
         
 

Πειραιάς, 7 Ιουλίου, 2012 
 

Η Ελλάδα ως Πολιτεία της Ευρώπης 

 
Είναι αλήθεια αυτό το οποίο λέγεται, ότι η κρίση αποτελεί μία ευκαιρία για το καλύτερο, 

διότι έτσι αφυπνίζονται οι συνειδήσεις ηγετών και πολιτών να πράξουν το αναγκαίο χρήσι-
μο. 

 
Η Ευρώπη δημιούργησε το κοινό της νόμισμα χωρίς την οικονομική και πολιτική ένωσή 

της, δηλαδή έβαλε «το κάρο μπροστά από το άλογο», όπως χαρακτήρισε την ένωση αυτή ο 
σύγχρονος Γερμανός φιλόσοφος Γιούργκεν Χάμπερμας. 

 

Οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν και οι συζητήσεις που έγιναν στην πρόσφατη σύνοδο 
κορυφής των ηγετών της Ευρώπης, δημιουργούν την εντύπωση, ότι οδεύουμε προς την 

οικονομική και πολιτική ενοποίησή της. 
 

Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι πορευόμαστε προς την Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. 
 

Η οικονομική λοιπόν κρίση αφύπνισε τους Ευρωπαίους, ότι πρέπει να ενωθούμε προκειμέ-

νου ν’ αντιμετωπίσουμε από κοινού τον κίνδυνο της οικονομικής μας κατάρρευσης. 
 

Την ολοκληρωμένη ένωσή μας επιβάλλουν όχι μόνο οι οικονομικές απαιτήσεις, αλλά και οι 
γεωπολιτικές μεταβολές οι οποίες συντελούνται στον πλανήτη μας με την ανάδειξη και 

άλλων Μεγάλων Δυνάμεων σ’ αυτόν, από τις οποίες δεν μπορεί ν’ απουσιάζει η Ενωμένη 
Ευρώπη. 

 
Επίσης η Ενωμένη Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα ν’ απουσιάζει και από τις εξελίξεις, σε 

χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, οι οποίες είναι πηγές ενέργειας για τη βιομηχανία της και 

είναι τόσο πλησίον της. 
 

Επί πλέον, η οικονομική και πολιτική ενοποίηση παρέχει συγχρόνως σ’  
αυτήν και το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι συγκάτοχος του πλούτου της Μεσογείου και της 

στρατηγικής αξίας αυτής, ως κόμβος συγκοινωνιών και μεταφορών ανάμεσα σε τρεις 
ηπείρους. 

 
Όλες αυτές οι γεωπολιτικο-οικονομικές καταστάσεις στη Μεσόγειο ασφαλώς αναδεικνύουν 

τη στρατηγική σπουδαιότητα της Ελλάδας, αλλά κυρίως υπαγορεύουν την υποχρέωσή μας 

να καταστούμε οικονομικά αυτοδύναμοι, να εκσυγχρονίσουμε την πολιτεία μας, ώστε όχι 
μόνο για να μη μείνουμε εκτός Ευρώπης και Ευρωζώνης, αλλά για να καταστούμε ισοδύ-

ναμο μέλος αυτής. 
 

Μόνο μέσα στην Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης η Ελλάδα αναδεικνύεται περισσότερο 
ισχυρή, διότι τα σύνορά της γίνονται πλέον σύνορα της Ευρώπης και τα εθνικά προβλήματα 

στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο αναδεικνύονται σε Ευρωπαϊκά πλέον θέματα. 

 
Επομένως, επί πλέον των επίσης πραγματικά ουσιαστικών οικονομικών και κοινωνικών 

αναγκών και εθνικοί λόγοι επιβάλλουν να υπάρξει μακρά πολιτική σταθερότητα στην 
Πατρίδα μας και η κρίση ν’ αφυπνίσει και να διατηρήσει τις συνειδήσεις των πολιτικών να 

υπερβούν κομματικά και προσωπικά συμφέροντα χάριν της ανόρθωσης και εκσυγχρονι-
σμού της Χώρας μας. 

 
Η παρούσα Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει, όχι «βήμα προς βήμα», αλλά 

άμεσα, «εδώ και τώρα» να εφαρμόσει έμπρακτα τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό 

μεταρρυθμίσεις. 
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Σύμφωνα με τις αρχές των μεταρρυθμίσεων επιβάλλεται στη νέα Κυβέρνηση άμεσα να 
πραγματοποιήσει αυτές, τώρα που είναι στις αρχές της θητείας της και να μην αφήσει τον 

χρόνο να χαθεί αποσυνθέτοντας ολοκληρωτικά κοινωνία και πολιτεία. 
 

Περιθώρια άλλα δεν υπάρχουν … είναι υποχρεωμένη να πράξει και να επιτύχει. 
Τέλος, θα είναι εθνικά ανεπίτρεπτο η Ευρώπη να οδεύει προς ένωση και η Ελλάδα να μην 

αποτελεί μία από τις Πολιτείες της … 
 

Με εκτίμηση 
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