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Τέως Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο  

 

Κυρίες και κύριοι, 

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σύλλογο “Albert Cohen Κέρκυρα” 

που μας συγκέντρωσε όλους σήμερα εδώ. 

Η Σύνοδος Κορυφής της Κέρκυρας, τον Ιούνιο του 1994, ήταν και παραμένει στη 

μνήμη ως μια των πλέον σημαντικών στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χάρις στα αποτελέσματά της, πρώτα απ’ όλα, με την ενσωμάτωση τριών νέων 

Χωρών Μελών. Επίσης όμως εξ αιτίας της εξαιρετικής οργάνωσης της Συνόδου, 

το πνεύμα και την θερμή φιλοξενία της πόλης της Κέρκυρας. Θυμάμαι πολύ 

καθαρά τoν έπαινο εκ μέρους του François Mitterrand, ο οποίος συμμετείχε σε 

μιαν από τις τελευταίες του Συνόδους Κορυφής. Και αυτό δεν είναι αποτελεί 

έκπληξη όταν γνωρίζουμε την ιστορία αυτής της πολύ-πολιτισμικής νήσου και 

πόλης. 

Οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι από τις τρεις Χώρες Μέλη θα μας εκφράσουν 

τί προσέφερε στις χώρες τους η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με 

ποιόν τρόπο η χώρα τους συνέβαλε στην ανάπτυξη της κοινής μας επιδίωξης. 

Θα ήθελα να κάνω μια σύντομη προσωπική αναφορά στην κατάσταση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε σήμερα 

ενώπιον μιας κατάστασης χωρίς προηγούμενο, όπου ανακαλύπτουμε ότι 

έχουμε «εχθρούς»: εχθρούς από έξω και εχθρούς από μέσα, και όλοι 

γνωρίζουμε σήμερα ότι υπάρχουν αναμφισβήτητοι δεσμοί μεταξύ των δύο 

ομάδων. Με τον όρο «εχθροί», δεν εννοώ βεβαίως ότι βρισκόμαστε εμπρός σε 

φυσική απειλή ενός νέου πολέμου στην Ευρώπη. Αυτό που εννοώ σημαίνει ότι 

υπάρχουν ξεκάθαρες δυνάμεις, εσωτερικές και εξωτερικές, οι οποίες 

χρησιμοποιούν νέους τύπους εργαλείων, με στόχο να υποσκάψουν το 

Ευρωπαϊκό έργο και με απώτερο σκοπό να το καταστρέψουν. Ακόμα και η 

πλέον εμβληματική και στρατηγική συνεργασία – αυτή η οποία είναι ενεργή και 

από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού – βρίσκεται σήμερα υπό απειλή και η 

επιβίωσή της εξαρτάται κατά πολύ από την διάθεση και τις εκφράσεις του 

Αμερικανού Προέδρου στο twitter. 



Αυτή η διαπίστωση έγινε επανειλημμένως τελευταίως από την Γερμανίδα 

Πρωθυπουργό Angela Merkel, ότι δηλαδή, για πρώτη φορά μετά τον Πόλεμο, 

μπορούμε να υπολογίζουμε μονάχα στους εαυτούς μας. Αυτό μπορεί να 

ανακινεί ανησυχίες, αποτελεί όμως και ευκαιρία, μιας και μας θέτει προ νέων 

ευθυνών. Περισσότερο από ποτέ, το μέλλον του Ευρωπαϊκού ονείρου βασίζεται 

στις ενοράσεις των Ευρωπαίων ηγετών μας και βεβαίως στην ψήφο των 

πολιτών μας. Οι πολίτες είναι αυτοί που θα αποφασίσουν τελικά προς τα πού 

πηγαίνει αυτό το έργο και εναπόκειται στους ηγέτες να προτείνουν το δρόμο. 

Υπάρχουν φόβοι, υπάρχει απογοήτευση, αλλά υπάρχει επίσης και ελπίδα. Πριν 

από λίγες εβδομάδες, πολλοί προέβλεπαν ότι το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών 

θα μπορούσε να δώσει τη δυνατότητα σε λαϊκίστικα και σε εξτρεμιστικά 

κόμματα να μπλοκάρουν την διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα στο 

Κοινοβούλιο. Αλλά αυτή η πρόβλεψη διαψεύστηκε. Οι Ευρωεκλογές έδειξαν τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή στα τελευταία 20 χρόνια, και τα τέσσερα φιλο-

Ευρωπαϊκά κόμματα συγκέντρωσαν πάνω από 500 έδρες, εκπροσωπώντας 

πάνω από τα δυο τρίτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η άνοδος των Πρασίνων 

και των Φιλελευθέρων εισήγαγαν στο Ευρωπαϊκό πολιτικό γίγνεσθαι ένα 

στοιχείο φρεσκάδας και ευκαιριών. Αυτό προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

μια νέα ευκαιρία για σκέψη, αποτίμηση και αναμόρφωση του «Μεγάλου της 

Σχεδίου». 

Προσωπικά πήρα τέσσερα μαθήματα από τις εκλογές της 26ης Μαϊου: 

− Πρώτον, μιαν απολύτως αναγκαία αναζήτηση για προστασία, με την 

ανάγκη για ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μας πυλώνων 

− Δεύτερον, την απόλυτη ανάγκη να αντιμετωπίσουμε την κλιματική 

αλλαγή τώρα. Αυτό πρέπει να γίνει με ενοποιημένο τρόπο αν θέλουμε να 

συνεχίσουμε να είμαστε πιστευτοί σε διεθνές επίπεδο, Αυτό είναι μια 

περίπτωση όπου η Ε.Ε. έχει κάτι να πει, όπου έλαβε σημαντικές 

αποφάσεις, όπου μπορούμε να δείξουμε πως είμαστε πανέτοιμοι σε ό,τι 

αφορά παγκόσμιες απειλές 

− Τρίτον, οφείλουμε να ανακτήσουμε την υποστήριξη της νεολαίας μας. 

Αυτό μπορεί να ακούγεται με αρκετή έκπληξη, καθώς πολλοί μπορεί να 

πιστεύουν πως οι νέοι άνθρωποι οδηγούνται φυσιολογικά στην 

υποστήριξη της Ε.Ε., εξ αιτίας της επιτυχίας των προγραμμάτων που 

σχεδιάστηκαν για αυτούς, ειδικότερα του Erasmus. Αλλά η κατάσταση ην 



Ευρώπη δείχνει ότι πολλά των εξτρεμιστικών και λαϊκίστικων κομμάτων 

οδηγούνται από νεαρά – και μερικές φορές πολύ νεαρά – άτομα, και ότι 

πολλά νέα άτομα τα εψήφισαν, ακόμα και στην περίπτωση αυτής της 

χώρας. 

− Και, τέλος, είναι ανάγκη να προωθήσουμε τις προσπάθειές μας για τη 

συνέχιση της υποστήριξης της εικόνας της Ευρώπης και για την ενίσχυση  

του καθορισμού της διεθνούς μας διάστασης. Η Ε.Ε. συνεχίζει να 

προσελκύει έντονα άτομα από όλο τον κόσμο, σε αίσιους καιρούς – μέσω 

του τουρισμού, των επενδύσεων και του εμπορίου – αλλά και σε 

δύσκολους και μερικές φορές σε δραματικές εποχές – με την 

μετανάστευση. Αλλά θα συνεχίσουμε να διατηρούμε αυτή την έλξη αν 

παραμένουμε αταλάντευτοι στις αξίες μας, που περιέχονται στη Συνθήκη 

της Λισαβώνας και αναφέρονται στη δημοκρατία, την ενότητα, την ανοχή 

και το σεβασμό στην ισχύ του νόμου.  

Κυρίες και κύριοι,  

Όπως διαπιστώνετε, η σημερινή μας σύναξη προσφέρει μια καλή ευκαιρία να 

αναβιώσουμε το πνεύμα της Κέρκυρας, το οποίο ενέπνευσε όλους μας πριν από 

25 χρόνια και που παραμένει παρόν περισσότερο από ποτέ. Παρά τις επάλληλες  

κρίσεις και τις δράσεις υπονόμευσης που ανέφερα προηγουμένως, το 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο έδειξε μια εξαιρετική αντοχή. Είναι ώρα τώρα να θέσουμε 

μια νέα ενόραση για την Ευρώπη. Όπως και πριν από 25 χρόνια, η Κέρκυρα, με 

όλα όσα εκπροσωπεί σε αξίες, φιλοξενία, πολιτιστική κληρονομιά και πολύ-

πολιτισμικότητα, είναι ο ιδανικός τόπος να κάνουμε ακριβώς αυτό! 


