
 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

Σας ευχαριστώ που με υποδέχεστε σήμερα στην όμορφη Πορτογαλία —ενώ πλησιάζουμε στις 

διακόσιες ημέρες πολέμου στην Ευρώπη.  

Καθώς ολοκληρώνουμε τις εντατικές συζητήσεις σε αυτή τη συνάντηση Estoril, μου ζητήθηκε 

να σας μιλήσω για τον «Κόσμο που έρχεται».  

Αναρωτιέμαι αν κάποιος που μιλούσε για το θέμα αυτό το 1945 θα είχε ποτέ φανταστεί ότι, το 

2022, τόσο πολλοί άνθρωποι θα είχαν ξεχάσει τις συνέπειες του εθνικισμού, του λαϊκισμού, 

του δικαίου του ισχυρού. 

Ή κάποιος που εκφωνούσε σχετική ομιλία το 1960 θα είχε ποτέ φανταστεί ότι, ενώ όλοι μας 

συνδεόμαστε άμεσα μέσω των κινητών μας τηλεφώνων, τόσο πολλοί άνθρωποι είναι πιο 

μοναχικοί ή ότι τόσο μεγάλο μέρος της πολιτικής μας είναι πιο κατακερματισμένο από ποτέ 

άλλοτε.  

Ότι το σύνολο της παγκόσμιας γνώσης θα ήταν εύκολα προσβάσιμο στο Διαδίκτυο και, 

παρ’όλα αυτά, τόσοι πολλοί φαίνεται να αδιαφορούν για τα διδάγματα της Ιστορίας. 

Ότι οι συνεχείς ειδησεογραφικές ροές σε 24ωρη βάση, το Instagram, το Twitter και το 

Facebook θα έκαναν πολλούς να νιώθουν ότι τα παγκόσμια προβλήματα τους αφορούν 

λιγότερο και θα νοιάζονταν λιγότερο, όχι περισσότερο. Ότι οι ψευδείς ειδήσεις ή η 

παραπληροφόρηση θα διαδίδονταν στον κόσμο με την ταχύτητα του φωτός. 

Αναρωτιέμαι αν κάποιος ομιλητής το 1990, μετά την πτώση του Τείχους, θα είχε φανταστεί 

ότι τα θεμέλια της φιλελεύθερης δημοκρατίας που έθεσαν τέλος σε δεκαετίες φόβου, χαμένων 

γενιών και καταπίεσης, θα δέχονταν ξανά αμφισβήτηση. 

Ή ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, η θερμοκρασία του πλανήτη θα εξακολουθούσε να 

αυξάνεται. Ότι οι ποταμοί μας θα αρχίσαν να εξατμίζονται και τα δάση μας να αναφλέγονται.  

Ή ότι οι γυναίκες θα εξακολουθούσαν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες.  

Ή ότι, ενώ είμαστε η πλουσιότερη κοινωνία στην Ιστορία, το χάσμα μεταξύ εχόντων και μη 

εχόντων παραμένει υπερβολικά μεγάλο.  

Ή ότι άρματα μάχης θα διέσχιζαν και πάλι τα ευρωπαϊκά σύνορα. 

Περιγράφω μια εικόνα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ζοφερή. Αλλά δεν είναι αυτή η πρόθεσή 

μου. Προσπαθώ να κάνω μια πραγματική έκκληση για αλλαγή, που θα λειτουργήσει 

καταλυτικά για τον ακτιβισμό, ώστε να αναδιαμορφώσουμε τον ρόλο μας στην κοινωνία. Σας 

καλώ να βρείτε τη φωνή σας και να την υψώσετε. 

Ο κόσμος που έρχεται είναι αυτός που μόνο μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε. Το 

πεπρωμένο δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά σφυρηλατείται.  

Το εγχείρημα που αποκαλούμε Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε για να ανταποκριθεί στα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες μας. Ήταν ένας τρόπος ανθεκτικός στις μελλοντικές 

εξελίξεις για να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος θα παραμείνει επικεντρωμένος στην επιδίωξη 

της δικαιοσύνης, της ισότητας των ευκαιριών και της πραγματικής δημοκρατίας. 

Χρειάστηκε τεράστιο θάρρος για το όνειρο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάστηκαν ακόμη 

περισσότερα για να γίνει πραγματικότητα.  

Όσοι ονειρεύτηκαν είναι που το πέτυχαν αυτό, που δημιούργησαν αυτό το προπύργιο 

δικαιωμάτων και αυτόν τον κύκλο εμπιστοσύνης, οικονομικής διαφάνειας και πλουραλισμού.  

Και φίλοι μου, παρά τις προκλήσεις, προσβλέπω στο μέλλον με ελπίδα. Με αισιοδοξία. Με 

σκοπό.  

Επειδή είναι μεν αλήθεια ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον εθνικισμό και τον λαϊκισμό, αλλά 

είναι επίσης αλήθεια ότι έχουμε εκατομμύρια νέους Ευρωπαίους που είναι προσηλωμένοι στον 

στόχο, που υψώνουν τη φωνή τους.  

 Ότι για κάθε «ισχυρό άνδρα» που αναδύεται, έχουμε ανθρώπους που θεωρούν την 

πολιτική ως θετική δύναμη αλλαγής. Για κάθε αυταρχικό ηγέτη που απειλεί τους 

γείτονές μας έχουμε μια ενότητα που έχει επιβιώσει από την πίεση. 



 

 

 Ότι μπορεί να εξακολουθεί να υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και 

ανδρών, ότι τα δικαιώματα των γυναικών εξακολουθούν να απειλούνται, αλλά 

θεσπίζουμε νομοθεσία για την αντιμετώπισή αυτών των προβλημάτων. 

 Ότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ ξεφεύγουν από τη φτώχεια και την απελπισία. 

Ότι παρά το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις, η κοινότητα 

ΛΟΑΔΜ ανησυχεί λιγότερο. Έχουμε ακόμη δρόμο, αλλά ο ρατσισμός είναι λιγότερο 

διαδεδομένος. Ότι εξακολουθούμε να καταπολεμούμε την κλιματική αλλαγή και τις 

πανδημίες, και μοιραζόμαστε πυροσβέστες, αναπνευστήρες, εμβόλια και γιατρούς σε 

διασυνοριακό επίπεδο. Θα είμαστε η πρώτη ήπειρος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 

στη ζωή μας.  

Αυτή είναι η δύναμη της Ευρώπης.  

Και αυτό, φίλοι μου, είναι πρόοδος. Ακόμη κι αν δεν είναι πάντοτε αρκετά γοργή, δεν προχωρά 

πάντοτε σε αρκετό βάθος. Πρόκειται για βήματα προόδου. Αυτό είναι η Ευρώπη. Αυτό έχει 

κάνει και πρέπει να συνεχίσει να κάνει η Ευρώπη.  

Όμως, φίλοι μου, η Ευρώπη θα επιβιώσει μόνο αν αγωνιστούμε γι’ αυτήν. Εάν πάψουμε να τη 

θεωρούμε δεδομένη. Εάν κατανοήσουμε και εξηγήσουμε τα οφέλη της. Εάν ακούμε. Εάν 

αντισταθούμε σε όσους είναι αποφασισμένοι να την υπονομεύσουν. Εάν είμαστε σε θέση να 

κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Εάν είμαστε σε θέση να επανεφεύρουμε το εγχείρημά μας. 

Σε αυτό συνίσταται η έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια Συνέλευση για το 

Μέλλον της Ευρώπης. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχίσουμε τη συζήτηση για να 

αφήσουμε την Ευρώπη έτοιμη για την επόμενη γενιά. Δεν γίνεται να υπάρχουν ιερές αγελάδες, 

ούτε απαγορευμένα θέματα. Δεν γίνεται να κινδυνεύσουμε να μείνουμε πίσω διότι η 

γραφειοκρατία μας είναι υπερβολικά επαχθής για να αμφισβητηθεί ούτε να επιτρέψουμε σε 

στενά συμφέροντα να αποκτήσουν προτεραιότητα. Η τελευταία σημαντική μεταρρύθμιση 

πραγματοποιήθηκε πριν από μια γενιά. Γνωρίζουμε πως ό,τι λειτουργούσε κάποτε για την ΕΕ 

των 18 έχει φτάσει στα όριά του όσον αφορά την ΕΕ των 27, και δεν θα είναι σε θέση να 

λειτουργήσει για την ΕΕ των 32 ή την ΕΕ των 36. Ήρθε η ώρα. 

Η Ευρώπη δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ίδιοι, αλλά πρεσβεύει τη βασική πεποίθηση 

ότι όλοι μας, σε όλη την πολυμορφία μας, θα πρέπει να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες.  

Φίλοι μου, η Ευρώπη είναι πάνω απ’όλα ελπίδα. Ελπίδα για το μέλλον. Ελπίδα για την επόμενη 

γενιά.  

Μια λαμπερή σπίθα, ένας φωτεινός φάρος. Όταν κοιτάμε στα ανατολικά μας και βλέπουμε τα 

άρματα μάχης του Πούτιν, ή την Κίνα που έχει αναδυθεί με ένα σύνολο αξιών πολύ 

διαφορετικό από το δικό μας· όταν κοιτάμε στα βόρεια μας, και βλέπουμε τι έχει κάνει το 

Brexit· ή στα δυτικά μας και βλέπουμε τις βαθιές κοινωνικές διαιρέσεις που έχει εκμεταλλευτεί 

ο Τραμπισμός· όταν κοιτάμε στο εσωτερικό της Ένωσης και βλέπουμε τις αρχές που 

θεωρούσαμε δεδομένες, σήμερα να αμφισβητούνται —τότε είναι που ο κόσμος χρειάζεται την 

Ευρώπη στην καλύτερη εκδοχή της. Χρειαζόμαστε αυτή την ελπίδα. Χρειαζόμαστε τις αξίες 

που προασπίζει η Ευρώπη. Και θέλω οι άνθρωποι να συλλάβουν ξανά αυτή την αίσθηση του 

επείγοντος και της αισιοδοξίας στο δυναμικό του εγχειρήματος μας. Η αναβολή των 

μεταρρυθμίσεων για αργότερα δεν αποτελεί επιλογή. 

Για μένα, η Ευρώπη αποτελούσε πάντα ευκαιρία. Αλλαγή. Δυνατότητα. Η προσχώρηση δέκα 

χωρών στην Ένωση το 2004, μεταξύ των οποίων και της δικής μου, ήταν το αποκορύφωμα 

ετών προόδου και μαζικών κοινωνικών αλλαγών. Είχε μοναδική σημασία. Μεταμόρφωσε την 

Ευρώπη.  Έδωσε μέλλον σε εκατομμύρια πολίτες.  

Χρειάστηκε πεποίθηση. Χρειάστηκε θάρρος. Πρέπει να βρούμε το θάρρος αυτό και πάλι όταν 

κοιτάμε την Ουκρανία, τη Μολδαβία, τα Δυτικά Βαλκάνια και τη Γεωργία.  

Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να μεταμορφωθεί, αλλά πρέπει να βρούμε το πολιτικό θάρρος να 

προχωρήσουμε σε αυτό το άλμα. Να αλλάξουμε τον κόσμο. Μπορούμε να το πράξουμε. 



 

 

Οφείλουμε να το πράξουμε. Γιατί εάν δεν γράψουμε εμείς το μέλλον, θα γραφτεί από εκείνους 

που έχουν πολύ διαφορετικό αφήγημα και θα έχει πολύ διαφορετική κατάληξη. 

Ο κόσμος όπως τον γνωρίζαμε έχει αλλάξει δραματικά. Σημείο καμπής ήταν η 24η 

Φεβρουαρίου με τη βάναυση, αδικαιολόγητη και παράνομη εισβολή στην κυρίαρχη Ουκρανία.  

Είμαι υπερήφανη για την απάντηση της Ευρώπης. Έχουμε σταθεί δίπλα στην Ουκρανία, της 

έχουμε δώσει στρατιωτική βοήθεια, πολιτική και διπλωματική στήριξη, έχουμε καλωσορίσει 

εκατομμύρια άτομα που εγκατέλειψαν τη χώρα λόγω του πολέμου, έχουμε παράσχει 

χρηματοδότηση σε πρωτοφανή κλίμακα. Έχουμε δείξει ότι νοιαζόμαστε. Αναμφίβολα, η 

σημαντικότερη πολιτική κίνηση που πραγματοποιήσαμε ήταν η χορήγηση στην Ουκρανία 

καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας. Επειδή η Ουκρανία χρειάζεται ελπίδα. 

Επειδή η Ουκρανία αγωνίζεται για την Ευρώπη και δεν θα της γυρίσουμε την πλάτη. 

Οι αξίες τους είναι αυτό που αντιπροσωπεύει η Ευρώπη. Αυτές είναι οι αξίες που πρέπει να 

προστατεύσουμε. Και πρέπει να βελτιωθούμε ώστε να εξηγούμε καλύτερα γιατί οι αξίες αυτές 

είναι ουσιώδεις. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα χωρίς αυτές. Γιατί αξίζει το τίμημα.  

Πολύ συχνά μιλάμε για τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου σαν να πρόκειται για 

βαρυσήμαντες έννοιες που ανήκουν σε θεωρητικά, σκονισμένα βιβλία. Πρέπει να δείχνουμε 

—καθημερινά— για ποιον λόγο είναι αναγκαίες και πώς μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη 

ζωή των ανθρώπων.  

Ανέφερα προηγουμένως ότι έχουμε όλη τη γνώση του κόσμου στα χέρια μας, αλλά η 

τεχνολογία σημαίνει ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μάστιγα παραπληροφόρησης, 

ενδεδυμένης με ένα ιδιαίτερο είδος λαϊκισμού. Όπου ενθαρρύνεται ο κυνισμός, όπου εύκολες 

απαντήσεις εμφανίζονται ως ψεύτικες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, όπου «το διαφορετικό» 

στοχοποιείται ως το αίτιο κάθε απογοήτευσης και προβλήματος. Όπου οι εθνικιστές 

καπηλεύονται μια ψεύτικη νοσταλγία για ένα ένδοξο παρελθόν που δεν υπήρξε ποτέ 

πραγματικά. Όπου σε κλείνουν σε άσπρα και μαύρα κουτάκια, ακόμη κι αν η πραγματικότητα 

είναι χιλιάδες αποχρώσεις του γκρίζου.  

Δεν είναι εύκολο να αντισταθούμε.  Αλλά από πότε το κριτήριο για την ανάληψη δράσης είναι 

η ευκολία; 

Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον κόσμο που έρχεται, χωρίς να εξετάσουμε τον κόσμο 

σήμερα. Σήμερα, οι άνθρωποι ανησυχούν για τους λογαριασμούς τους, για το πώς θα τα 

βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος του μήνα, για τον κόσμο που θα αφήσουν στα παιδιά τους. 

Ανησυχούν για το μέλλον και η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσει. Όταν οι 

πολίτες αισθάνονται ότι η δημοκρατία δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση της μοναξιάς, της 

απομόνωσης και της απογοήτευσης τους, θα απομακρυνθούν από αυτήν. Τα οικονομικά 

ζητήματα είναι σημαντικά. Οι θέσεις εργασίας είναι σημαντικές. Η αξιοπρέπεια και η 

εκπαίδευση είναι σημαντικές, γιατί αν η έκταση των οικονομικών ανισοτήτων στην κοινωνία 

κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να αισθάνονται μόνοι και αποξενωμένοι, τότε είναι που θα 

νιώσουν ότι η Ευρώπη τους έχει απογοητεύσει. 

Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να θερμάνουμε τις κατοικίες μας, να τροφοδοτήσουμε τις 

βιομηχανίες μας και να χρησιμοποιήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Ο πληθωρισμός διατηρεί τις 

τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το γνωρίζουμε. Αλλά όταν νιώθουμε να μας εγκαταλείπουν οι 

δυνάμεις μας και ότι έχουμε κουραστεί από τη σύγκρουση—τότε είναι που πρέπει να 

αντισταθούμε και να παραμείνουμε ακλόνητοι όπως ποτέ άλλοτε. Τότε είναι που η θεωρητική 

Ευρώπη πρέπει να συνδυαστεί με πρακτική ηγεσία. Με δέσμευση και θάρρος. Και η Ευρώπη 

πρέπει να αντεπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση. Ό,τι κι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε —το 

κόστος ζωής, τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, την άμυνα, την 

επισιτιστική ασφάλεια. Ο μόνος τρόπος να προχωρήσουμε είναι αν είμαστε ενωμένοι. 

Και υπάρχουν αποφάσεις που μπορούμε να λάβουμε τώρα. Που δεν μπορούν να περιμένουν. 

Μπορούμε να δράσουμε από κοινού για να περιορίσουμε τον αντίκτυπο: με την επιβολή 

ανώτατου ορίου στους λογαριασμούς, με τον καθορισμό των συστημάτων τιμολόγησης που 



 

 

εφαρμόζουμε ή με την αποσύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο 

—υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε τώρα, έστω και προσωρινά, για να 

αντισταθμίσουμε την άμεση πίεση ενώ εφαρμόζουμε μακροπρόθεσμες στρατηγικές. Αν ήταν 

ποτέ ώρα για «περισσότερη Ευρώπη», αυτή είναι εδώ και τώρα. 

Φίλοι μου, η Ευρώπη είναι μια επιλογή —μια επιλογή που οι χώρες της έκαναν επειδή 

κατανόησαν ότι η καλύτερη ευκαιρία μας είναι να είμαστε όλοι μαζί. Επιλέξαμε την Ευρώπη. 

Παρά τις πολλές προκλήσεις και τις σκληρές αλήθειες, είμαι αισιόδοξη. Είμαι γεμάτη ελπίδα. 

Είμαι πεπεισμένη για τις δυνατότητες της εποχής μας και όταν κοιτάζω τους νέους σε όλη την 

Ευρώπη, ξέρω ότι το μέλλον είναι λαμπρό.  

Και είμαι πεπεισμένη ότι, λόγω της Ευρώπης, ο κόσμος που έρχεται θα είναι καλύτερος από 

αυτόν που αφήνουμε πίσω.  

Σας ευχαριστώ. 

 


