
Ομιλία του κυρίου Juha Pyykkö, Πρέσβη της Φινλανδίας στην Αθήνα, 

στη διεθνή συνάντηση του Συλλόγου Albert Cohen Kέρκυρα,  
τον Ιούνιο 2019, με θέμα: 

“Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Φινλανδία, 

Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Ένωση” 

 

Κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί φίλοι της Ευρώπης, 

Θα ήθελα να αρχίσω ευχαριστώντας τους οργανωτές αυτών των εορταστικών 

εκδηλώσεων, τον Σύλλογο Albert Cohen Κέρκυρα, για την ευγενική πρόσκληση να 

εκπροσωπήσω την Φινλανδία και να σας μιλήσω για την σημασία που έχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση για την Φινλανδία καθώς και για τις προκλήσεις και τις 

ευκαιρίες για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί εξάλλου τιμή για μένα να 

βρίσκομαι εδώ μαζί σας για να τιμήσουμε τη μνήμη του Κερκυραίου την καταγωγή 

ανθρωπιστή, διπλωμάτη και συγγραφέα Albert Cohen. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια πολύ επίκαιρη υπόθεση για την Φινλανδία καθώς 

εορτάζουμε τώρα την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Εισδοχής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Αυστρίας. Η υπογραφή 

έλαβε χώρα στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, το 1994 εδώ στην Κέρκυρα. Δεν 

θα υπήρχε πιο πρόσφορος τόπος για τον σημερινό εορτασμό του γεγονότος! 

Η Φινλανδία είναι τώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί σχεδόν 25 χρόνια. Η 

είσοδος στην Ένωση υπήρξε ένα λογικό βήμα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας 

ενσωμάτωσης στην Δυτική Ευρώπη και έτυχε ευρείας υποστήριξης, η οποία 

συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 

Η ενσωμάτωσή μας πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ ειδικό χρονικό σημείο. 

Βρισκόμαστε τότε στην αρχή μιας προσπάθειας εξόδου μας από την μεταπολεμική 

ύφεση. Το τείχος του Βερολίνου είχε πέσει και η Σοβιετική Ένωση είχε 

καταρρεύσει. 



Δύο θέματα ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων που προηγήθηκαν του 

δημοψηφίσματός μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση: η ασφάλεια και η σταθερότητα 

– αμφότερα από την άποψη της πολιτικής και της οικονομίας. Επί πλέον, ο λαός 

επιθυμούσε να απολαύσει των πρακτικών ωφελημάτων της συμμετοχής στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως π.χ. της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ δημοφιλής στη Φινλανδία. Οι Φινλανδοί 

στην πλειοψηφία τους συνεχίζουν να υποστηρίζουν την Ένωση και το Ευρώ, 

ακόμα και στη διάρκεια των χρόνων της επικρατούσας κρίσης χρεών. Οι αξίες που 

οδήγησαν στην ενσωμάτωσή μας εξακολουθούν να ισχύουν. 

Κυρίες και κύριοι, 

Στα μέσα Απριλίου είχαμε βουλευτικές εκλογές στη Φινλανδία, και η νέα 

κυβέρνηση αποπερατώνει τώρα τις ετοιμασίες για την Τρίτη στη σειρά ανάληψη 

της Προεδρίας από την Φινλανδία, στο δεύτερον ήμισυ αυτής της χρονιάς. 

Οι εθνικές μας εκλογές, όπως και οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον 

Μάϊο, μας έδωσαν την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 

που βρίσκονται εμπρός μας στην Ευρώπη και, πλατύτερα, διεθνώς. Χαίρομαι να 

σημειώσω ότι ο εθνικός μας διάλογος επί των Ευρωπαϊκών θεμάτων κατέστη 

ζωντανότερος. Αυτό οφείλεται κατά πάσαν πιθανότητα στις μεγάλες προκλήσεις 

που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα 

χρησιμοποιήσω μερικά μόνον παραδείγματα. 

Η ζώνη του Ευρώ πέρασε σε ιστορική περίοδο προκλήσεων ενόσω αντιμετώπιζε 

την κορυφαία κρίση χρέους. Αυτό προφανώς είναι κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά 

εδώ στην Ελλάδα. Στη διάρκεια αυτής της κρίσης καταφέραμε να προωθήσουμε 

τα αναγκαία μέτρα, μερικές μάλιστα φορές την ύστατη στιγμή. Έχουμε ωστόσο 

συναίσθηση του γεγονότος ότι η ζώνη του Ευρώ δεν διαθέτει πλήρη άμυνα έναντι 

ενδεχόμενων νέων κρίσεων. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δράσεις 

που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επόμενης θύελλας. 

Το Ευρώ είναι το νόμισμά μας και η Φινλανδία θα συνεχίσει να παίζει θετικό ρόλο 

σε αυτή την διαδικασία. 

Η μεταναστευτική κρίση ήταν άλλη μια πρόκληση για τους θεσμούς μας ως 

Κρατών Μελών – γεγονός και πάλι ξεκάθαρο εδώ στην Ελλάδα. Η Ένωση 



κατάφερε να θεσπίσει μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης αλλά μένει ακόμα πολλή 

δουλειά που οφείλει να προχωρήσει. Η Φινλανδία έκανε έκκληση για τη θέσπιση 

Ευρωπαϊκών μέτρων για το μεταναστευτικό πρόβλημα και εμείς εφαρμόσαμε 

όπως οφείλαμε τις αποφάσεις στις οποίες συμφωνήσαμε με τους εταίρους μας. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε επανειλημμένα περαιτέρω μέτρα αλλά, δυστυχώς, 

η πρόοδος υπήρξε βραδεία. Δεν πρέπει όμως να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. 

Κυρίες και κύριοι, 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαθιδρύθηκε πάνω σε αρχές σεβασμού της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας, ελευθερίας, δημοκρατίας, ισότητας, την ισχύ του νόμου και τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν αποτελεί μυστικό το ότι οι αρχές 

αυτές υφίστανται επίθεση στην Ευρώπη και διεθνώς. Είναι τώρα όλο και 

περισσότερο σύνηθες να ακούμε διακηρύξεις ότι τάχα οι αρχές αυτές δεν ισχύουν 

πλέον. 

Δεν αρνούμαι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε αληθινές προκλήσεις. Ο κόσμος 

είναι σήμερα πολύ πιο απρόβλεπτος από ότι ήταν, ας πούμε, προ είκοσι ετών. 

Επιπρόσθετα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι στην 

πραγματικότητα διεθνείς. Η κλιματική αλλαγή, η μαζική μετανάστευση καθώς και 

οι ευμετάβλητες αγορές δεν γνωρίζουν σύνορα. 

Το αληθινό ερώτημα είναι κατά πόσον θα πρέπει να απεμπολήσουμε τις αρχές μας 

ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον γεμάτο απρόβλεπτα διεθνή χώρο. Η απάντησή 

μου και αυτή της Φινλανδίας είναι ξεκάθαρα ΟΧΙ. Οφείλουμε να υπεραμυνθούμε 

των αρχών μας και να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις, 

περιλαμβάνοντας και οικονομικές, κάθε φορά που θα καταλύονται. Σε 

παράφραση γνωστής φράσης, τίποτε δεν γίνεται χωρίς τους ανθρώπους, αλλά και 

τίποτε δεν επιβιώνει χωρίς αρχές. 

Κυρίες και κύριοι, 

Είναι δίκαιο να λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πλέον τόσο ενοποιημένη 

όσ0 ήταν την εποχή της ενσωμάτωσής μας, το 1995. Έχοντας αναφέρει αυτό, 

οφείλω να αποδεχθώ το γεγονός ότι η και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τώρα 

διαφορετική. Συμμετέχουν πολύ περισσότερα Μέλη από όσα το 1995. 



Το Brexit είναι, αναμφισβήτητα, μια αιτία και μια κατάληξη της αδυναμίας 

πρόβλεψης και όμως εξακολουθεί να αποτελεί εστία αβεβαιότητας για την Ένωση. 

Επιτρέψτε μου να σημειώσω με έμφαση τη θέση μας: Το Brexit υπήρξε μια ατυχής 

διαδικασία, της οποίας η διαχείριση οφείλει να γίνει με οργανωμένο τρόπο. 

Έχει λεχθεί από μερικούς πως είναι δύσκολο σήμερα να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ομοφωνία σε οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι μια τεράστια υπερβολή. Δεν 

πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την αξία της καθημερινής δουλειάς που γίνεται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε και την δυνατότητα της τελευταίας να βρίσκει λύσεις σε 

κάθε κρίση. Οι συζητήσεις και ο διάλογος κατά την ετοιμασία για τις εθνικές μας 

και τις Ευρωπαϊκές  βουλευτικές εκλογές τους τελευταίους μήνες βοήθησαν να 

ξεκαθαριστούν οι προτεραιότητες τις οποίες θεωρούμε απολύτως κρίσιμες. Η 

Σύνοδος Κορυφής στο Sibiu τον Μάϊο υπήρξε σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση. 

Όλα αυτά μας επιτρέπουν να επηρεάζουμε το μελλοντικό πρόγραμμα όλης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους θεσμούς της. 

Κυρίες και κύριοι, 

Στον σημερινό ταραγμένο κόσμο, θα ήθελα να υπογραμμίσω το ρόλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα παγκόσμια τάξη. Όπως ανέφερα προηγουμένως, η 

ασφάλεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στις σκέψεις πολλών Φινλανδών, οι οποίοι 

ψήφισαν θετικά για την εισδοχή της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά 

ανταποκρίθηκε η Ένωση στις προσδοκίες μας; 

Η απάντηση είναι ΝΑΙ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ξεκάθαρα έναν από τους 

απομένοντες πυλώνες στο σύγχρονο κόσμο ο οποίος δημιουργήθηκε μετά τον 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Θα πρέπει να θυμούμαστε πάντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σημαντικός 

παράγων ασφάλειας. Η κοινή πολιτική στα εξωτερικά και την ασφάλεια 

αποτέλεσε  μιαν από τις ξεκάθαρες επιτυχίες της.  Η Φινλανδία είναι ανοικτή στο 

διάλογο για το πώς να ενισχύσουμε περισσότερο αυτό τον τομέα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επιπροσθέτως ο μεγαλύτερος παράγων στην ανάπτυξη 

της συνεργασίας παγκοσμίως. Συνεργάζεται με πολλούς εταίρους σε όλες τις 

γωνιές της γης. Τα 92% της εξωτερικής δράσης χρηματοδότησης εκ μέρους της 

Ένωσης διατίθεται στην επίσημη βοήθεια για ανάπτυξη. Αυτό αποτελεί την 



πρακτική που εμπεδώσαμε στο πλαίσιο συνεργασίας με τους εταίρους μας, τόσο 

οικονομικά όσο και πολιτικά, σε όλο τον κόσμο. 

Όσο για την πολιτική για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος παράγων 

στην προώθηση δράσεων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι μας 

είναι πρωτοποριακοί και φιλόδοξοι. Αλλά, να το σημειώσουμε,  η τελευταία έκθεση 

του IPCC (Διεθνούς Προγράμματος για την Κλιματική Αλλαγή) κατέδειξε ότι δεν 

είναι, ξεκάθαρα, και τόσο φιλόδοξοι. Η Φινλανδία θα προωθήσει οπωσδήποτε 

αυτό το θέμα στη διάρκεια της Προεδρίας της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πέραν αυτών, θα ήθελα να δώσω έμφαση στην τρέχουσα κατάσταση του διεθνούς 

εμπορίου, στο οποίο είδαμε εντάσεις και την άνοδο του προστατευτισμού. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηγετικός παγκόσμιος παράγων και διαθέτει δυνατή φωνή 

στην υπεράσπιση ενός διεθνούς εμπορίου βασισμένου σε κανόνες. Για τις 

επιχειρήσεις μας, ο υγιής ανταγωνισμός και η ύπαρξη σταθερών διεθνών κανόνων 

αποτελούν σημαντικό θέμα. Διεξάγονται συνεχώς πολλές φιλόδοξες εμπορικές 

συνεργασίες με τους εταίρους μας. Έχω την ελπίδα ότι θα αποδώσουν 

αποτέλεσμα, το οποίο θα δείξει πως το ελεύθερο εμπόριο είναι ζωντανό και 

δραστήριο. 

Δεν εννοώ βεβαίως ότι όλα πάνε καλά στο παγκόσμιο σύστημα και πως όλοι 

κάνουμε ότι μπορούμε. Αντιθέτως! Κατέστη σαφές ότι η παγκόσμια τάξη, 

βασισμένη σε συνεργασίες και συμμαχίες, βρίσκεται σε κίνδυνο και χρειάζεται όλη 

τη βοήθεια που μπορεί να λάβει. 

Αγαπητοί Φίλοι της Ευρώπης, 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση  αντιμετωπίζει σήμερα την χρονιά 

με τις περισσότερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιστορία. Μολαταύτα, παραμένω 

αισιόδοξος ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που βρίσκονται στο 

δρόμο μας εφόσον παραμείνουμε πιστοί στις αξίες μας, εκτιμήσουμε όσα 

επιτύχαμε ήδη και διατηρήσουμε την αίσθηση των φιλοδοξιών και του επείγοντος. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 


