
Κύριοι Πρωθυπουργοί, 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριοι Πρέσβεις, 

Κυρίες και Κύριοι, 

Αγαπητοί φίλοι, 

Αγαπητέ Λουκά Τσούκαλη, 

Χαίρομαι πολύ που σας υποδέχομαι απόψε με την οικογένειά σας και τους φίλους σας για την 

ανακήρυξή σας στη Λεγεώνα της Τιμής, την πιο σημαντική διάκριση σε εθνικό επίπεδο. Η χώρα μου με 

αυτό τον τρόπο αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή σας στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ιδέας. Και η 

αποψινή τελετή, δεδομένης της επικαιρότητας των τελευταίων μηνών, αποκτά μεγαλύτερη ακόμη 

σημασία. 

Η άριστη επαγγελματική σας σταδιοδρομία και η ευρωπαϊκή σας συνείδηση εκπορεύονται κατά πάσα 

πιθανότητα από την άψογη εκπαίδευσή σας και το ανοιχτό σας πνεύμα. Πράγματι, μετά τις σπουδές 

σας στο Λεόντειο Λύκειο, σπουδάσατε οικονομικά και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του 

Μάντσεστερ, το Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπρυζ και πραγματοποιήσατε τη διδακτορική σας διατριβή 

στην Οξφόρδη. 

Στην Οξφόρδη εξάλλου ξεκινήσατε την ακαδημαϊκή σας σταδιοδρομία. 

Κατόπιν, επιστρέψατε στη χώρα σας το 1990. Ενταχθήκατε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διδάσκετε 

μέχρι και σήμερα Ευρωπαϊκή Οργάνωση και κατέχετε την έδρα Jean Monnet. Η ακαδημαϊκή σας 

σταδιοδρομία ξεπερνάει τα ελληνικά σύνορα. Διδάσκετε στα πιο επιφανή πανεπιστημιακά ιδρύματα: 

στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 2016, το King's College, το Κολέγιο της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιο 

της Φλωρεντίας, για να αναφέρουμε μερικά, αλλά επίσης και στο Sciences Po ως Επισκέπτης 

Καθηγητής. 

Από το 2001 είστε Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ). Στόχος σας είναι να το αναπτύξετε και να το προβάλετε πέραν των ελληνικών συνόρων. 

Δημιουργήσατε στους κόλπους του ΕΛΙΑΜΕΠ ένα Παρατηρητήριο για την Κρίση. Αναδείξατε αυτό το 

ανεξάρτητο ίδρυμα σε ένα από τα καλύτερα ευρωπαϊκά think-tank , προσελκύοντας πολλά ευρωπαϊκά 

προγράμματα, χάρις στην ποιότητα των μελετών που παράγονται από τις ερευνητικές σας ομάδες. 

Και το δικό σας πολύ πλούσιο ερευνητικό έργο προωθεί το στοχασμό για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 

όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καθότι η δουλειά σας μεταφράζεται συχνά σε πολλές 

γλώσσες. Το προτελευταίο σας βιβλίο "Η Δυστυχής Ένωση - Η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα συμφωνία" 

δημοσιεύθηκε, στη γαλλική της έκδοση από το Ινστιτούτο Jacques Delors Notre Europe, το 2014. 

Βραβευθήκατε το 2014 για τη διακεκριμένη ποιότητα του ερευνητικού σας έργου σε θέματα 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με το βραβείο THESEUS. 



Το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο 

του νέου σας βιβλίου "Υπεράσπιση της Ευρώπης". Ήδη πολλοί σπουδαίοι Ευρωπαίοι έχουν χαιρετήσει 

την ορθότητα των αναλύσεών σας. 

Είστε ένας από τους θερμότερους υποστηρικτές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στην Ελλάδα, όπου 

αυτή τη στιγμή, όπως λίγο-πολύ παντού, τα συναισθήματα για την Ευρώπη είναι κάπως αμφιλεγόμενα 

και τίθενται εν αμφιβόλω. Εκφράζετε αυτή την υποστήριξη μέσω του ερευνητικού σας έργου, αλλά 

επίσης και μέσω των άρθρων που δημοσιεύετε στον Τύπο και μέσω των συνεντεύξεων που 

παραχωρείτε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.  

Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι μας έχετε τιμήσει συχνά με τη θετική ανταπόκρισή σας στις 

προσκλήσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου στην Ελλάδα κατά τις επισκέψεις προσωπικοτήτων στην 

Ελλάδα. Συγκεκριμένα έχετε συνομιλήσει με τον Elie Cohen, Pascal Lamy και τον Herman Van Rompuy.  

 Οι αναλύσεις σας διαπνέονται από ρεαλισμό και οι απόψεις σας, εμπεριστατωμένες και 

ενημερωμένες, είναι πολύ δημοφιλείς στο εξωτερικό. Έχετε προσκληθεί ως βασικός ομιλητής σε διεθνή 

συνέδρια υψηλού επιπέδου. Θα αναφέρω ενδεικτικά την ομιλία Cyril Foster στο Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης το 2014, το Euroforum το 2014, όπου συμμετείχατε στο πλευρό του κ. Herman Van Rompuy.  

Τέλος παρέχετε συχνά τις γνώσεις σας σε ευρωπαϊκούς φορείς του πιο υψηλού επιπέδου: ως μέλος της 

συμβουλευτικής ομάδας του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 2012 ως το 2014, καθώς 

επίσης και ως ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2005 ως το 2011.  

Πέραν αυτής της εντυπωσιακής σταδιοδρομίας, για την οποία διακριθήκατε με την ανάδειξή σας σε 

Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος της Ελληνικής Δημοκρατίας, απόψε τιμάμε αυτή την ακλόνητη 

αφοσίωσή σας υπέρ μιας ισχυρής και δημοκρατικής Ευρώπης. 

Η Ευρώπη διέρχεται την πιο σοβαρή κρίση από όλες όσες έχει γνωρίσει, οι οποίες όμως στο τέλος της 

επέτρεπαν να προχωράει μπροστά. Αυτή η κρίση είναι πολύ πιο σοβαρή, καθώς πρόκειται για κρίση 

ουσίας, και όχι όπως ήταν στο παρελθόν κρίση οργάνωσης, προϋπολογισμού ή νομίσματος. Το σοκ του 

Brexit , οι εθνικοί εγωισμοί και οι σειρήνες του απομονωτισμού υπονομεύουν το ευρωπαϊκό ιδεώδες.  

Σε αυτή τη στιγμή της αμφιβολίας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η φράση του Jean Monnet: "Αυτό που είναι 

σημαντικό δεν είναι να είσαι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, αλλά αποφασισμένος". 

Αγαπητέ Λουκά Τσούκαλη σας ευχαριστούμε για τον αγώνα που δίνετε με όπλο τη λογική, υπέρ μια 

Ένωσης που αποτελεί καταρχάς μια ένωση αξιών. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να υπερασπιστούμε μαζί 

σας. 

Λουκά Τσούκαλη, με μεγάλη μου χαρά σας επιδίδω, στο όνομα του Προέδρου της Δημοκρατίας, το 

παράσημο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής.  


