
  Ομιλία της πρέσβεως της Αυστρίας στην Αθήνα, κυρίας Andrea Ikić-Böhm 

 κατά την εκδήλωση της 23ης Ιουνίου στην Κέρκυρα για την επέτειο 

της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. του 1994 και την προσχώρηση της Αυστρίας.  

 

 

Εξοχώτατοι,  

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, 

  
Αποτελεί μεγάλη χαρά και τιμή η σημερινή παρουσία στην εκδήλωση με αφορμή τη 

συμπλήρωση 25 ετών από τη διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής της Κέρκυρας, η 

οποία σηματοδοτεί παράλληλα και την επέτειο της υπογραφής της Συνθήκης 

Προσχώρησης της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ, σε αυτό το μαγευτικό νησί. 

Η Κέρκυρα αποτελούσε ανέκαθεν ξεχωριστό πόλο έλξης για τους Αυστριακούς, με 

πιο εξέχουσα αυστριακή επισκέπτρια, τη διάσημη αυστριακή Αυτοκράτειρα Ελισάβετ 

«Sisi», η οποία είχε επιλέξει το νησί ως δεύτερο τόπο κατοικίας της. Τα ημερολόγιά 

της περιελάμβαναν επαίνους για το νησί: «Η Κέρκυρα είναι ένας ιδανικός τόπος. Το 

κλίμα, οι βόλτες στη σκιά ατελείωτων ελαιόδεντρων, οι καλοί δρόμοι και το 

ευχάριστο θαλασσινό αεράκι, καθώς και το θαυμάσιο φεγγάρι». Το μεγαλοπρεπές 

Ανάκτορο, το οποίο είχε χτίσει στην Κέρκυρα, το λεγόμενο «Αχίλλειο», λαμβάνει 

υπόψη και τον χαρακτήρα του νησιού, ενσωματώνοντας την πλούσια ελληνική 

μυθολογία στον διάκοσμο του κτιρίου. 

Μαζί με την Αυτοκράτειρα Ελισάβετ, πολλοί ακόμη Αυστριακοί έχουν αισθανθεί μια 

ξεχωριστή σύνδεση με την Κέρκυρα, η οποία - μαζί με τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου 

- αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς των αυστριακών 

τουριστών στην Ελλάδα. Αυτοί οι διαπροσωπικοί δεσμοί μεταξύ των αυστριακών 

τουριστών και των Ελλήνων, ιδίως κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών, 

συνιστούν και έναν ισχυρό σύνδεσμο στις διμερείς μας σχέσεις: Πολλοί Αυστριακοί 

έρχονται ως τουρίστες, αλλά επιστρέφουν ως φίλοι, όπως συνέβη στην περίπτωση 

της Αυτοκράτειρας Ελισάβετ. 

Υφίσταται, ωστόσο, και μια πιο πρόσφατη σύνδεση μεταξύ της σημερινής 

Δημοκρατίας της Αυστρίας και της Κέρκυρας, η οποία φιλοξένησε τη Σύνοδο 

Κορυφής των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων το 1994. Στις 24 Ιουνίου 1994 ο 



αυστριακός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος Dr. Franz Vranitzky υπέγραψε στην 

Κέρκυρα τη Συνθήκη Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο 

πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 24 και 25 Ιουνίου 1994 , αναγνωρίζουν 

πράγματι την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης της Αυστρίας, της Σουηδίας 

και της Φινλανδίας ως ένα «νέο σημαντικό ορόσημο στην ιστορία της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης». Όσον αφορά στην Αυστρία, η απόφαση προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εγκριθεί μετά από διενέργεια δημοψηφίσματος στις 12 

Ιουνίου 1994, με ένα ποσοστό 66,6% του αυστριακού πληθυσμού να υπερψηφίζει την 

ένταξη της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πράγματι, η ένταξη στην ΕΕ είχε τεράστιο θετικό αντίκτυπο όχι μόνο όσον αφορά 

στην οικονομική ανάπτυξη και τις αυστριακές εξαγωγές, οι οποίες τριπλασιάστηκαν 

μετά την προσχώρηση της Αυστρίας στην ΕΕ, αλλά όσον αφορά και στην ενίσχυση - 

μεταξύ των αυστριακών πολιτών - της συνείδησης ότι είναι «ευρωπαίοι πολίτες». Ως 

μέλος της ΕΕ, η Αυστρία συνέχισε να διαδραματίζει τον παραδοσιακό ρόλο της ως 

γεφυροποιός χώρα προκειμένου να συμβάλει στην ενότητα των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή ήταν και η βασική αρχή της πρόσφατης αυστριακής 

Προεδρίας του Συμβουλίου  της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018.   

Ωστόσο, η υλοποίηση ιδεών απαιτεί την ύπαρξη σημαντικών προσωπικοτήτων. Ως 

εκ τούτου, θα ήθελα να τιμήσω σήμερα έναν Αυστριακό, ο οποίος συνέβαλε 

αποφασιστικά στην πορεία της Αυστρίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον τότε 

Υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας, Dr. Alois Mock, ο οποίος έκρινε ότι η ένταξη της 

Αυστρίας στην ΕΕ αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματά του. 

Πράγματι, η αυστριακή εφημερίδα «Kurier» τον ονόμασε κάποτε «Επινοητή της 

προσχώρησης της Αυστρίας στην ΕΕ». Προώθησε την ιδέα τόσο εντός της Αυστρίας 

όσο και εντός της Ευρώπης και τελικά κατάφερε να υποβάλει την αίτηση 

προσχώρησης στον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Roland Dumas στις 17 Ιουλίου 1989. 

Δύο χρόνια αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε θετική δήλωση σχετικά με την 

επιστολή προσχώρησης και τον Φεβρουάριο 1993 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. 

Ένα από τα αποτελέσματά τους απέδειξε ότι η ουδετερότητα της Αυστρίας και οι 



διατάξεις της κρατικής συνθήκης της θα μπορούσαν να διατηρηθούν. Οι τελικές 

διαπραγματεύσεις, οι οποίες ως γνωστό διεξήχθησαν επί 37 ώρες αδιαλείπτως, 

έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο 1994. 

Πράγματι, το όνομα του Alois Mock συνδέεται στενά με την ένταξη της Αυστρίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1995, στην οποία είχε αναλάβει διαμεσολαβητικό και 

διαπραγματευτικό ρόλο. Στα χρόνια που ακολούθησαν, προώθησε και την ένταξη 

των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ευρωπαϊκών προοπτικών σε άλλες χώρες. 

Εκτός από τις εκλεκτές υπηρεσίες που προσέφερε όσον αφορά στην προσχώρηση 

της Αυστρίας στην ΕΕ, ο Dr. Alois Mock υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς 

αυστριακούς πολιτικούς του 20ού αιώνα, ο οποίος ήταν ενεργά παρών σε πολλές 

«καθοριστικές» ιστορικές στιγμές. Βρισκόταν στο αποκορύφωμα της επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας του την εποχή της πτώσης του «Σιδηρού Παραπετάσματος», της 

διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας και της ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής 

Αγοράς. Αναγνωρίστηκε στην Ευρώπη και διεθνώς για το έργο του ως διπλωμάτης 

και πολιτικός, ο οποίος συνέβαλε στην χάραξη της  εξωτερικής πολιτικής . 

 Ο Dr. Alois Mock ήταν, επίσης, μεταξύ των πρώτων πολιτικών, οι οποίοι 

αντιλήφθηκαν τον αντίκτυπο της πτώσης του «Σιδηρού Παραπετάσματος», την 30ή 

επέτειο της οποίας γιορτάζουμε φέτος. Οι φωτογραφίες του Alois Mock να κόβει το 

«Σιδηρούν Παραπέτασμα» μαζί με τον Ούγγρο ομόλογό του Gyula Horn στα αυστρο-

ουγγρικά σύνορα κοντά στο Sopron αποτελούν εμβληματικές εικόνες μιας Ευρώπης 

που βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης. Μετά την πτώση του «Σιδηρού 

Παραπετάσματος» ο Alois Mock έθεσε τα θεμέλια της ξεχωριστής σχέσης που 

υφίσταται μεταξύ Αυστρίας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης - μιας περιοχής τόσο 

σημαντικής για την Αυστρία και την Ελλάδα - μέσω των πολλών πρωτοβουλιών του, 

όπως επί παραδείγματι μέσω της ίδρυσης αυστριακών βιβλιοθηκών και της 

καθιέρωσης Αυστριακών καθηγητών σε πανεπιστήμια, υποτροφιών και 

ανθρωπιστικής βοήθειας. Για τον Alois Mock η αποκατάσταση των σχέσεων με τη 

γειτονική Νοτιοανατολική Ευρώπη σηματοδότησε ταυτόχρονα και τη βάση για ένα 

κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Ο Alois Mock αξιοποίησε τα μέσα της διπλωματίας 



προκειμένου να προσδώσει διεθνή διάσταση στο θέμα των συγκρούσεων στην 

πρώην Γιουγκοσλαβία, φέρνοντάς το ενώπιον της ΕΚ, της ΔΑΣΕ και των Ηνωμένων 

Εθνών. Έθεσε ως στόχο του να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κλιμάκωσης στα 

Βαλκάνια, η οποία δυστυχώς, όμως, συνέβη. Με δεξιοτεχνία χειρίστηκε τα μέσα της 

διεθνούς διπλωματίας. Το «πολύ λίγο, πολύ αργά» ήταν ένα από τα συχνά σχόλια 

του σχετικά με τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας. Επιπλέον, υποστήριξε και 

την ταχεία αναγνώριση των νεοσυσταθέντων κρατών στα εδάφη της πρώην 

Γιουγκοσλαβίας προκειμένου να σταματήσουν οι περαιτέρω συγκρούσεις. 

 

Εξοχώτατοι, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η ιδέα, την οποία ο Dr. 

Alois Mock υποστήριζε με πάθος, το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον, αφορά την Ευρώπη 

περισσότερο από ποτέ. Σε περιόδους, κατά τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε πολλά μέτωπα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε 

τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο μέσω της συνεργασίας 

μπορούν τα μεμονωμένα κράτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν τις 

μελλοντικές προκλήσεις.  

 

Ως εκ τούτου, ευχαριστώ τον Σύλλογο «Albert Cohen Κέρκυρα» για τη διοργάνωση 

αυτής της σημαντικής εορταστικής εκδήλωσης για την επέτειο της Συνόδου Κορυφής 

της Κέρκυρας, η οποία, μέσω της ανασκόπησης των γεγονότων, υπογραμμίζει εκ 

νέου το μέγεθος του εγχειρήματος που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, επίσης, 

και τη νήσο Κέρκυρα για την φιλοξενία των εορταστικών εκδηλώσεων.  

Ας θυμηθούμε τις σημαντικές προσωπικότητες, όπως τον τότε Υπουργό Εξωτερικών, 

Dr. Alois Mock, που συνέβαλαν τόσο σημαντικά σε όλα όσα ξεκίνησαν στην Κέρκυρα 

το 1994 και συνεχίστηκαν από τους αυστριακούς Υπουργούς Εξωτερικών που τον 

διαδέχθηκαν και ας αναστήσουμε εδώ σήμερα τους πνευματικούς ανδριάντες τους 

για την καθοριστική συμβολή τους στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Ας αποτελέσουν 

για εμάς μια διαρκή πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης προκειμένου να 

συνεισφέρουμε οι ίδιοι - με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες γνώσεις και δυνατότητές 



μας και καθοδηγούμενοι από τις αρχαίες ελληνικές αξίες - στο πιο επιτυχημένο 

ειρηνευτικό έργο της Ευρώπης, στο κοινό μας ευρωπαϊκό οικοδόμημα.  


