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Θερμό καλωσόρισμα προς όλους! 

Αγαπητή Iratxe García Pérez, 

Αγαπητέ Νίκο Ανδρουλάκη, 

Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με χαρά βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, 

πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 

Πολλοί θυμούνται την πρωθυπουργική θητεία του Ανδρέα Παπανδρέου ως μια περίοδο 

κοινωνικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να επισημάνω τρεις από αυτές: τη 

θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ενίσχυση της νομικής θέσης των γυναικών και 

την προώθηση της διαδικασίας εθνικής συμφιλίωσης μετά τον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, χάρις 

στο ρόλο του Ανδρέα Παπανδρέου. Γνωρίζουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές μεταμόρφωσαν 

πολλαπλά τη χώρα. Ωστόσο, 25 χρόνια αργότερα, συνεχίζουν να άπτονται ζητημάτων που και 

σήμερα εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικά για την Ένωσή μας. 

Τα τελευταία δύο χρόνια, τα εθνικά συστήματα υγείας αποδείχτηκαν περισσότερο απαραίτητα 

από ποτέ. Ένα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία είναι η σημασία της 

ύπαρξης ανθεκτικών συστημάτων δημόσιας υγείας με ισχυρές και σταθερές υποδομές. Εν 

προκειμένω, η καινοτομία και οι επενδύσεις, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

είναι καθοριστικής σημασίας. 

Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η πανδημία είχε δυσανάλογες επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών. 

Αποκάλυψε την πραγματική φύση και έκταση των ανισοτήτων που οι γυναίκες βιώνουν σε 

καθημερινή βάση. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου γνώριζε όμως καλά ότι η ευθύνη 

για την καταπολέμησή τους είναι δική μας.  

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι,  

Η Ελλάδα, με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, έλαβε σημαντικά μέτρα για να 

επουλώσει μια από τις βαθύτερες πληγές της: τον εμφύλιο πόλεμο. Χάρις σ΄ αυτόν, πρόσφυγες 

από τον εμφύλιο πόλεμο που ζούσαν στην εξορία επέστρεψαν στην πατρίδα τους και έτσι η 

χώρα μπόρεσε να συμφιλιωθεί και να προχωρήσει. Η Ελλάδα είναι το λίκνο μιας δημοκρατίας 

που καθορίζει σήμερα τις πολιτικές μας. Μια δημοκρατία ωστόσο που, όπως έχουμε 

διαπιστώσει, δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να εμπλουτίζεται συνεχώς. Οι 

δημοκρατικοί μας θεσμοί πρέπει να προστατεύονται. Καθώς η Ουκρανία υπερασπίζεται το 

έδαφός της, τον λαό της και τις κοινές αξίες μας από την παράνομη εισβολή του Πούτιν, αυτό 

καθίσταται περισσότερο επιτακτικό από ποτέ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τάσσεται αλληλέγγυα με την Ουκρανία. Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την 

ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν την επιλέξαμε ούτε την περιμέναμε, όμως δεν έχουμε άλλη 

επιλογή παρά να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας 

Παπανδρέου γνώριζε ότι, σε περιόδους όπως αυτή, η διατήρηση της ενότητας αποτελεί πάντα 

τη σωστή απόφαση. Με αυτό το πνεύμα, είναι πρέπον η παρούσα αίθουσα συνεδριάσεων εδώ, 

στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, να φέρει τιμητικά το όνομά του. Σας ευχαριστώ. 

 


