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Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι Πρέσβεις, Κυρίες και Κύριοι, 
 
Επιθυμώ, κατ’ αρχάς, να δηλώσω ότι αισθάνομαι μεγάλη ευχαρίστησή που 
βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην Αθήνα, και να πω στο φίλο μου Γιάννο ότι η 
πρόσκλησή του με άγγιξε βαθιά. Επιθυμώ επίσης να δηλώσω, και οι 
παριστάμενοι θα το κατανοήσουν, ότι εκτιμώ βαθύτατα, νομίζω ότι όλοι μας 
εκτιμούμε βαθύτατα, το γεγονός ότι, παρά την πιεστική εργασία που έχουν να 
αντιμετωπίσουν, και αναφέρομαι στους νέους υπουργούς της νέας κυβέρνησης, 
βρήκαν το χρόνο να βρίσκονται εδώ απόψε για να συμμετάσχουν σε αυτήν τη 
συζήτηση. Πιστέψτε με, αυτό είναι κάτι που πραγματικά εκτιμώ βαθύτατα. 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
Έχουν περάσει ήδη δέκα χρόνια από την εισαγωγή του ευρώ και θα έλεγα ότι 
το ευρώ σήμερα είναι μια πραγματικότητα και ταυτόχρονα μια πηγή έκπληξης. 
Η πραγματικότητα βρίσκεται στην τσέπη μας. Είναι αυτά τα χαρτονομίσματα, 
αυτά τα κέρματα που τώρα πια χρησιμοποιούμε χωρίς μεγάλη δυσκολία. Η 
έκπληξη δεν αφορά το ίδιο το νόμισμα, εφόσον η έννοια του νομίσματος, 
κυρίως ως μέσο συναλλαγής, είναι τόσο αρχαία όσο και η έννοια της πόλης. Η 
έκπληξη έχει να κάνει με το ότι σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα 
καταφέραμε να εισάγουμε και να εδραιώσουμε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα, 
το δικό μας ένα και μοναδικό νόμισμα. Στην πραγματικότητα αυτό το ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόμισμα είναι μοναδικό για δυο λόγους: επειδή είναι το μόνο 
νόμισμα που χρησιμοποιείται στις 16 χώρες που κυκλοφορεί έως σήμερα, αλλά 
και επειδή προηγείται ενός πολιτικού σχηματισμού που δεν έχει προηγούμενο 
στην ιστορία. Διότι όλες οι εμπειρίες νομισματικής ενοποίησης του 
παρελθόντος ήταν αυτοκρατορικής έμπνευσης, θα έλεγα μάλιστα 
ιμπεριαλιστικής. Η αυτοκρατορία έκοβε νόμισμα για να «πολεμήσει» πιο 
αποτελεσματικά τους αντιπάλους της, οι οποίοι στη συνέχεια γίνονταν υπήκοοί 
της. Η πραγματικά εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα της ευρωπαϊκής νομισματικής 
ενοποίησης έγκειται στο γεγονός ότι προέκυψε μέσα από μια διαδικασία 
βούλησης, μια πρωτοβουλία που μοιράστηκαν ισομερώς όλοι οι εταίροι, οι 
εμπνευστές του εγχειρήματος, με στόχο την οικοδόμηση μιας Ευρώπης 
ισχυρής και αλληλέγγυας. Επομένως, το ευρώ είναι σήμερα ένας συνδετικός 
κρίκος πραγματικά ξεχωριστός. Και είναι τόσο ξεχωριστός που πολλοί 
χτυπούν την πόρτα μας για να γίνουν μέλη της Ευρωζώνης. Ταυτόχρονα, 
ωστόσο, είναι και ένα σημείο αναφοράς στο οποίο μάλιστα θα επιμείνω στο 
δεύτερο μέρος της ομιλίας μου. Το ευρώ θέτει μια σειρά ερωτημάτων 
(άλλωστε βρισκόμαστε εδώ για να σκεφτούμε το παρελθόν και να σκεφτούμε 
και το μέλλον), ερωτήματα που ορισμένες φορές είναι αρκετά επίφοβα. 
Επομένως, θα ήθελα από τη μια πλευρά να υπενθυμίσω τα γεγονότα, ειδικά 
εγώ που είχα την τύχη να συνδεθώ από την πρώτη στιγμή με αυτήν τη μεγάλη 
κατάκτηση, και από την άλλη να θέσω μερικά ερωτήματα για το μέλλον.  



Κατ’ αρχάς τα γεγονότα. Τα γεγονότα, λοιπόν, είναι αρκετά αντιφατικά. Το 
πρώτο γεγονός, παρόλο που οι Ευρωπαίοι παραδόξως δεν το 
συνειδητοποίησαν, είναι ότι το ευρώ γνώρισε τεράστια επιτυχία, κυρίως εν 
μέσω κρίσης. Από την είσοδο της Σλοβακίας και μετά, δηλαδή από την 1η του 
παρελθόντος Ιανουαρίου, έχουμε 330.000.000 Ευρωπαίους που βιώνουν το 
ευρώ καθημερινά. Και δεν πρόκειται για την πρώτη επιτυχία του ενιαίου 
νομίσματος. Παρόλο που οι τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές σημαδεύτηκαν από 
ισχυρή αποχή, παρόλο που η Ευρώπη αμφισβητείται συχνά, καθώς 
κατηγορείται ότι δεν είναι αρκούντως προστατευτική, το ευρώ εξελίχθηκε σε 
ένα πραγματικά κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ των Ευρωπαίων. Είναι κοινό 
σημείο αναφοράς ακόμη και αν δεν το έχουμε αντιληφθεί πλήρως,. Είναι κοινό 
σημείο αναφοράς κατ’ αρχάς για τους ταξιδιώτες, τους τουρίστες, που δεν 
χρειάζεται πλέον να αλλάζουν νόμισμα, μια και όλοι γνωρίζουμε ότι η 
διαδικασία αλλαγής συναλλάγματος ήταν κάποτε αναγκαία και στην 
πραγματικότητα ιδιαίτερα περίπλοκη και δαπανηρή. Το ευρώ έχει επιτύχει. 
Έχει επιτύχει για τις ευρωπαϊκές πληρωμές επειδή καταργήθηκαν οι πράξεις 
κάλυψης συναλλαγματικού κινδύνου. Έχει επιτύχει για τους καταναλωτές 
επειδή μπορούν πλέον να συγκρίνουν τις τιμές, έχει επιτύχει επειδή το ένα 
τρίτο του εξωτερικού εμπορίου διεκπεραιώνεται πλέον εντός των συνόρων 
τους έναντι του ενός τετάρτου δέκα χρόνια πριν, έχει επιτύχει επειδή το ένα 
τρίτο των συνολικών επενδύσεων της Ευρώπης γίνεται σήμερα στο εσωτερικό 
της Ευρωζώνης έναντι μόλις ενός πέμπτου δέκα χρόνια πριν. Και κάτι ακόμη 
σημαντικό, αν και είναι κάπως αόριστο για τους συμπολίτες μας: το ευρώ είναι 
το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα και η αυξητική τάση, που παρουσιάζει στα 
πλαίσια των διεθνών αποθεματικών νομισμάτων, είναι συνεχής. Βρισκόταν 
στο 17,5% το 1999 και σήμερα αγγίζει το 27%. Σήμερα, λοιπόν, δέκα χρόνια 
μετά την εισαγωγή του, και δέκα χρόνια δεν είναι τίποτα αν τα υπολογίσουμε 
στην κλίμακα των μεγάλων διεθνών ανακατατάξεων, το ένα τέταρτο των 
εμπορικών συναλλαγών και περίπου οι μισές διεθνείς υποχρεώσεις 
διεκπεραιώνονται σε ευρώ. Έναν παρόμοιο απολογισμό, από τότε που 
ενεργοποιήθηκε η όλη διαδικασία, ούτε που τον φανταζόμαστε. Και είναι 
επίσης απολύτως αλήθεια ότι, εν μέσω της παρούσας κρίσης, η συμβολή του 
ευρώ στη σταθερότητα των εθνικών οικονομιών των κρατών μελών είναι 
αδιαμφισβήτητη και πασιφανής. Λίγο πριν, κατά την εισαγωγή σε αυτήν τη 
συζήτηση, ειπώθηκε, αναφορικά με την Ελλάδα, ότι πιθανότατα η χώρα σας θα 
αντιμετώπιζε δυσκολίες με το νόμισμά της εάν δεν είχε υιοθετήσει το ευρώ. Κι 
εγώ δηλώνω ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και με τη Γαλλία, παρόλο που 
η Γαλλία είναι λίγο μεγαλύτερη σε μέγεθος από την Ελλάδα. Το ίδιο θα 
μπορούσε να ισχύσει και για άλλες χώρες, κάποιες από αυτές που συγκροτούν 
σήμερα την Ευρωζώνη. Οι εξελίξεις θα ήταν πράγματι καταστροφικές, ενώ θα 
επηρεάζονταν αρνητικά και άλλοι τομείς, εάν στη χρηματοπιστωτική κρίση, 
στην οικονομική κρίση, στην κοινωνική κρίση, στην οικολογική κρίση θα 
έπρεπε να προσθέσουμε και μια νομισματική κρίση με ό,τι αυτή συνεπάγεται, 
καθώς μπορούμε να προβλέψουμε μετά βεβαιότητας τον καταιγισμό των 
υποτιμήσεων και τη συνεπακόλουθη αύξηση των επιτοκίων. Αυτό ακριβώς 
που συνέβη με τα εθνικά νομίσματα. Αληθεύει εξάλλου ότι οι χώρες, που 



βρίσκονται στην περιφέρεια, αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρές δυσκολίες, ότι 
ορισμένες από αυτές απέφυγαν την καταστροφή χάρη στη βοήθεια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, ενώ 
παράλληλα μια σειρά χωρών ενεργοποίησαν τους απαιτούμενους μηχανισμούς 
για να προσχωρήσουν στο ευρώ το συντομότερο δυνατό. Αυτή η συρροή, 
ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, καθώς δεν αρκεί να 
προσχωρήσουν, πρέπει επίσης να επιδείξουν σεβασμό στις κοινοτικές αρχές 
και, όπως λέει και ένας παλιός μας συνάδελφος, ο Υπουργός Οικονομικών, 
που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα, η κατάσταση δυσκολεύει επειδή τα μέλη 
προσχωρούν για να «παίξουν ποδόσφαιρο», μόλις όμως ενταχθούν στη λέσχη, 
δηλώνουν ότι θα «παίξουν ράγκμπι». 
Παρόλα αυτά, και επειδή πρέπει πάντα να κοιτάζουμε και λίγο πιο μακριά, 
υπάρχουν ερωτηματικά και ενστάσεις σχετικά με το ευρώ. Θα αναφέρω δυο: η 
πρώτη ένσταση είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας, και διενεργήθηκαν 
δημοψηφίσματα για το εν λόγω θέμα σε όλη την Ευρώπη, θεωρούν ότι η 
μετάβαση στο ευρώ ήταν η αιτία μιας ιδιαίτερα σοβαρής ανόδου των τιμών. 
Προχωρήσαμε, λοιπόν, σε ακριβείς μετρήσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, 
μετρήσεις οι οποίες έδειξαν ότι όσον αφορά τα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης 
(αναφέρομαι στο ψωμί, τον καφέ, κλπ.) η άνοδος εξαιτίας του ευρώ ήταν μια 
πραγματικότητα. Στα προϊόντα, ωστόσο, πιο περιορισμένης κατανάλωσης, 
παρατηρήθηκε σε γενικές γραμμές μια σταθερότητα. Και για να 
προχωρήσουμε βαθύτερα τις παρατηρήσεις μας, οφείλω να αναφέρω ότι 
πολλοί αναλυτές μελέτησαν το θέμα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, 
πράγματι, πολλές επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλοι διανομείς 
εκμεταλλεύτηκαν σε ένα μικρό βαθμό τη μετάβαση στο ευρώ για να 
στρογγυλοποιήσουν τα περιθώριά τους. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που 
στατιστικά είναι υπαρκτό, αλλά, κυρίως από ψυχολογικής άποψης, είχε, θα 
έλεγα, εξαιρετικά αρνητική επίδραση στους συμπολίτες μας.  
Μια δεύτερη ένσταση σχετικά με το ευρώ συνδέεται με τη διαχείρισή του, 
παρόλο που η παράμετρος αυτή δεν αφορά τη μεγάλη μάζα των πολιτών αλλά 
ένα μικρό αριθμό πιο εξειδικευμένων κύκλων, οι οποίοι δεν έχουν άμεση 
σχέση με την αρχή του ευρώ αλλά με τους όρους διαχείρισης του ευρώ. Κατά 
συνέπεια υπάρχουν επικρίσεις, που ακούγονται εδώ και εκεί. Αναφέρονται στις 
ενέργειες της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας, στις κυβερνήσεις και στον 
τρόπο που συμπεριφέρονται ως προς το θέμα, στον ανεπαρκή συντονισμό, στα 
προβλήματα των εμπορικών ισοζυγίων, σε τούτο και σε εκείνο.  
Θα ήθελα, λοιπόν, στο σημείο αυτό να θέσω έναν αριθμό ερωτημάτων, που 
πρόκειται να είναι μέρος των μεγάλων ερωτημάτων που θα ανακύψουν στο 
μέλλον και στα οποία, και με την ευκαιρία θα ήθελα να υπενθυμίσω με έναν 
τρόπο σύντομο και περιεκτικό τα γεγονότα, θα κληθούμε να δώσουμε 
απαντήσεις, εάν επιθυμούμε την ενδυνάμωση του ευρώ ώστε να διαδραματίσει 
ένα ρόλο ακόμη πιο σημαντικό στο μέλλον.   
Όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση που αντιμετωπίζουμε δεν έχει λήξει ακόμα. 
Κρίση χρηματοπιστωτική, που ευτυχώς δείχνει να υποχωρεί, κρίση 
οικονομική, που είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, κρίση κοινωνική, η οποία 
αναμφίβολα καταγράφεται σε ορισμένες χώρες, κρίση οικολογική, και εδώ 



έχουμε πολλά να κάνουμε… Στο σημείο αυτό, οι παρατηρήσεις μου θα είναι 
αρκετά αμφισβητήσιμες σε σχέση με όσα υποστήριξα προηγουμένως, εφόσον 
η επιχειρηματολογία που ανέπτυξα έως τώρα δεν ήταν παρά ένας απολογισμός. 
Εάν επιχειρήσω να σκεφτώ σαν εκατό τοις εκατό Ευρωπαίος τα προβλήματα 
που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε προκειμένου το ευρώ όχι μόνο να 
διατηρηθεί αλλά και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, οφείλω να σας πω το 
εξής: πιστεύω ότι θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας σε τρία βασικά 
μέτωπα ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι το νομισματικό μέτωπο, καθώς οφείλουμε 
να προσδιορίσουμε σαφέστερα τη θέση και το ρόλο του ευρώ απέναντι στα 
άλλα ισχυρά νομίσματα. Το δεύτερο αφορά το μέτωπο της οικονομίας και εδώ 
αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρήσουμε 
μακροπρόθεσμα αυτό το ένα και μοναδικό νόμισμα, εάν δεν υπάρξει 
μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών και φορολογικών πολιτικών. Και το 
τρίτο είναι ένα μέτωπο πολιτικού και δημοκρατικού χαρακτήρα, εφόσον, εάν 
επιθυμούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη εναρμόνιση στα οικονομικά και 
φορολογικά ζητήματα, θα πρέπει προφανώς να ανοίξει οπωσδήποτε ένα 
μέτωπο που να αφορά την πολιτική και τη δημοκρατία. 
Ας δώσουμε, παρακαλώ, λίγη μεγαλύτερη προσοχή στο ακόλουθο θέμα, που 
δεν είναι ένα θέμα αόριστο αλλά ένα θέμα εξαιρετικά συγκεκριμένο αφού 
αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ. Δεν κοίταξα σήμερα το 
απόγευμα ποια ήταν η ισοτιμία αυτή σε σχέση με το δολάριο, υπήρξε όμως μια 
περίοδος κατά την οποία η συναλλαγματική ισοτιμία κυμαινόταν μεταξύ 0,80 
και 1,20. Εχτές ήταν 1,48, γεγονός που, προφανώς, αλλάζει ριζικά τα 
πράγματα. Και αν προσπαθήσει κανείς να σκεφτεί σε βάθος – βρισκόμαστε 
άλλωστε εδώ για να διατυπώσουμε τις βαθύτερες σκέψεις μας – τους λόγους 
για τους οποίους καταγράφεται η εν λόγω εξέλιξη σε βάρος του δολαρίου, και 
παράλληλα να αξιολογήσει το ευρώ, θα αντιληφθεί ότι οι λόγοι είναι 
πολλαπλοί και ότι στους λόγους αυτούς εντάσσεται το γεγονός ότι ορισμένα 
νομίσματα χειραγωγούνται, θα έλεγα, πολιτικά. Αναφέρομαι στην περίπτωση 
του αμερικανικού δολαρίου, για το οποίο γνωρίζουμε ότι χειραγωγείται 
ευρέως, όχι αποκλειστικά αλλά ευρέως, από το αμερικανικό Υπουργείο 
Οικονομικών και από την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Αναφέρομαι 
βεβαιότατα και στην περίπτωση ενός νομίσματος όπως το κινεζικό νόμισμα. 
Αυτό το έργο παίζεται χωρίς εμάς, τους Ευρωπαίους, επειδή εμείς επιλέξαμε 
να ακολουθήσουμε μια διαχείριση που δεν είναι μια ενεργή διαχείριση του 
ευρώ και να αφήσουμε το ευρώ να κυμαίνεται σύμφωνα με τους νόμους της 
αγοράς. Προφανώς, η διακύμανση αυτή, ακόμη και αν δεν επεμβαίνουμε 
άμεσα, έχει επιπτώσεις στις οικονομίες μας και ειδικότερα στον τομέα της 
εργασίας, στον τομέα της βιομηχανίας, στα εδάφη μας, στην τεχνογνωσία μας. 
Το ισχυρό ευρώ, όπως αναφέρεται πολλές φορές από κάποιους, το «ακριβό» 
ευρώ, όπως αναφέρεται συχνά από άλλους, επιτάχυνε την πτώση του 
αμερικανικού νομίσματος, διαδικασία η οποία με τη σειρά της τροφοδοτεί την 
άνοδο των τιμών ενός αριθμού πρώτων υλών. Και τι θα συμβεί εάν, μια 
εξέλιξη που δεν είναι καθόλου απίθανη, το ευρώ «πετάξει» προς τα 1,80 
δολάρια, ακόμη και μέχρι τα 2 δολάρια; Υπάρχει επομένως στο σημείο αυτό 
ένα πρόβλημα, ένα πρόβλημα απόλυτα ρεαλιστικό, που τίθεται πιεστικά και 



μπορούμε να το αναλύσουμε εν συντομία με τον εξής τρόπο: Είναι δυνατόν να 
αφήσουμε δυο από τα σημαντικότερα διεθνή νομίσματα, για να μην 
αναφέρουμε και τη βρετανική λίρα, να χειραγωγούνται πολιτικά, ενώ το δικό 
μας θα εξαρτάται ουσιαστικά από την αγορά, ιδίως τώρα, αυτήν τη χρονική 
στιγμή που καταγράφεται μια σημαντική απώλεια της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών προς το δολάριο; Δεν θα ήταν εντυπωσιακό, στα πλαίσια του 
παραπάνω συλλογισμού, να μην αρχίσουν να τίθενται ερωτήματα που δεν 
είχαν διατυπωθεί ποτέ στο παρελθόν, δηλαδή μερικά χρόνια πριν; Για 
παράδειγμα, και δεν έχει σχέση μόνο με τις περιπτώσεις της Κίνας και της 
Ρωσίας αλλά και με άλλες χώρες, υπάρχει ένα ερώτημα που αρχίζει να τίθεται 
επίμονα. Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να σκεφτούμε ένα διεθνές νόμισμα 
ευρύτερου βεληνεκούς, όπως συμβαίνει σήμερα με τα ειδικά αποθέματα ΕΤΔ 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου; Ένα νόμισμα που θα αντιμετώπιζε όλα 
τα μεγάλα νομίσματα του κόσμου μέσα στα πλαίσια μιας μεταρρύθμισης του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου; Σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα αρχίζουν 
πλέον να εγείρονται ερωτήματα και να διατυπώνονται διάφορες σκέψεις. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό και, επιτρέψτε μου να πω, λυπηρό, που η συνάντηση 
κορυφής της Ομάδας των 20 στο Πίτσμπεργκ, η οποία θεωρείται από πολλές 
απόψεις επιτυχής, δεν άγγιξε το νομισματικό ζήτημα, ένα ζήτημα εξαιρετικά 
σημαντικό. Αυτό το ζήτημα του «ακριβού ευρώ» επηρεάζει το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και, κατά κάποιον τρόπο, 
το Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ευρώπης. Και γιατί υπάρχει μια τόσο ισχυρή 
προτίμηση στο ευρώ; Επειδή τα κράτη επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το 
αποθεματικό τους νόμισμα, καθώς δεν θέλουν πλέον να περιορίζονται μόνο 
στο δολάριο. Και αυτό συμβαίνει αφενός επειδή καταγράφεται μια δυσπιστία 
προς το δολάριο, εξαιτίας της διατάραξης των ισορροπιών στην αμερικανική 
οικονομία, και αφετέρου επειδή πολλές χώρες εκδήλωσαν την επιθυμία να 
χρησιμοποιούν το νόμισμά τους ως εργαλείο dumping, παρά τις όποιες 
αντίθετες κατά καιρούς πληροφορίες, ενώ παράλληλα καταγράφεται μια 
αλλαγή στη στάση των ευρωπαϊκών αρχών, οι οποίες επέλεξαν να μην 
παρεμβαίνουν σε αυτού του είδους το σύστημα. Και όλα αυτά θα μπορούσαν 
κάλλιστα να οξυνθούν, κυρίως εάν επιβεβαιωθεί η πληροφορία περί της 
προετοιμασίας ενός είδους Ομάδας των 2 μεταξύ Αμερικής και Κίνας, μια 
εξέλιξη που θα έθετε την Ευρώπη, κατά συνέπεια και το ευρώ, σε δύσκολη 
θέση. Θα μπορούσα, μάλιστα, να παρομοιάσω αυτήν την κατάσταση με μια 
ανάλογη που συμβαίνει στην ιδιωτική ζωή. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε 
πως δεν είναι καθόλου επιθυμητό και ευχάριστο να συμμετέχει κανείς σε ένα 
τρίγωνο. Αναφέρομαι στην περίπτωση που, πάντα στην ιδιωτική ζωή, δυο 
άτομα συμφωνούν μεταξύ τους και ένα τρίτο αναγκάζεται να βρεθεί στη θέση 
του απλού παρατηρητή. Η κατάσταση αυτή δεν είναι ευχάριστη στην ιδιωτική 
ζωή, άλλα ούτε και στη δημόσια ζωή. Για να ανατρέψουμε τις τάσεις αυτές, 
οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά ερωτημάτων, στα οποία δεν θα 
απαντήσω. Μήπως θα χρειαζόταν μια στάση πιο βολονταριστική από την 
πλευρά των Κρατών μελών και της Κεντρικής Τράπεζας; Μήπως θα 
χρειαζόταν η έκδοση ενός ή περισσοτέρων μεγάλων δανείων σε ευρώ, για 
παράδειγμα, μετά από κοινή συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μια 



πρωτοβουλία που θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική από τα εθνικά δάνεια 
χωρών, που είναι ήδη καταχρεωμένες; Τα δάνεια αυτά θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτήσουν την πράσινη ανάπτυξη, να συμβάλλουν στην εναρμόνιση 
των οικονομικών πολιτικών και να προμηθεύσουν την αγορά με ευρώ, εφόσον 
αυτή η αγορά είναι σήμερα, από δομικής άποψης, αρνητική, καθώς τείνει 
περισσότερο προς την πλευρά της ζήτησης του ευρώ παρά της προσφοράς, 
γεγονός που υποκινεί την άνοδο του ευρώ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τίθεται 
ένα ερώτημα που έχει άμεση σχέση με την εναρμόνιση της ευρωπαϊκής 
φορολογικής και κοινωνικής πολιτικής της Ευρώπης. Όταν 
διαπραγματευτήκαμε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, η Ευρώπη των 
Δώδεκα συνένωνε στους κόλπους της χώρες με παρόμοιο επίπεδο ζωής. Και 
όταν νέες χώρες προσχώρησαν στην ομάδα μας, τις βοηθήσαμε καθοριστικά. 
Σήμερα, το επίπεδο ζωής μεταξύ των χωρών μελών διαφοροποιείται 
σημαντικά, ενώ παράλληλα καταγράφεται ένα είδος ανταγωνισμού, κυρίως 
φορολογικού, με στόχο την επιτάχυνση της σύγκλισης, γεγονός που δημιουργεί 
προβλήματα σε αυτή καθαυτή τη διάθεση των δημόσιων πόρων σε εθνικό 
επίπεδο, όπως και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, τη στιγμή που θα ήταν αναγκαίες 
νέες δημόσιες πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη και τον εργασιακό τομέα. 
Παρόλα αυτά τίθεται ένα πρόβλημα ανταγωνισμού, όπως ανέφερα και στην 
αρχή αυτής της ομιλίας. Πως θα καταφέρουμε, διαχρονικά, να αποκτήσουμε 
ένα σταθερό ενιαίο νόμισμα, εάν οι οικονομικές πολιτικές παρουσιάζουν τόσο 
μεγάλες αποκλίσεις, πως θα καταφέρουμε, διαχρονικά, να αποκτήσουμε μια 
ενιαία αγορά εάν, για παράδειγμα, η φορολόγηση των επιχειρήσεων διαφέρει 
τόσο πολύ μεταξύ των εταίρων, καθώς κυμαίνεται από 0% έως και 30% 
ανάλογα με τη χώρα; Κατά συνέπεια οφείλουμε, και εδώ απλά ανοίγω το θέμα, 
να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε μαζί με στόχο μια μεγαλύτερη 
φορολογική και κοινωνική εναρμόνιση, όχι επιβάλλοντας μια γκιλοτίνα, αλλά 
προσδιορίζοντας, όπως το κάναμε και στο παρελθόν μιλώντας για 
νομισματικές «σερπαντίνες» (μηχανισμούς, συστήματα) με περιορισμούς και 
στις δυο πλευρές, φορολογικές «σερπαντίνες» σε συνδυασμό με κοινωνικές 
«σερπαντίνες», οι οποίες θα μας επέτρεπαν να επιτύχουμε σταδιακά τη 
σύγκλιση. Αυτή η κοινωνική και χρηματοπιστωτική εναρμόνιση απαιτεί 
ταυτόχρονα, και πρόκειται για μια μόνο πτυχή του θέματος, μια νέα 
διαχείριση, η οποία να προσεγγίζει πιο ρεαλιστικά την οικονομική πολιτική της 
Ευρώπης μέσα στα πλαίσια της νομισματικής καθοδήγησης του ευρώ. 
Θυμάμαι καλά, καθώς συμμετείχα προσωπικά στη συγκεκριμένη συζήτηση 
μεταξύ του καγκελαρίου Κολ, του Φρανσουά Μιτεράν και του Ζακ Ντελόρ, 
ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή την περίοδο εισαγωγής του ευρώ, η Γερμανία 
του καγκελαρίου Κολ έκανε μια μεγάλη θυσία που εγκατέλειπε το μάρκο, και 
ήταν απόλυτα φυσικό. Η Γερμανία, λοιπόν, ευχήθηκε και επεδίωξε τη 
δημιουργία μια ανεξάρτητης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δεν θα 
υποτάσσει τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης στα αποκλίνοντα εθνικά 
συμφέροντα των Κρατών μελών. Εκείνη ακριβώς την εποχή προβλέφτηκε και 
μια άλλη παράμετρος: το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης να έχει τη δυνατότητα καθορισμού προσανατολισμών της 
συναλλαγματικής πολιτικής σε ειδικές ωστόσο συνθήκες, δηλαδή μετά από 



οδηγία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
πάντα υπό εξαιρετικά ειδικές συνθήκες, εφόσον το θέμα θα αφορούσε στενά τη 
συναλλαγματική πολιτική. Προφανώς, οι συνθήκες από τότε έχουν αλλάξει 
πολύ, καθώς έχουν περάσει πολλά χρόνια, και θα ήταν χρήσιμο να εξάγουμε 
κάποια συμπεράσματα από όλα αυτά, έναν απολογισμό, όχι όμως αυτά που 
ακούω κάποιες φορές να λέγονται όταν αμφισβητείται η ανεξαρτησία της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μια ιδιότητα που είναι απολύτως αναγκαία. 
Θεωρώ, παρόλα αυτά, ότι το να είναι κανείς ανεξάρτητος δεν σημαίνει να είναι 
απομονωμένος, κάτι που βίωσα ως Υπουργός Οικονομικών, και ότι αυτό που 
χρειαζόμαστε είναι ένας ειλικρινής διάλογος, θα έλεγα πιο ειλικρινής, ανάμεσα 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωζώνη, διάλογος ο οποίος θα 
καταλήξει σε μια ρεαλιστική στρατηγική, έναν οικονομικό και ταυτόχρονα 
εξειδικευμένο προγραμματισμό του ευρώ. Με βάση τα παραπάνω, είναι βέβαιο 
ότι θα προκύψει μια σειρά ερωτημάτων, όπως: με ποιο τρόπο πρέπει να 
επανεξετάσουμε το ρόλο του Eurogroup προκειμένου να μετατραπεί σε ένα 
πραγματικό οικονομικό καθοδηγητή της Ευρωζώνης, με ποιο τρόπο αυτό το 
Eurogroup μπορεί να συνδυάσει στρατηγικές ανάπτυξης, στρατηγικές σχετικές 
με τον τομέα της εργασίας, καινοτόμες στρατηγικές και στρατηγικές ρύθμισης 
των δημοσιονομικών, με ποιο τρόπο μπορούμε να εδραιώσουμε έναν καλύτερο 
έλεγχο του δημόσιου ελλείμματος ώστε να αποφεύγεται η επιβολή κανόνων, 
καθώς σε τελική ανάλυση οι κανόνες αυτοί δεν γίνονται σεβαστοί και κάθε 
μέλος ακολουθεί λίγο ως πολύ τη δική του διαφορετική κατεύθυνση, με ποιο 
τρόπο αυτή η κοινή δημοσιονομική καθοδήγηση θα ενσωματωθεί στους 
αντικειμενικούς νομισματικούς στόχους; Τα παραπάνω σημαίνουν, και ελπίζω 
ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν μετασχηματισμοί που θα αφορούν το 
Eurogroup, ότι, για παράδειγμα, και δεν είναι καμιά επαναστατική καινοτομία 
αυτό που λέω, το Eurogroup θα μπορούσε να εκπροσωπεί τα Κράτη, που το 
απαρτίζουν, στους κόλπους των διεθνών οικονομικών θεσμών. Στο σημείο 
αυτό τίθεται ένα ιδιαίτερο ερώτημα σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο. Πολλές χώρες που ανήκουν στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη έχουν η 
καθεμιά τις δικές της ποσοστώσεις στα πλαίσια του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου. Μια παρόμοια ιδιαιτερότητα θα μπορούσε να εξηγηθεί εάν κάθε 
χώρα είχε το δικό της νόμισμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ποια είναι 
η λογική, εφόσον τώρα πια στους κόλπους ενός οργανισμού όπως το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο κυκλοφορεί ένα ενιαίο νόμισμα; Ποια η λογική να 
υπάρχουν διαφορετικές ποσοστώσεις; Με το παραπάνω ερώτημα θέτω προς 
εξέταση όλες τις σχετικές πολιτικές εμπλοκές, καθώς εάν επιθυμούμε να 
ενισχύσουμε τη δύναμη και το ρόλο του ευρώ, τα ερωτήματα αυτά δεν 
μπορούν να μην τεθούν.  
Κύριε Υπουργέ, Κύριοι Πρέσβεις, Αγαπητοί φίλοι, Κυρίες και Κύριοι,  
αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εν λόγω απολογισμός είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός, πολύ πιο σημαντικός από ό,τι φανταζόμαστε εμείς, εφόσον μαζί 
με άλλους συμβάλαμε στην εισαγωγή του ευρώ, πολύ πιο δυνατός από αυτό 
που αντιλαμβάνονται οι συμπολίτες μας, τους οποίους φυσικά δεν απασχολούν 
τα ερωτήματα που συζητήσαμε εμείς απόψε. Εάν, ωστόσο, συμφωνούμε ότι ο 
απολογισμός αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός, και πρέπει να είναι 



ειδικότερα εδώ σήμερα που εορτάζουμε αυτόν τον απολογισμό, εάν 
επιθυμούμε να διατηρήσουμε το ευρώ και στο μέλλον, θα πρέπει να θέσουμε 
τώρα, σήμερα, μεσούσης της κρίσης, τη στιγμή που στον κόσμο βρίσκεται σε 
εξέλιξη και παρεμβαίνει μια καθοριστική αλλαγή, τις ερωτήσεις που θα 
αφορούν το ευρώ του μέλλοντος. 
Ο Ζαν Μονέ, μέσα από το ρόλο του στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη 
διορατικότητα που τον χαρακτήριζε, έγραψε την παρακάτω φράση: «Από τη 
στιγμή που μια ιδέα ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής, παύει να ανήκει σε 
αυτούς που την επινόησαν και είναι πιο δυνατή από αυτούς οι οποίοι την 
διαχειρίζονται». Νομίζω ότι πρόκειται για μια πολύ όμορφη φράση, που 
ταιριάζει με πολλά πράγματα στη δημόσια ζωή και κυρίως στο ευρώ. Το ευρώ 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, δεν ανήκει πλέον σε αυτούς που το 
επινόησαν και είναι πιο δυνατό από αυτούς που το διαχειρίζονται. Αυτοί που 
το διαχειρίζονται, ωστόσο, και αυτοί που το επινόησαν πρέπει να 
συνειδητοποιήσουν τα νέα ερωτήματα που τίθενται σήμερα για το ευρώ και τις 
απαντήσεις που καλούνται να δώσουν. Εδώ το διακύβευμα δεν είναι μόνο η 
επιτυχία του νομίσματός μας, είναι η θέση της Ευρώπης στον κόσμο και, κατά 
συνέπεια και κατά κάποιον τρόπο, η ισορροπία αυτού του κόσμου. Ευχαριστώ 
πολύ.             
Ερώτηση 
 
Καλησπέρα. Θα απευθυνθώ στον κύριο Πρόεδρο Φαμπιούς στα γαλλικά και 
ελπίζω οι παριστάμενοι συμπατριώτες μου να με συγχωρήσουν.  
 
Κύριε Πρόεδρε,  
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Δεληκωστόπουλος και είμαι Λέκτορας του Ιδιωτικού 
Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris II. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία 
σας εδώ και να σας συγχαρώ για την  ενδιαφέρουσα, θα έλεγα μάλιστα 
εξαιρετικά εύστοχη παρέμβασή σας. Εύστοχη διότι, κατά τη γνώμη μου 
τουλάχιστον, εγείρει ένα καίριο  ερώτημα, αυτό που κρύβεται πίσω από την εν 
λόγω νομισματική ένωση και αφορά την πιθανή πολιτική ένωση. Απευθύνω, 
λοιπόν, την ερώτησή μου σε σας, αλλά βεβαίως και στους άλλους παριστάμενους 
υπουργούς. Δεν θα ήταν λογικό, θα έλεγα μάλιστα και αναγκαίο, για να 
αναφερθώ στον Ζαν Μονέ, τα μέλη του Eurogroup να σκεφτούν στο άμεσο 
μέλλον ένα σχήμα πολιτικής ένωσης υπό τη μορφή ομοσπονδίας, σχεδόν 
ομοσπονδίας ενδεχομένως, η οποία θα αποτελούσε ένα υποσύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ευχαριστώ πολύ. 
 
Θα δοκιμάσω να απαντήσω, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευρύ θέμα. 
Ωστόσο, όπως υπογραμμίσατε και εσείς, πρόκειται για μια απολύτως 
ουσιαστική ερώτηση και πιστεύω ότι στις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν 
καταγράφεται μια σύγκλιση απόψεων. Και εξηγούμαι: εάν επιθυμούμε να 
ενδυναμώσουμε το ευρώ και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του 
μέλλοντος, θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πολιτικού χαρακτήρα. Το ευρώ 
είναι ένα νόμισμα. Φυσικά με τη σπουδαιότητα που ενέχει ένα νόμισμα, δεν 
είναι ωστόσο παρά ένα νόμισμα. Και, για να λειτουργήσει με αποτελεσματικό 



και αρμονικό τρόπο, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε μια σειρά προϋποθέσεων, 
στις οποίες δεν μπορούμε να απαντήσουμε παρά μόνο με πολιτικές 
πρωτοβουλίες. Θα σας περιγράψω με συνοπτικό τρόπο τη δική μου αίσθηση 
για το θέμα. Από τη στιγμή που κινούμαστε στο πεδίο των γεγονότων, των 
διαπιστώσεων και των ιστορικών αναλύσεων, είναι φυσικό να αγγίζουμε και το 
πεδίο των αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι, εφόσον αφορούν το μέλλον, είναι 
αρκετά αμφισβητήσιμοι. Πιστεύω ότι έχουμε δυο επιλογές πιθανών λύσεων: 
εάν επιλέξουμε την πρώτη λύση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
εποικοδομητικά τον τρόπο με τον οποίο το σύνολο των χωρών, που 
απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εναρμονίσουν προοδευτικά τις 
διαδικασίες πραγμάτωσης, τις πολιτικές τους, και τον τρόπο με τον οποίο το 
σύνολο των χωρών αυτών θα αποφασίσει σταδιακά να κάνει τα απαραίτητα 
πολιτικά βήματα ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η σύγκλιση. Θα έλεγα, 
μάλιστα, ότι αυτό ήταν το αρχικό μοντέλο της Ευρώπης. Όταν η Ευρώπη 
δημιουργήθηκε, ο αριθμός των χωρών μελών ήταν περιορισμένος και οι χώρες 
αυτές χαρακτηρίζονταν από ένα παρόμοιο επίπεδο ανάπτυξης και 
συγκλίνουσες απόψεις, και αυτό έπρεπε να συμβαίνει. Η ιδέα, λοιπόν, ήταν να 
κτίσουμε μαζί μια πολιτική οντότητα, η οποία πιθανόν να χρειαζόταν χρόνο 
για να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, η εν λόγω ιδέα εξακολουθεί να 
υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν χώρες, που αντιμετωπίζουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με σκεπτικισμό, και αναφέρομαι στις χώρες που δεν 
ανήκουν στην Ευρωζώνη, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η οποία, ανεξάρτητα από 
την κυβέρνηση που την διοικεί, εξακολουθεί να έχει αντιρρήσεις, κυρίως όσον 
αφορά τις πολιτικές αποφάσεις. Η Μεγάλη Βρετανία, όμως, δεν είναι η μόνη, 
καθώς υπάρχουν και άλλες. Παρόλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι εάν αυτό το 
οικοδόμημα ενισχυθεί και το σύνολο των χωρών, που αποτελούν την Ευρώπη, 
αποφασίσει να προχωρήσει σε θετικά πολιτικά βήματα, τότε θα είναι εύκολο. 
Θα είναι πολύ πιο εύκολο διότι, όπως γνωρίζουμε όσο η Ευρώπη διευρύνεται, 
τόσο αυτή η σύγκλιση περιπλέκεται.  
Υπάρχει, ωστόσο, και ένα άλλο πεδίο, διαφορετικό από αυτό που αναφέρατε 
και το οποίο, με τεχνικούς όρους, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό λόγω των ήδη 
υπαρχουσών Συνθηκών, ενώ σαφώς θα ενισχυθεί εάν υπογραφεί η μελλοντική 
Συνθήκη της Λισσαβόνας. Το πεδίο αυτό ονομάζεται «Ενισχυμένες 
Συνεργασίες». Είναι όντως μια ονομασία άκομψη. Ο αγγλικός όρος είναι 
«Enhanced Cooporations». Η εν λόγω ιδέα υποστηρίζει ότι, επειδή είναι 
δύσκολο να συγκλίνουν όλοι πολιτικά, ένας αριθμός χωρών, που το επιθυμεί, 
μπορεί να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να προχωρήσει. Η αλήθεια, 
πάντως, είναι ότι η Ευρωζώνη είναι μια μορφή Ενισχυμένης Συνεργασίας. Και 
υπάρχουν και άλλες. Οι χώρες, που υπέγραψαν τη Σύμβαση του Σένγκεν, 
αποτελούν επίσης μια μορφή Ενισχυμένης Συνεργασίας και βέβαια 
αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και άλλα παρόμοια σχήματα στον τομέα της 
ενέργειας και όχι μόνο. Πιστεύω ότι η συγκεκριμένη εναλλακτική έχει 
περισσότερες πιθανότητες να γίνει πραγματικότητα σε σχέση με τα άλλα 
ανάλογα «προϊόντα», καθώς διαπιστώνουμε ότι όσο η Ευρώπη διευρύνεται 
τόσο δυσκολότερο είναι να διαμορφωθούν κοινοί θεσμοί. Το 
αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά αυτό από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε 



αυτήν τη στιγμή. Επομένως, εγώ προσωπικά τάσσομαι υπέρ των 
συγκεκριμένων και σαφών πολιτικών. Ταυτόχρονα ωστόσο, μια που 
βρισκόμαστε εδώ για να προβληματιστούμε λαμβάνοντας υπόψη την έως τώρα 
εμπειρία μας, θα πρέπει να υπολογίσουμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η εν 
λόγω πολιτική, εάν τελικά «πάρουμε» αυτόν το δρόμο. Πράγματι, αν 
επιθυμούμε να επινοήσουμε έναν όρο, νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός, «ο 
δρόμος που θα πάρουμε». Στο σημείο αυτό θα υπάρξουν δυο κατηγορίες 
εμπλεκομένων χωρών. Οι χώρες που θα συμπορευτούν και οι χώρες που δεν θα 
ανήκουν στον κύκλο αυτόν, αλλά και δεν θα επιθυμούν να εκτοπιστούν στην 
περιφέρεια. Και ενδεχομένως να μην θέλουν να συμπεριληφθούν στον εν λόγω 
κύκλο αλλά ούτε και να εκτοπιστούν στην περιφέρεια. Επομένως εδώ 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε ο κύκλος αυτός να παραμείνει ανοιχτός. 
Θα σας αφηγηθώ ένα περιστατικό, που δεν είναι γνωστό και εκτυλίχθηκε 
ανάμεσα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αγγλία. Μπορώ να το διηγηθώ 
επειδή τώρα πια ανήκει στην ιστορία. Το περιστατικό αυτό προέρχεται από μια 
συζήτηση που είχα με τον Φρανσουά Μιτεράν παρόντος και του Χέλμουτ Κολ. 
Ο καγκελάριος Κολ και ο πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν συζητούσαν για τη 
Μεγάλη Βρετανία, η οποία εκείνη την περίοδο διατηρούσε πολλές 
επιφυλάξεις. Θυμάμαι πολύ καλά την ανάλυση του Φρανσουά Μιτεράν, στον 
οποίο άρεσε ιδιαίτερα να διατυπώνει αποφθέγματα. Είπε, λοιπόν, σχετικά: «Οι 
Άγγλοι δεν αισθάνονται αυθόρμητα Ευρωπαίοι, ανήκουν όμως στην Ευρώπη. 
Υπάρχει, ωστόσο, κάτι που τους αρέσει ακόμη λιγότερο από το να συνταχθούν 
με την Ευρώπη, η περίπτωση Γερμανοί και Γάλλοι να συμφωνούν σε κάποιο 
θέμα και αυτοί να μην συμμετέχουν». Η φράση αυτή εμπεριέχει το στοιχείο 
της πρόκλησης, πρόκειται όμως για έναν ιστορικό συλλογισμό που προσεγγίζει 
κατά κάποιον τρόπο την αλήθεια. 
 
Και για να ολοκληρώσω, θέλω να συμπληρώσω τα εξής: Σήμερα, το 
Eurogroup έχει να αντιμετωπίσει την επίσημη υιοθέτηση ενός Συντάγματος, 
ενός πολιτικού οικοδομήματος. Δυστυχώς αυτό σημαίνει ότι προφανώς οι 
άλλες χώρες θα βρεθούν σταδιακά με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, όπως 
λέμε. Εγώ κλείνω προς την άποψη ότι πρέπει να προχωρήσουμε και να 
κάνουμε αυτό το βήμα, αφήνοντας ωστόσο διάπλατα ανοιχτή την πόρτα και 
στους άλλους.  
 
Και μια τελευταία λέξη. Σύντομα, εφόσον η Συνθήκη της Λισσαβόνας 
υιοθετηθεί, θα κληθούμε να επιλέξουμε Πρόεδρο για την Ευρώπη. Δεν είναι 
καθόλου εύκολο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν ο πρόεδρος αυτός θα 
προέρχεται από μια χώρα της Ευρωζώνης. Εγώ, επειδή αυτή τη στιγμή ανήκω 
στην αντιπολίτευση, επομένως η άποψή μου δεν δεσμεύει τη χώρα μου, μπορώ 
να σας πω τι σκέφτομαι. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το ευρώ ως νομισματικό 
και ταυτόχρονα ως πολιτικό εργαλείο, θα πρέπει ο μέλλων πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να προέρχεται από μια χώρα, η οποία ανήκει στην 
Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. 
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