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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Αpθρο του Κι\>στα Σημίτη Πρωθυπουργού της Ελλάδος και 

προεδρεύοντος του ΕυρωπαΊκού Συμβουλίου 

Σήμερα είναι ιστορική μέρα για την 

Ευρώπη. 

Οι ηγέτες της Ευρώπης συγκεντρώ

νονται σήμερα στην Αθήνα, στη Στοά 

του Αττάλου, κάτω από την Ακρόπο

λη εη' ευκαιρία της υπογραφής από 

τα νέα 1 Ο μέλη της Ευρωπαικής Ένω

σης - την Πολωνία, τη Δημοιφατία 

της Τσεχίας, την Ουγγαρία, τη Σλο

βακία, την Εσθονία,τη Λιθουανία, τη 

Λεη ον ία, την Κ(ιπρο και τη Μάλτα -

των Συνθηκών Προσχc!Jρησης δίνο

ντας έτσι νομική υπόσταση στη συμ

φωνία που επετεύχθη στη Σύνοδο 

Κορυφής του Ευρωπαικού Συμβουλί

ου στην Κομπεγχάγη τον περασμένο 

Δεκέμβριο. 

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεύ

ρυνση στην ιστορία της Ευρωπαικής 

Ένωσης, ποJ πραγματοποιεί το όνει-



ρο μιας γενιάς και επανενώνει την 

Ευρώπη δεκατρία χρόνια μετά την 

πτώση του Τείχους του Βεpολίνοu, 

όταν τα φράγματα του Ψυχρού 

Πολέμου σαρώθηκαν από το ρεύμα 

της δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Καλωσορίζω θερμά τα νέα μέλη στην 

ευρωπαική μας οικογένεια. 

Πιστεύω ότι αυτή είναι και η κατάλλη

λη οτιyμή να στοχαστούμε για την 

κατάσταση στην οποία σήμερα βρι

σκόμαστε καθώς και τη μελλοντική 

μας πορεία. Σε ποιά Ευρώπη προσχω

ρούν οι νεες χώρες και ποια Ευρώπη 

φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε: 

Δε χρειάζεται να τονίσω τα μεγόλα 

εnπεύγματα της Ενωσής μας, ΙΙΟυ 

σήμερα αναγνωρίζονται ευρύτατο και 

από τους ενθουσιώδεις οπαδούς της 

και από τους σκεπτικιστές, τοσο από 

φίλους όσο και απο εχθρούς. Εδώ και 

πενήντα χρόνια, η Ευρώπη απολαμ

βάνει περίοδο ειρήΊιης που δεν έχει 

προηγούμενο στη μακρά ιστορία των 

συγκρούσεων και ανταγωνισμών της. 

Τα φαντάσματα του παρελθόντος 

θάφτηκαν. Το όνειρο του Καντ για 

«διαρκή ειρήνη, πραγμαπ~θηf';ε 

εντός των συνόρων τηι;. Από ωτορι

κή άποψη, ττμόκειται ίσως για το 

μεγαλύτερο επίτευγμα διεθνούς 

συνεργασίαc που συντελέστηκε 

ποτέ. Ο τρόπος με τον οποίο ασκού

με την εξωτερική μας πολιτικr1 δlνει 

έμφαση στη διπλωματία, στις δια-
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πραyματεύσεις, στα κοινά συμφέρο

ντα, στους στενοι:ις οικονομικούς, 

πολιτίστικούς :-<.αι πολιτικούς 

δεσμούς, στην παροχή κινήτρων αντί 

στην επίβολή κυρώσεων, στις πολυ

μερείς παρά στις μονομερείς δρά

σεις. Η Ευρωπαική Ενωση έχει πραγ

ματικά συμβάλει στην παγκόσμια 

ο rαθερότητα και ασφάλεια. 

Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες απο

λαμβανουν uψηλό βιοτικό ετιιπεδο, 

έχουν προηγμένη οικονομία, υψτιλά 

επlπεδα κοίνωνικής προστασίας και 

συνοχής, μια πιο δίκαιη κοινωνία. 

Πυλωνας των cππuχιών μας, η λεγό

μενη :<Κοινστικr1 ΜF.:θοδος, που αντα 
νακλα τη μοναδική φι';ση της Ενωσης 

ως έΊωσης κρατών ιωι λαών. Αrτέδω

σε πλούσιους καρπούς. Ωστόσο, η 

aρχική Κοινή Αγορά εξελlχτηκε στα· 

διακά σε κάτι σημαντικά πιο ουσιαστι

κό από μια αγοrά. Η Ενωση δεν είναι 

μόνο η Ενιαία Αγορά και το κοινό 

νόμισμα. Η Ευρώπη, ακμάζουσα στη 

διαφορετικότητά της, ανεπτυξε βημα 

προς βήμα τις Θεσμικές της δομές, 

βελτίωσε σημαντικά τις διαδικασία~ 

λ!']ψης αποφάσεων ιωι τη δημοκρατι

κότητά της, ανέπτυξε αρμοδιότητες 

σε άλλους τομείς για να αντιμετι•)]Ίί·· 

σει νέες προκλήσεις, ούτως ώστε να 

δρα ως μια ι1ιο αξιcπιστη δύναμη στο 

διεθνές σύστημα, πέμαν της οικονο

μικής, κοι-..·ωνικής και πολιτιστικής 

ισχίιος της. r'\ς rιάροι_;μt: το πιο πρό-
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σφατο επίτευγμα μας, το ευρώ είναι 

μια υπόμνηση ότι τόσο οι επίμοχθες 

προσπό.θειές μας, όσο και τα μεγό.λα 

άλματά μας πρcς τα εμπρός, απαι

τούν π6.νω απ' όλα πολιτική βούληση, 

θό.ρρος αμοιβαία εμπιστοσύνη, 

φαντασία και κοινή προοπηκή. Οι 

λαοί μας έχουν κοινές αξίε..:: κω είνω 

σταθερό. προσηλωμένοι στην προώ

θησή τους. 

EνciJ συζητούμε το Μέλλον της 

Εuρώπηc; και r-:αταρτίζουμε 10 'ιέο 

Σύνταγμα, δεν θα πρέπει vσ χό.οοψε 

από την οπτικτ1 μας όλα όσο μας 

εxouv ενδυναμwοει στα τελευταία 

χρόνια, έχοντας ταυτόχρονα ττλήρη 

επίγνωση των προκλήσεων που μας 

περιμένουν. Εaν συμφωνούμε στους 

σκοπούς θα πρέπει επίσης να συμφω

νήσουμε και στα μέσα για την επίτευ

ξη τους. Εό.ν αποσκοποιJμε στη δια

τήρηση, ενδυνό.μωση και προβολή 

της Ευρώπης ως τόπου οικονομικής 

ευημερίας και κοινωνικής προόδου 

και ως πιο δίκαιης κοινωνίας αλλη

λεγγύης, ελευθεριας και δημοκρα

τίας, θα πμt:πει να προσπαθήσουμε 

όχι μόνο να βελ τιιί)οουμε τις οικονο

μικές μας επιδόσεις εφαρμόζοντας 

τις μεταρpυθμίσεις σύμφωνα με τις 

αποφό.σεις που λαβαμε τον περασμέ

νο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής των 

Βρυξελλwν - στο πλαίσιο της αποκα

λούμενης «στρατηγικής της Λυσσα

βώνας» - αλλ6. επίσης να διοφυλ6.-
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ξουμε την κοινωνική μας αλληλεγ

γύη. Εό.ν αποσκοπούμε σε μια δημο

ΚιJατική Ευρώπη που να είναι περισ

σότερο uπόλογη έναντι των πολιτών 

της, πρέπι::ι να ενισχύσουμε τους 

πολιτικοι)ς και πολιτιστικούς 

δεσμούς μεταξί: των λαών μας, να 

δrψιουογήσοuμε ::ινθεκηκούς λει .. 

τουργικούς, απcτελzσμc.τικούς και 

διαφανείς θεσμούς τους cποίοuς οι 

πολ~τες μπορούν να εμπιστεύονται 

και με τουc; οποίους μπορούν να ταυ

ηστσύν. Αυτό που χρειαζόμαστε 

εiνcJ.t η δημιουργία ενος πιο ενιαίου 

πολιτικού χώρου, ενός πραγματικού 

ευρωπαικού δriμου. Η νομιμοποίηση 

αποτελεί π6.ντα αμφίδρομη διαδικα

σια. Σ' αυτό το πλαίσιο, δεν είναι 

μόνο επιτακτική η μεταρρύθμιση και 

η ορθή εξισορρόr.:ηση μεταξύ των 

βασικών θεσμικών δομών της Ένω

σης, αλλ6. επίσης η περαιτέρω επέ

κταση της ειδικrις πλειοψηφίας 

καθwς κω η χρήση των κανόνων της 

«ευελιξίας». Και τελικό., ττρό.γμα t:ξί

σου σημανηκό, η διασφό.λιση ώστε η 

Ευρωπαική Επιτροπή και η Ευρωβοu

Λη v<J. δtαδραματlζουν κομβικό και 

αυξημένο ρόλο εντός του συστήμα

τος τιι)\/ νi:-ων διευθετησεων. 

Σήμερα, μας κατέχει η θλίψη για τον 

πόλεμο στο Ιρ6κ. Εκφρό.ζω τη βαθύ

τατη λύπη μου για τις απώλειες, τόσο 

μεταξύ των στρατιωτών όσο και 

μεταξύ των αμό.χων. Εκφρό.ζω τη 



βαθύτατη λύπη μου για τη σφα-γή και 

τις καταστροφές που έχουν επιφέρει 

οι πολεμικές επιχειρήσεις.Μεταξύ 

μας υπήρχαν διάφορες διαφωνίες. Η 

αποσιώπησή τους δεν είναι σκόπιμη. 

Είναι κρίμα ότι δεν μπορέσαμε νc τις 

ξεπεράσουμε. Στους τελευταίους 

δύσκολους μήνες είχα το καθήκον, 

αλλα και την υποχρέωση, να επιδιώ

ξω την ανεύρεση μιας κοινής θέσης. 

Κατά το διάστημα της ελληνικι'ις προ

εδρίας που εναπομένει, δεν θα φει

σθώ κόπων ώστε να οικοδομηθεί εκ 

νέου η εμπιστοσύνη και η συνεργα

σία μεταξύ μας. Πρέπει να τηρήσου

με τις αποφάσεις μας για την εδαφι

κή ακεραιότητα του Ιράκ, για την 

αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών 

προβλημάτων, για την αναζωογό·Jη

ση του «Οδικού χάρτη" σχετικά με τη 

σταθερότητα και την ειριΊνη στη 

Μέση Ανατολτ1 και την ευρίJτερη 

π:::ριοχή. Θα πρέπει να καταβάλλου

με κάθε προσπάθεια ώστε να ενδυνα

μώσουμε το διατλαντικό διάλογο και 

να μην επιτρέψουμε την περαιτέρω 

διολίσθηση των δεσμc.Gν Ευρι;:,πης

Αμερικής σε αρνητιι<ή κατεύθυνση. 

Δεν θα πρέπει να απεκδυθούμε των 

ευθυνών uας να σφυρηλατήσουμε 

μια ενοποιημένη μεταπολεμική ατpα

τηγικr] αναθέτοντας κεντρικό ρόλο 

στα Ηνωμένα Έθνη - τισυ αν δεν 

υπήρχαν, θcι έ.ηρεπε σήμι::ρα περισ

σότερο από ποτέ άλλοτε να τα εφεύ-

53 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ρουμε - στον καθορισμό της ανασυ

γκρότησης και του πολιτικού μέλλο

ντος του Ιράκ. Η πρ6σφατη ομόφωνη 

απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 

σχετ~κά με τc πρόγραμμα «πετρέ

λαιο-έναντι-τροφίμων" για το Ιράκ 

αποτελεί εvθαρρυντ~κό σημείο. Τα 

Ι-Ινωμένα Έθνη θα ττpέπε~ να αποκα

τασταθοίJV ως το εττlκεντρο της νομι

μότητας κcι το όργανο νομιμοποίη

σης στη διεθνή κοινότητα. Η πολυμε

ρης διπλωματική εμπλοκή έχει τερά

στια σημασία. Μακροπρόθεσμα, 

κανένας δεν μττορεί να κυβερvήσεt 

τον κόσμο από μόνος του. 

Για να σταθούμε στο ύψος των προ

κλήσεων σήμερα απαιτούνται διορα

τικότηττα, ηολιτιι<ό θάρρος, εξειδι

κευμένοι στόχοι και καθαρό όραμα 

για το πεπρωμένο μας. Η ώρα της 

αλήθειας πλησιάζει, εάν η Ένωση 

θελει νc. έχει ισχυρότερη φωνή, εάν 

θέλει να διαδραματίσει αυτόνομο, 

ανεξάρτητο και υπεύθυνο ρόλο στη 

διαχείριση των παγκόσμιων υποθέσε

ων σε ισότιμη βάση με τους συμμά· 

χους της μέσα σ' έναν κόσμο πολυ

ηολικό. Μας περιμένουν κρίσιμες 

αποφάσεις. Ας δράξοuμε την ιστορι

κή ευκαιρiα της διείιρυνσης για να 

σταθούμε στο ι)ψος των προκλήσε

ων. Η ιστορία θα μας κρίνεί. 




