
 

Μέρκελ: Ο εθνικισμός και ο εγωισμός δεν πρέπει
ποτέ να ξανακυριαρχήσουν στην Ευρώπη
 
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συζήτησε το μέλλον της Ευρώπης με τους
ευρωβουλευτές και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ στην
ολομέλεια του ΕΚ την Τρίτη.
 
«Η ανεκτικότητα είναι η ψυχή της Ευρώπης και βασική αξία του ευρωπαϊκού ιδεώδους»,
τόνισε η κ. Μέρκελ. Η ψυχή αυτή έχει όμως δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια από πολλές
και διαφορετικές προκλήσεις όπως το δημόσιο χρέος, η τρομοκρατία, οι πόλεμοι που
γίνονται κοντά στην ήπειρό μας, η μετανάστευση, η ψηφιοποίηση ή η κλιματική αλλαγή.
 
Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μόνο εάν η Ευρώπη ενεργήσει
ενωμένη και αν «αντιμετωπίσουμε τα συμφέροντα και τις ανάγκες των άλλων σαν να
ήταν  δικά  μας.  Η  αλληλεγγύη  βασίζεται  στην  ανοχή  και  αυτή  είναι  η  δύναμη  της
Ευρώπης. Είναι μέρος του κοινού μας ευρωπαϊκού DNA και σημαίνει την υπέρβαση των
εθνικών εγωισμών ».
 
Αλληλεγγύη σημαίνει επίσης ότι αν υπονομευθεί το κράτος δικαίου ή η ελευθερία του
τύπου  σε  μία  χώρα,  τότε  υπονομεύεται  σε  ολόκληρη  την  ΕΕ.  Η  καγκελάριος
υπογράμμισε επίσης ότι «εάν προσπαθήσει κανείς να λύσει προβλήματα δημιουργώντας
νέα χρέη, τότε αγνοεί τις δεσμεύσεις του και θέτει υπό αμφισβήτηση τη δύναμη και τη
σταθερότητα της ζώνης ευρώ».
 
Η ΕΕ να μιλά με μία φωνή στη παγκόσμια σκηνή
 
Για να «ακουστεί σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η Ευρώπη χρειάζεται να κρατά τα
πεπρωμένα της στα δικά της χέρια, διότι οι εποχές όπου μπορούσαμε να βασιστούμε
ανεπιφύλακτα στους άλλους έχουν παρέλθει», δήλωσε η κ. Μέρκελ. Δημιουργώντας
έναν πραγματικό Ευρωπαϊκό στρατό, πέραν του ΝΑΤΟ, «θα δείξουμε στον κόσμο ότι δεν
θα υπάρξει ποτέ ξανά πόλεμος μεταξύ των χωρών της Ευρώπης».
 
Υπογράμμισε επίσης πως η οικονομική επιτυχία, η έρευνα και η καινοτομία είναι ζωτικές
για την Ευρώπη και κατέδειξε την ανάγκη για αξιόπιστους συνοριακούς ελέγχους από
την Frontex, καθώς και για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
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«Η Ευρώπη είναι η καλύτερη ευκαιρία που θα έχουμε για ειρήνη, ευημερία και ένα
καλύτερο μέλλον. Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία να χαθεί. Το οφείλουμε
στους εαυτούς μας, στις προηγούμενες και τις επόμενες γενιές. Ο εθνικισμός και ο
εγωισμός δεν πρέπει να έχουν ποτέ ξανά την ευκαιρία να ανθίσουν στην Ευρώπη. Η
ανεκτικότητα και η αλληλεγγύη είναι το μέλλον μας. Και γι’ αυτό το μέλλον αξίζει να
παλέψει κανείς» κατέληξε.
 
 
 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση στην ολομέλεια και τις δηλώσεις στον Τύπο
μέσω του EP Live και του EbS+. 
 
Μπορείτε  να  παρακολουθήσετε  τις  παρεμβάσεις  των  ομιλητών κάνοντας  κλικ  στα
ονόματά  τους  παρακάτω:
 
Εισαγωγή από τον Πρόεδρο του ΕΚ Antonio TAJANI
 
Η Γερμανίδα καγκελάριος Angela MERKEL
 
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean Claude JUNCKER
 
Manfred WEBER (ΕΛΚ, Γερμανία)
 
Udo BULLMANN (Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Γερμανία)
 
Ryszard Antoni LEGUTKO (ΕΣΜ, Πολωνία)
 
Guy VERHOFSTADT (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο)
 
Ska KELLER (Πράσινοι, Γερμανία)
 
Gabriele ZIMMER (Ευρ. Ενωτ. Αρ., Γερμανία)
 
Nigel FARAGE (ΕΕΑΔ, Βρετανία)
 
Marcus PRETZELL (ΕΕΕ, Γερμανία)
 
Angela MERKEL, δευτερολογία
 
Σύνδεσμοι
Η ομιλία της κ. Μέρκελ
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181113-1730-SPECIAL
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/video?event=20181113-1730-SPECIAL
https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor--opening-statement-by-antonio-tajani-ep-president-_I162932-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-opening-statement-by-angela-merkel-german-federal-chancellor-_I162933-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-opening-statement-by-commission_I162934-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_01-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_02-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_03-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_04-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_05-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_06-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_07-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe-with-angela-merkel-german-federal-chancellor-first-round-of-political-group-speakers_I162935_08-V_rv
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/debate-on-the-future-of-europe--answers-by-angela-merkel-german-federal-chancellor_I162937-V_rv
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/news
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Η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συζήτησε με τους ευρωβουλευτές το όραμά της για το μέλλον της Ευρώπης
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