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                EUROPE  2015 
 
 
     13.5.2015 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
 

Όταν στις 9 Μαΐου 1950 ο Ρόμπερτ Σούμαν διακήρυττε από το Παρίσι την ανάγκη 
δημιουργίας μίας νέας μορφής πολιτικής συνεργασίας που θα καθιστούσε αδιανόητο ένα νέο 
πόλεμο στην Ευρώπη, έλεγε σχεδόν προφητικά, ότι η επίτευξη αυτού του στόχου θα ήταν 
αποτέλεσμα μακροχρόνιας προσπάθειας, διαλόγου και διαβουλεύσεων. Κυρίως όμως τόνιζε ότι η 
βιωσιμότητά του οράματος θα εξαρτιόταν από τα συγκεκριμένα επιτεύγματα αλλά και από την 
ανάπτυξη και ύπαρξη μιας πραγματικής αλληλεγγύης. 
 

Γιορτάζοντας φέτος, μετά από 65 χρόνια τη Μέρα της Ευρώπης, πολλοί αισθάνονται την 
ανάγκη ενός επαναπροσδιορισμού ή μια αποσαφήνισης των βασικών εννοιών, που αποτέλεσαν 
τους θεμέλιους λίθους, τις συστατικές δομές και τις δημοκρατικές αξίες, της σημερινής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνον η χώρα μας που βρίσκεται σε μια κρίσιμη και απολύτως 
καθοριστική συγκυρία για το ευρωπαϊκό της μέλλον και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της. 
Πολλά δεδομένα αμφισβητούνται και στην Ευρώπη, τα κοινωνικά προβλήματα – όπως 
καταγράφει η τελευταία  Έκθεση Οικονομικής Έρευνας -  οξύνονται, και η δημιουργία συνθηκών 
ανάπτυξης στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, αποτελεί ένα σύνθετο στοίχημα.  
 

Ωστόσο, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό παρόν, διαμορφώνεται παράλληλα, μια νέα 
πρωτοπορία, στις πόλεις και τους δήμους που μπαίνουν δυναμικά στη διαμόρφωση της 
Πολιτικής και Αστικής Ατζέντας.  Στηρίζοντας σε πολλές περιπτώσεις τη στρατηγική και 
πολιτική τους στόχευση στις δύο  κομβικές προϋποθέσεις του Σούμαν: τα συγκεκριμένα 
επιτεύγματα και την πραγματική αλληλεγγύη. 
 

Προϋποθέσεις, που μ’ ένα αναλογικό τρόπο λειτούργησαν και στο παράδειγμα της 
Αθήνας! 
 

Συγκεκριμένα: η σημερινή δημοτική αρχή, από τη πρώτη της θητεία, σε μια εποχή 
τεράστιων δυσκολιών, ανατροπών αλλά και αμφισβήτησης, ακολούθησε και επεδίωξε τον 
απαρέγκλιτο ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Αθήνας. Κι αυτό δεν αποτελούσε μονάχα την 
αυτονόητη – θα λέγαμε- συνέχεια της πόλης που αναδείχθηκε λόγω της μοναδικής πολιτιστικής 
της κληρονομιάς, η κοιτίδα του Δυτικού Πολιτισμού. Ήταν μια  συνειδητή πολιτική επιλογή, μια 
καθαρή στρατηγική επιδίωξη, η μοναδική σύννομη με την ιστορικότητα της Αθήνας. Η μοναδική – 
όπως αποδείχτηκε- βιώσιμη επιλογή. 
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Έτσι, σε μια κρίσιμη εποχή, όπου διεθνώς οι πόλεις διεκδίκησαν και διεκδικούν δυναμικό 
ρόλο, η Αθήνα έγινε εταίρος ενεργός στον ευρωπαϊκό διάλογο, πέτυχε τη συμμετοχή της σε 
σημαντικά ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων, όπως το Eurocities,  γνώρισε, αξιοποίησε και αντάλλαξε 
βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία, κέρδισε βραβεία και διακρίσεις. Κυρίως παίρνει πλέον 
ενεργά μέρος στο δίκτυο πόλεων που συμμετέχουν στην υπό διαμόρφωση  Ευρωπαϊκή Αστική 
Ατζέντα. 

Ο δήμος της Αθήνας ήταν και ο πρώτος δήμος της χώρας που διεκδίκησε και πήρε άμεση 
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς Κοινοτικούς Πόρους, τους οποίους διαχειριζόμαστε ως 
ανεξάρτητη διαχειριστική αρχή. Υλοποιώντας δράσεις και έργα αφενός κοινωνικού χαρακτήρα, 
για τη στήριξη χιλιάδων συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη - προσφάτως λάβαμε  2 εκατομμύρια  
ευρώ από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα EEA grants. Και 
αφετέρου για έργα και δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, αναβάθμισης του αστικού 
περιβάλλοντος,  βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 
 
  Έχοντας κάνει την κατάλληλη προεργασία, η δημοτική αρχή της Αθήνας είναι έτοιμη και 
για την επόμενη προγραμματική περίοδο, σε συνεργασία με την περιφέρεια και τα αρμόδια 
υπουργεία. Στον δήμο Αθηναίων, ανταλλάσουμε καλές πρακτικές - προχωράμε στη διαμόρφωση 
νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων, υιοθετούμε καινοτόμες μεθόδους αντιμετώπισης κοινών 
προβλημάτων. Είμαστε μέρος της λύσης για την υλοποίηση, στην πράξη των προτεραιοτήτων για 
μία βιώσιμη, έξυπνη και κοινωνική ανάπτυξη, στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
2020. 

Για μια Αθήνα φιλική και ασφαλή, για την ελκυστική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα του 2020! 
 
 
Κυρίες και κύριοι,    
 

Οι δήμοι αναδείχθηκαν και είναι σήμερα η κατεξοχήν αρχή υπεύθυνη για τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής. Στην Αθήνα, όμως, παράλληλα με την Κοινωνική μας Πολιτική, 
στοχεύσαμε και στη μάχη για την οικονομική ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας. Αναζητήσαμε 
καινοτόμες  λύσεις στηρίζοντας απευθείας την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της 
κοινωνικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα Δίκτυο Επιχειρηματικότητας, επενδύοντας στον 
τουρισμό, συμβάλλοντας στο μείζον θέμα της απασχόλησης, κυρίως των νέων. 

 Για να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε τις στοχεύσεις αυτές δημιουργήσαμε 
έμπρακτους μηχανισμούς συνεργασίας με τους πολίτες, τα επιμελητήρια, τους οργανισμούς, τα 
Πανεπιστήμια,  φορείς και θεσμούς της πόλης, ιδιωτικούς και δημόσιους. Φιλοξενώντας ένα 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, υλοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα, αξιοποιώντας τις 
αποτελεσματικές ευρωπαϊκές πρακτικές, κατακτώντας μια δυναμική παρουσία στην Ευρώπη 
αλλά και διεθνώς. 
 

Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί  και μια  συμβολική ανάδειξη του 
προσανατολισμού της πόλης μας, ως σύγχρονης ευρωπαϊκής, παγκόσμιας πρωτεύουσας, ενώ  
αντικατοπτρίζει παράλληλα την έμπρακτη πολιτική των συνεργασιών και συνεργιών.  Έχουμε 
μαζί μας,  τον σύλλογο εκπροσώπων της επιχειρηματικότητας, (το ΕΒΕΑ), έναν ανεξάρτητο 
ερευνητικό οργανισμό από την κοινωνία των πολιτών, (το ΕΛΙΑΜΕΠ) καθώς και ακαδημαϊκούς 
από τρία διαφορετικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μας (Αθηνών, Μακεδονίας, 
Πειραιώς) ενώ την εκδήλωση συντονίζει η Διευθύντρια του ραδιοφωνικού σταθμού του Δήμου 
μας. Φιλοξενούμε επίσης, όπως θα δείτε και θα ακούσετε τον πολιτικό επιστήμονα, κ. Ingo 
Espenschied, που με τον δικό του, ιδιαίτερο τρόπο μας προκαλεί να συζητήσουμε για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση - πάνω από 25000 θεατές, ευρωπαίοι, είχαν μέχρι σήμερα την ευκαιρία. 
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Συμπτωματικά, σήμερα δημοσιεύεται και στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, το κοινό άρθρων των 

δημάρχων Παρισιού, Ρώμης και Αθήνας που αποτυπώνει μια σημαντική, κοινή πρωτοβουλία 
μας παρέμβασης, για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών και τον ρόλο των πόλεων. Άρθρο 
που δημοσιεύεται παράλληλα στη γαλλική εφημερίδα La Croix, στη ιταλική Il Messagerro. Θα 
μου επιτρέψετε να τελειώσω με ένα μικρό απόσπασμα: 

 
“Για να παραμείνουμε –  οι δήμαρχοι της Ευρώπης - πιστοί στη θεμελιώδη αντίληψη περί 

πόλης,  θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε αφενός να εγγυώμαστε την ασφάλεια των 
πολιτών, να ρυθμίζουμε τις μεταναστευτικές ροές και να προστατεύουμε τα σύνορά μας και 
αφετέρου να ακολουθούμε μια πολιτική φιλοξενίας, αλληλεγγύης και διαφύλαξης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από αυτήν την άποψη, τα προγράμματα κοινωνικής  ένταξης και 
ενσωμάτωσης είναι εντελώς απαραίτητα για τη διασφάλιση στον χρόνο, μιας εποικοδομητικής 
συνύπαρξης, που βασίζεται στις αξίες της δημοκρατίας, στη συμμετοχή και τον σεβασμό. 
Ειδάλλως, στον δημόσιο λόγο θα κυριαρχήσει η ρητορεία του λαϊκισμού, του φόβου και της 
ξενοφοβίας. Τα ιδεώδη όμως του ανθρωπισμού παραμένουν ζωντανά και αυτά  είναι που 
συσπείρωσαν τους λαούς της Ευρώπης μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι, για να διακηρύξουν την 
πίστη τους στις θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες».  

  
Σας ευχαριστώ  

 
 
 
 
 


