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Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την
συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.
Είμαι βέβαιος ότι παρόμοιες πρωτοβουλίες πέρα από τη
δυνατότητα της επαφής, συμβάλλουν θετικά στην κατανόηση
των θέσεων και επομένως στην προώθηση της κοινής
προσπάθειας, για την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλιών, που
διευρύνουν και εμβαθύνουν την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με αυτό το σκεπτικό θα ήθελα ως εκπρόσωπος της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας μου που αποτελεί την
πλησιέστερη προς των πολίτη αρχή, να καταθέσω σκέψεις και
απόψεις μας, αλλά και όπως τις προσλαμβάνουμε από τους
ίδιους τους πολίτες.
ΑΔΥΝΑΜΙΑ – ΑΤΟΛΜΙΑ- ΕΛΛΕΙΨΗ ΗΓΕΣΙΑΣ
Η περίοδος της Ελληνικής Προεδρίας είναι εξαιρετικά
σημαντική, όχι μόνο γιατί έχουμε την εξέλιξη μιας βαθιάς
κρίσης στην χώρα μου και στην Ευρώπη, αλλά και γιατί στο
διάστημα αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για το
Ευρωκοινοβούλιο γεγονός που της προσδίδει ακόμη
μεγαλύτερη σημασία.
Γνωρίζουμε όλοι την αδυναμία, την ατολμία ή και την
έλλειψη ηγεσίας που υπήρξε για την έγκαιρη και
αποτελεσματική αντιμετώπισή της κρίσης, πράγμα που
δυστυχώς, έχει ενισχύσει την αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής
ιδέας.
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Είναι ανάγκη σήμερα έστω και καθυστερημένα να
αντιμετωπιστούν ολοκληρωμένα οι κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις και να αναληφθούν συγκεκριμένες πολιτικές
σταθεροποίησης και ανάπτυξης.
Βασικές αξίες και αρχές της Ευρώπης, όπως η
αλληλεγγύη, η ισοτιμία, η σύγκλιση των οικονομιών και η
βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαϊκών λαών βλέπουμε να
ακυρώνονται στην πράξη μαζί με τις κατακτήσεις των λαών,
δημιουργώντας προϋποθέσεις για την επικράτηση απόψεων
άκρως συντηρητικών.
Το κοινό νόμισμα όχι μόνο
επιδείνωσε τα προβλήματα, γιατί
πολιτικές φιλικές προς τους λαούς,
οικονομιών, πολιτικές ανάπτυξης
ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα.

δεν έδωσε λύσεις, αλλά
δεν συνοδεύτηκε από
πολιτικές σύγκλισης των
και μέριμνα για τα

Γιατί αλήθεια τι αξία μπορεί να έχει ένα ισχυρό νόμισμα,
όταν οι πολίτες δεν έχουν την δυνατότητα να το αποκτήσουν;
Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι η πολιτική δεν
είναι διαχείριση επιμέρους συμφερόντων, κρατών ή ομάδων,
αλλά και υλοποίηση των οραμάτων και της ελπίδας των λαών
για μια κοινωνία δίκαιη.
Μια κοινωνία που θα παρέχει τα μέσα σε όλους τους
πολίτες, όχι μόνο να επιβιώνουν, αλλά να ζουν και να
βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους, όπως ήταν το όραμα
της Ευρωπαϊκής ιδέας.
Από τους Αρχαίους Έλληνες, γνωρίζουμε ότι στόχος της
πολιτικής δεν ήταν το ¨ζην¨ αλλά το ¨ευ ζην¨.
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Οφείλουμε επομένως να αναγνωρίσουμε - και η σημερινή
πραγματικότητα το επιβεβαιώνει με τον πιο δραματικό τρόπο ότι έχουμε απομακρυνθεί από αυτό τον στόχο αλλά και από την
ιδέα της Ευρώπης, όπως τουλάχιστον την φαντάστηκαν οι
ιδρυτές της και πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να
την επαναπροσεγγίσουμε.
Γιατί δεν θέλουμε και δεν επιθυμούμε την «Ευρώπη των
αγορών» με τις γραφειοκρατικές και τις τεχνοκρατικές
αγκυλώσεις του σήμερα.
Αλλά μια Ευρώπη όπου η πολιτική θα έχει τον πρώτο και
τελευταίο λόγο και οι λαοί θα ελέγχουν και θα κατευθύνουν την
πορεία της. Μόνο αυτή η Ευρώπη μπορεί να ανάκτηση το
ηθικό πλεονέκτημα που είχε όταν ξεκίνησε το τολμηρό της
¨ταξίδι¨.
Αυτή η Ευρώπη βέβαια προϋποθέτει ηγεσίες που δεν
ακολουθούν την «πεπατημένη», ούτε παρασύρονται από
πρόσκαιρες εντυπώσεις, αλλά τολμούν να ανοίγουν
καινούργιους δρόμους σε δύσβατα εδάφη.
Και ακόμα διαθέτουν την ευρύτητα της σκέψης, τη
θέληση και την αποφασιστικότητα, να υποτάσσουν το Εθνικό
στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό συμφέρον, δηλαδή το συμφέρον
όλων των Ευρωπαίων Πολιτών.
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Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ
ΘΕΜΕΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση που
εκπροσωπώ, παρά την σημαντική μείωση των πόρων της, αυτή
αναδείχτηκε στη χώρα μου το πιο σταθερό θεμέλιο που έδωσε
αποτελεσματική βοήθεια και προσπαθεί να κρατήσει όρθια την
Κοινωνία στην κρίση που αντιμετωπίζουμε.
Τόλμησε να λάβει γενναίες πρωτοβουλίες και ανέπτυξε
έντονη δράση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη
των αδύναμων ομάδων και ατόμων.
ΛΑΘΟΣ Η ΑΥΣΤΗΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Είναι όμως λάθος να πιστεύουμε ότι η οικονομική κρίση
μπορεί να αντιμετωπιστεί με πολιτικές αυστηρής λιτότητας και
περιοριστικά μέτρα.
Παρότι η χώρα μου έχει κάνει τεράστια προσπάθεια και
έχει υποβληθεί σε βαρύτατες θυσίες, το συμπέρασμα είναι ότι η
πολιτική της λιτότητας οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη ύφεση και
ανεργία, ενισχύει τις ανισότητες και διαλύει το εργασιακό
περιβάλλον και τον κοινωνικό ιστό.
Σημαντικό όμως είναι και το γεγονός ότι αυτές οι
πολιτικές στερούνται Δημοκρατικής νομιμοποίησης, αφού
επιβάλλονται
από
μηχανισμούς
και
εντολοδόχους
γραφειοκράτες που καταργούν στην πράξη τα Κοινοβούλια και
τα δημοκρατικά δικαιώματα των λαών.
Ασφαλώς και είναι επιθυμητή η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και η ανάκαμψη της οικονομίας.
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Δεν επιτρέπεται όμως αυτό να γίνεται με επώδυνες
περικοπές μισθών και συντάξεων, με απολύσεις και δραματικές
μειώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, με
εφιαλτικά ποσοστά της ανεργίας των νέων και με διάλυση του
κοινωνικού κράτους
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα κληθούμε σε
λίγο να εκλέξουμε, οφείλει να τα γνωρίζει αυτά και να
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των λαών, δικαιολογώντας τον
πραγματικό ρόλο της ύπαρξης του.
Τη θεσμική δηλαδή εκπροσώπηση των Ευρωπαίων
πολιτών και την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.
ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΟΛΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει λόγο στον
καθορισμό του πλαισίου μέσα στο οποίο θα κινούνται οι
πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας, έχοντας πάντα κατά νου
την επισήμανση των Αρχαίων Ελλήνων: ¨Μέτρον πάντων
Άνθρωπος¨.
Γιατί δεν είναι νοητό σε μια Ευρώπη των λαών να
εκπλειστηριάζονται κατοικίες πολιτών, που δεν διαθέτουν όχι
τα μέσα να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις,
αλλά ούτε καν εκείνα της απλής επιβίωσης.
Πρέπει συνεπώς να γίνει κατανοητό σε όλα τα επίπεδα,
πως νέα μέτρα στην χώρα μου δεν μπορούν να υπάρξουν, χωρίς
άμεσο κίνδυνο κοινωνικής έκρηξης.
Αντίθετα, πρέπει να καταστεί συνείδηση, πως
απαιτούνται άμεσα δράσεις, που θα προωθούν την ανάπτυξη και
θα εμπνέουν εμπιστοσύνη στην πολιτική και στην ιδέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που και τα δυο, τα τελευταία χρόνια,
έχουν κακοποιηθεί.
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Με την πίστη και την ελπίδα πως οι απόψεις αυτές
μπορούν να γίνουν η κυρίαρχη πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ο άνθρωπος να ξαναβρεθεί και πάλι στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος και των ενεργειών της, όπως δίδαξε ο
μακρινός πρόγονος του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ο Μινωϊκός,
που άνθησε στο νησί μας, την Κρήτη, 3.500 χρόνια πριν,
σας ευχαριστώ, για την πρόσκληση και εύχομαι μια
επιτυχημένη και εποικοδομητική προεδρία για την χώρα μου,
για το καλό της Ευρώπης, των λαών της και της Δημοκρατίας.
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