιο που έχουµε τώρα µπροστά µας πιθανώς να µην αποτελεί την τελευταία µας 
απάντηση στην οικονοµική κρίση. Μπορούµε ακόµη να προσθέσουµε περισσότερη λογική 
στη «στρατηγική εξόδου».  

Για να δώσουµε απάντηση σε όλα αυτά τα αιτήµατα χρειαζόµαστε περισσότερη, και όχι 
λιγότερη, Ευρώπη. Βαθύτερη οικονοµική (όχι µόνο νοµισµατική) και πολιτική ένωση και 
ουσιαστική αλληλεγγύη. Μια διαιρεµένη Ευρώπη δεν αποτελεί λύση. ∆εν θα έχει το µέγεθος 
ούτε πληθυσµιακά ούτε οικονοµικά να επιβιώσει στον ανοιχτό παγκοσµιοποιηµένο κόσµο. Τα 
µέτρα που λήφθηκαν τελευταία, όπως και εκείνα που θα ακολουθήσουν – γιατί ας µην 
ξεχνάµε ότι οι αποφάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη – θα αποφέρουν, όπως ελπίζουµε, 
περισσότερη ενότητα, περισσότερη αλληλεγγύη, περισσότερη ωριµότητα και προπαντός 
περισσότερη σοφία στην ευρωπαϊκή µας περιπέτεια. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Αυτές τις αρχές προσπαθώ να εφαρµόσω και στους τοµείς της θαλάσσιας πολιτικής και της 
αλιείας για τους οποίους έχω ιδιαίτερη ευθύνη. Επιπλέον, εδώ οφείλω να εξασφαλίσω τη 
σωστή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, δηλαδή την αειφορία. Η προσπάθεια είναι ακριβώς 
αυτή: Η αειφορία να µην είναι βάρος αλλά νέος µοχλός ανάπτυξης. Ζούµε σε µια εποχή όπου 
η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος δεν συγκρούεται πλέον µε τα οικονοµικά 
συµφέροντα. 

 

Η θαλάσσια πολιτική παρουσιάζει τεράστιο δυναµικό εφόσον επιτρέψουµε στους ωκεανούς, 
τις θάλασσες και τις ακτές να απελευθερώσουν νέες βιώσιµες πηγές «Γαλάζιας Ανάπτυξης» 
και διοχετεύσουµε τις αντίστοιχες δραστηριότητες σε βιοµηχανικές εφαρµογές προς όφελος 
της κοινωνίας. 
 

Αυτό απαιτεί µια προσέγγιση σε 3 µέτωπα. 

- Πρώτον, πρέπει να επενδύσουµε σε τοµείς µε προοπτική στο πλαίσιο της βιώσιµης 
θαλάσσιας ανάπτυξης, όπως είναι οι θαλάσσιες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Όχι 
µόνο σε ανεµογεννήτριες µέσα στη θάλασσα. Εννοώ εδώ κυρίως την παραγωγή 
ενέργειας από τα κύµατα, από το θαλάσσιο θερµικό δυναµικό, µέσα από νέες 
τεχνολογίες αιχµής. Θα δηµιουργηθούν έτσι θέσεις εργασίας υψηλού επιπέδου και θα 
τεθούν οι βάσεις για την ανάπτυξη νέων βιοµηχανικών κλάδων. 

Φυσικά αυτό απαιτεί µεγάλες επενδύσεις. Όµως µετά τα τελευταία γεγονότα στην 
Ιαπωνία, ο µύθος της φθηνής και συγχρόνως ασφαλούς πυρηνικής ενέργειας 
κατέρρευσε. Η ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις 
και συνεχείς ελέγχους. Η άνοδος του κόστους µας υποχρεώνει να εξετάσουµε κάθε 
εναλλακτική διαδικασία. 

- ∆εύτερον, πρέπει να επενδύσουµε στην γνώση, πρέπει να διευρύνουµε την 
επιστηµονική βάση της θαλάσσιας πολιτικής. Στο τέλος του προηγούµενου χρόνου, 
εισηγήθηκα στην Επιτροπή και έγινε δεκτή η πρωτοβουλία µου για τη "Θαλάσσια 
Γνώση 2020". Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δηµιουργία ενός δικτύου 
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προσβάσιµων και συµβατών µεταξύ τους βάσεων δεδοµένων, µε ένα ευρύτατο 
πλούτο πληροφοριών για τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Πρέπει λοιπόν να έχουµε 
µία σαφή γνώση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κάτι που ταυτόχρονα θα κάνει πιο 
ασφαλείς τις επενδύσεις στην θάλασσα και ταυτόχρονα θα συντελέσει σε µεγάλο 
βαθµό στην αποφυγή καταστροφών όπως αυτή στο Κόλπο του Μεξικού. Αυτό θα έχει 
άµεση εφαρµογή στη Μεσόγειο, όπου οι ενέργειες εξόρυξης οφείλουν να είναι 
προσεκτικές. 

- Τρίτο πρέπει να συµφωνήσουµε και να επικεντρώσουµε τις προσπάθειές µας στην 
δηµιουργία ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος και πλαισίου, που θα ευνοεί αυτό που 
ονοµάζουµε "Γαλάζια Ανάπτυξη". Αυτό θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, την παροχή 
κινήτρων, καλύτερο σχεδιασµό, ταχύτερες διαδικασίες, συµπεριλαµβανόµενων των 
αδειοδοτήσεων, καλύτερη εκπαίδευση, πιο εύκολη και στοχευµένη χρηµατοδότηση. 

 

Όλα αυτά τα στοιχεία πολιτικής θα ενταχθούν στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για "Γαλάζια Ανάπτυξη" που θα εισηγηθώ στην Επιτροπή και θα είναι έτοιµη στα τέλη του 
2012.  

Θέλουµε να επενδύσουµε στους τοµείς της θαλάσσιας πολιτικής του µέλλοντος. Αλλά 
προωθούµε και όλους τους καθιερωµένους τοµείς, µε τεράστιο δυναµικό όπως ο παράκτιος 
τουρισµός, η ναυτιλία και η αλιεία.  

Όσον αφορά τον τουρισµό θα αναπτύξουµε µία νέα στρατηγική για τον αειφόρο παράκτιο 
τουρισµό που θα προωθήσει έναν τουρισµό υπεύθυνο, υψηλού επιπέδου, δηµιουργώντας 
βιώσιµες θέσεις εργασίας.  

Στον τοµέα της ναυτιλίας, πρέπει να ενισχύσουµε την διεθνή ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας 
µας, βελτιώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Για το λόγο αυτό 
συνεργαζόµαστε µε το ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (ΙΜΟ) για κρίσιµα επίκαιρα θέµατα 
όπως ο περιορισµός των αέριων εκποµπών, η ασφάλεια των ναυτικών, η µάχη εναντίον της 
πειρατείας. 

Γνωρίζω από τις συναντήσεις και επαφές µου εδώ, ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση συµφωνεί µε 
το όραµα αυτό και θέλει να καταστεί η ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική εµβληµατική δράση 
της κυπριακής προεδρίας το δεύτερο εξάµηνο του επόµενου έτους. Αυτός είναι, άλλωστε, ο 
καλύτερος τρόπος εορτασµού της 5ης επετείου της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής 
στην ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον τοµέα της αλιείας, τέλος, µε εισήγησή µου, προωθείται µια µεγάλη µεταρρύθµιση της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Στο επίκεντρό της θα βρίσκεται η αειφορία και η βιωσιµότητα 
του τοµέα της αλιείας µε στόχο την διασφάλιση βιώσιµων θέσεων εργασίας για την 
Ευρωπαϊκή Αλιεία. Προσβλέπω στην θετική συµµετοχή της Κύπρου στις σχετικές συζητήσεις 
που θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες τις επόµενες εβδοµάδες.  

Στο σηµείο αυτό, δεν µπορώ αν παραλείψω να πω ότι η Επιτροπή στηρίζει απόλυτα τη 
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού και, όπως ο ΟΗΕ, ελπίζει σε κατάληξη των 
διαπραγµατεύσεων στη διάρκεια του 2011, ώστε η επίλυση να έχει συντελεσθεί, ει δυνατόν, 
πριν από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας. 

Σε κάθε περίπτωση αντιλαµβανόµαστε ότι η προώθηση των στόχων της ολοκληρωµένης 
θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο όπως υπογραµµίσθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση της 
Κοµισιόν, µπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για την ειρηνική επίλυση των διαφορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τους γείτονές της στο θαλάσσιο χώρο. Αυτή η πολιτική µπορεί να 
αξιοποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο και στην διαµόρφωση των σχέσεων της Ε.Ε. µε την 
Τουρκία. 
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Αυτό επιβάλει και η δύσκολη συγκυρία. Η ταραγµένη Βόρεια Αφρική και τα πρόσφατα 
γεγονότα στη Συρία δείχνουν πως χρειάζεται να επιµείνουµε στη σωστή διαχείριση του 
θαλάσσιου χώρου για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, της αλιείας, την ειρηνική οικονοµική 
εκµετάλλευση του θαλάσσιου πλούτου, για τον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών, για την 
καταπολέµηση της εγκληµατικότητας. Η Κοµισιόν προσέρχεται στις κρίσιµες επόµενες 
συναντήσεις του Συµβουλίου Υπουργών µε πακέτο προτάσεων για νέα µεταναστευτική 
πολιτική και ελπίζω να µπορέσουµε να δώσουµε διεξόδους σε κρίσιµα προβλήµατα. 

 

XXX 

 

Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, 

 

Ας αναρωτηθούµε: Η κρίση που ζούµε έχει µόνο αρνητικές συνέπειες; Μήπως η κρίση – και 
κατ' επέκταση οι προσπάθειες και οι θυσίες µας για την αντιµετώπισή της – µήπως 
αποτελούν ευκαιρία για την οικοδόµηση ενός καλύτερου µέλλοντος για την Ευρώπη, τη 
χώρες µας, την κοινωνία µας; 

Ελπίζω ότι η απάντησή σας θα είναι «ναι». Αν εκµεταλλευτούµε την ευκαιρία µπορούµε να 
απελευθερώσουµε τη δηµιουργικότητα, την καινοτοµία και την έµπνευση που αποτελούν 
στοιχείο του ευρωπαϊκού σχεδίου, το ίδιο όπως και η οικονοµική ολοκλήρωση. Μπορούµε να 
κάνουµε βήµατα για µια πιο ώριµη, πιο πολιτική Ευρώπη. 

Υπάρχει όµως µία προϋπόθεση: όποια πολιτική επιλέξουµε για να βγούµε από το αδιέξοδο, 
θα πρέπει να έχει νόηµα για την κοινωνία µας. ∆εν θα πρέπει να ωφελεί τους λίγους, ούτε να 
καθοδηγείται από κοντόφθαλµες απόπειρες κατευνασµού των αγορών. Όπως έκαναν οι 
παλιοί καλοί καπετάνιοι, θα έχουµε για πλοηγό µας τα αστέρια και όχι τα φώτα του κάθε 
περαστικού πλοίου. 

 

Η Ευρώπη είναι ένα πολιτικό και κοινωνικό εργοτάξιο – ποτέ δεν υπήρξε, ούτε µπορεί ποτέ 
να αποτελέσει αποκλειστικά µια αγορά. Είναι και θα παραµείνει ένα έργο ειρήνης, 
δηµοκρατίας, οικονοµικής ανάπτυξης και αλληλεγγύης µεταξύ εθνών και λαών. 

Την επιλογή θα την κάνουµε µόνοι µας. Άλλωστε εµείς θα φέρουµε και την ευθύνη. 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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