
  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Oικονομική και Νομισματική Ένωση με κύριο χαρακτηριστικό την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος είναι ήδη
γεγονός. Την 1η Ιανουαρίου του 1999 έντεκα κράτη μέλη της Ε.Ε υιοθέτησαν το ευρώ, ενώ από την 1η Ιανουαρίου
2001 η Ελλάδα είναι το δωδέκατο μέλος της ζώνης του ευρώ. Η μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δέκα 
νέα κράτη μέλη από 1ης Μαίου 2004 αποτελεί επίσης μια πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται στην 
προσπάθεια για την πολιτική ένωση της Ευρώπης. Για το λόγο αυτό η νέα ενημερωμένη έκδοση του βιβλίου του
Γιώργου Κασκαρέλη άλλαξε ονομασία για να δώσει βάρος και στο νέο στόχο. Η έκδοση αυτή του 2004 αποτελεί τη 
δεύτερη ενημέρωση της αρχικής έκδοσης του 2001 (πρώτη ενημέρωση έγινε το έτος 2002) και θα καταβληθεί 
προσπάθεια να υπάρχει έστω και τμηματική ενημέρωση στο μέλλον. 

Ο νέος τίτλος του βιβλίου είναι «Η πορεία για την Οικονομική, Νομισματική και Πολιτική Ένωση της Ευρώπης». Ο 
συνάδελφος Γιώργος Κασκαρέλης, για δέκα χρόνια Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί 
τέσσερα χρόνια μέλος της Ε.Γ της OΤOΕ και για δέκα πέντε χρόνια Α' Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνδικαλιστικών 
Oργανώσεων Κεντρικών Τραπεζών Ευρώπης, έχει καταβάλλει φιλότιμη προσπάθεια και στην τρίτη αυτή έκδοση για
μια διεξοδική και όσο το δυνατόν αντικειμενική παρουσίαση των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνοντας στον
αναγνώστη την ευχέρεια να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ιδιαίτερη προσπάθεια έχει καταβληθεί στον 
εμπλουτισμό του Αγγλοελληνικού λεξικού με ευρωπαϊκούς και χρηματοοικονομικούς όρους που παρατίθεται στο
Παράρτημα του βιβλίου.  

Μέσα από τις σελίδες αυτής της έκδοσης μπορεί κανείς να ενημερωθεί για την πορεία του μεγαλύτερου ιστορικού
εγχειρήματος της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης, τον τρόπο που λειτουργεί το Ευρωσύστημα, την 
προσαρμογή και τις συνέπειες για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις επιχειρήσεις, την αγωνιώδη προσπάθεια για 
την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη θεσμική μεταρρύθμιση και τη διεύρυνση και την πορεία για την πολιτική ενοποίηση
που περιλαμβάνει και στοιχεία της επιδιωκόμενης κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. 

Πιστεύουμε ότι και η τρίτη έκδοση θα τύχει της ευνοϊκής αποδοχής όλων των ενδιαφερομένων και θα συμβάλλει
ουσιαστικά στην γενικότερη προσπάθεια ενημέρωσης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ                                          Αριστοτέλης ΛΑΚΚΑΣ 

  Πρόεδρος ΟΤΟΕ                                               Πρόεδρος ΙΝΕ / ΟΤΟΕ 


