
Η Σύνοδος Κορυφής της Κέρκυρας (Ιούνιος 1994)  

από την σκοπιά του Δήμου Κερκυραίων 

 

~~~~~~~~~~ . ~~~~~~~~~~  

 

 Η αναγγελία την άνοιξη 1993 της διεξαγωγής της Συνόδου 

Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την περίοδο της Ελληνικής 

Προεδρίας του πρώτου εξαμήνου 1994, προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό 

στον Κερκυραϊκό λαό. 

 Παράλληλα, η προοπτική του μεγάλου αυτού γεγονότος για τον 

Ιούνιο 1994, έθεσε τον Δήμο Κερκυραίων ενώπιον μιας πολύ μεγάλης 

και πρωτόγνωρης αποστολής, την οποία έπρεπε να σχεδιάσει, να 

προγραμματίσει και να υλοποιήσει τους επόμενους 14-15 μήνες, με 

κορύφωση τον χρόνο της Συνόδου Κορυφής (24-25 Ιουνίου). 

 Με βάση τα δεδομένα της εποχής εκείνης, το υψηλό κύρος που 

ακτινοβολούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις μεγάλες ελπίδες που 

δικαιολογημένα τότε είχαν καλλιεργηθεί από την Προεδρία του Ζακ 

Ντελόρ, με τις σημαντικές πρωτοβουλίες των διαπεριφερειακών 

συνεργασιών, των κοινοτικών προγραμμάτων και του Ευρωπαϊκού 

ανέμου που έπνεε σ’ολόκληρη την Ένωση, οι Κερκυραίοι δικαίως 

θεώρησαν ότι στην Κέρκυρα για τα επόμενα χρόνια θα άναβε ένας φάρος 

που θα σηματοδοτούσε το νησί μας, κατάφορτο ήδη από Ευρωπαϊκή 

ιστορία 3.000 χρόνων, ως έναν από τους σημαντικούς σταθμούς της 

πορείας της Ένωσης προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

 Την απόφαση της διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε του 

Ιουνίου 1994 στην Κέρκυρα, έλαβε η Κυβέρνηση του Κων/νου 

Μητσοτάκη (1990-1993). 

 Οι Κερκυραίοι αμέσως αισθάνθηκαν απέραντη τιμή από την 

απόφαση αυτή η οποία αντανακλούσε την μεγάλη και αδιάκοπη συμβολή 
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της Κέρκυρας στην Ευρωπαϊκή ιστορία, ήδη από τα χρόνια των 

Ομηρικών Επών, της κλασικής εποχής της Αρχαίας Ελλάδος και του 

Πελοποννησιακού Πολέμου μέχρι την σύγχρονη εποχή αλλά και τις 

μεγάλες θυσίες των Κερκυραίων στην υπόθεση της ελευθερίας κατά τον 

τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. 

 Στους μήνες που ακολούθησαν  το Ελληνικό Κράτος και ο Δήμος 

Κερκυραίων, απεδύθησαν παράλληλα σε σύντονες προσπάθειες για την 

προετοιμασία της Κέρκυρας και των εγκαταστάσεων για το μεγάλο 

γεγονός της Συνόδου Κορυφής. 

 Αναπαλαιώθηκαν τα παλαιά Ανάκτορα της πόλης, έργο της 

δεκαετίας 1820, τα οποία θα φιλοξενούσαν την Σύνοδο, η Ιόνιος 

Ακαδημία, οι Αγγλικοί στρατώνες του Παλαιού Φρουρίου, επίσης έργο 

της ιδίας εποχής, οι οποίοι μετασκευάστηκαν για να λειτουργήσουν ως 

Κέντρο Τύπου μαζί με την υπογεφύρια αίθουσα επίσης στο Παλαιό 

Φρούριο, η οποία κατασκευάστηκε προς τούτο, αναπαλαιώθηκε το 

Αχίλλειο, εκσυγχρονίστηκαν τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, οι 

συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις και οι κεντρικοί οδικοί άξονες, από και 

προς την πόλη της Κέρκυρας, το Νοσοκομείο της πόλεως, αναπλάστηκε 

ή συντηρήθηκε εκτεταμένη περιοχή του ιστορικού κέντρου της παλιάς 

πόλης της Κέρκυρας. 

 Η Κέρκυρα και ιδιαίτερα η πόλη της, έζησε ένα μοναδικό εις την 

ιστορία της 15μηνο, κατά το οποίο πέρασε τα διαδοχικά στάδια της 

ευχάριστης έκπληξης και του ενθουσιασμού από την αναγγελία της 

διεξαγωγής της Συνόδου Κορυφής στην Κέρκυρα, της αναμέτρησης των 

δυνατοτήτων και της συνειδητοποίησης της μεγάλης ευθύνης, της 

παρατεταμένης οργανωτικής και εκτελεστικής προσπάθειας, της 

πυρετώδους και αγωνιώδους κορύφωσης των τελευταίων εβδομάδων και 

ημερών, της συγκίνησης από την διεξαγωγή του γεγονότος και των 
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παράλληλων εκδηλώσεων και της απότομης χαλάρωσης που ακολούθησε 

την λήξη του. 

 Ιδιαίτερα, ο Δήμος Κερκυραίων οργανώθηκε με άξονες τις 

τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες του, την  υπηρεσία καθαριότητας, 

την υπηρεσία πρασίνου και τα τεχνικά συνεργεία του καθώς και την 

αναπτυξιακή εταιρεία του (ΑΝΕΔΚ), η οποία επιφορτίστηκε με 

σημαντικά καθήκοντα παρεμβάσεων στην παλιά πόλη, οργάνωσης των 

ιστορικών χώρων, οργάνωσης και υποδοχής των επί μέρους εκδηλώσεων 

και γενικότερα καθήκοντα προγραμματισμούς και συντονισμού. 

 Ως αποτέλεσμα, ξεδιπλώθηκε και αναπτύχθηκε ολόκληρο φάσμα 

πολυεπίπεδων προσπαθειών και ενεργειών, οι οποίες μετέτρεψαν την 

πόλη της Κέρκυρας σε ένα τεράστιο εργοτάξιο, εν όψει της Ευρωπαϊκής 

Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 1994. 

 Είμαι βέβαιος, ότι στα χρόνια της μεταπολεμικής εποχής, δεν είχε 

συντελεσθεί στην Ελλάδα, μέχρι τότε, παρόμοια ανάπτυξη τόσων 

δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων σε τόσα πολλά επίπεδα μιας πόλης, 

που να αναπτύσσονται και να αγκαλιάζουν τα πολυάριθμα μνημεία και 

ιστορικά κτίρια και τις ιστορικές περιοχές της, με σοβαρότατες και 

εκτεταμένες κτιριολογικές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις, που δεν 

είχαν συμβεί σ’αυτά ποτέ στο παρελθόν κατά την νεώτερη περίοδο, να 

επιχειρούν αναπλάσεις σε ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της, να 

επεμβαίνουν και να εκσυγχρονίζουν το διεθνές αεροδρόμιο και το διεθνές 

λιμάνι, τους βασικούς οδικούς άξονες, τις τηλεπικοινωνίες, τις 

νοσοκομειακές εγκαταστάσεις, τα ξενοδοχεία, να κινητοποιούν το 

τεράστιο πολιτιστικό δυναμικό της Κέρκυρας σε ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων, που κάλυψε ολόκληρο το πρώτο 

εξάμηνο 1994. 

 Το γεγονός της Συνόδου Κορυφής στην Κέρκυρα, λειτούργησε ως 

μαγνήτης πολλών πολιτιστικών και επιστημονικών συνεδρίων τα οποία 
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επέλεξαν την πόλη της Κέρκυρας ως τόπο διεξαγωγής τους κατά το 

πρώτο εξάμηνο 1994 αλλά και τους μήνες που ακολούθησαν, καθώς και 

την πραγματοποίηση πολλών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 

εκδηλώσεων, συμφωνικών συναυλιών, κοντσέρτων, θεατρικών 

παραστάσεων, χορευτικών παραστάσεων, εικαστικών εκθέσεων, 

ιστορικών εκθέσεων, εκθέσεων εικόνων, βιβλίου, φωτογραφίας, οι οποίες 

διεξήχθησαν στο Δημοτικό Θέατρο, αλλά και στους ιστορικούς χώρους 

της πόλης, όπως Παλαιό Φρούριο, το Νέο Φρούριο, στην πλατεία του 

Δημαρχείου, στο συγκρότημα του Αγίου Νικολάου, στα Ενετικά 

Ναυπηγεία. 

 Η Σύνοδος Κορυφής του Ιουνίου 1994 στην Κέρκυρα, αποκτούσε 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία από την συμμετοχή εις αυτήν πολιτικών 

ηγετών όπως ο Φρανσουά Μιττεράν, Πρόεδρος της Γαλλίας από το 1981, 

ο Χελμουτ Κολ, Καγκελάριος της Ομοσπονδιακής Γερμανικής 

Δημοκρατίας από το 1982 και ήδη της ενοποιημένης Γερμανίας, ο Φελίπε 

Γκονζάλες, Πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 1982, ο Ανδρέας 

Παπανδρέου, Πρωθυπουργός της Ελλάδος από το 1981, ο Ζακ Ντελόρ, 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από το 1985, οι οποίοι είχαν 

διανύσει με επιτυχία μεγάλο μέρος της πολιτικής τους σταδιοδρομίας εις 

τα κορυφαία αξιώματά τους και είχαν όλοι συμβάλει καθοριστικά και 

αποτελεσματικά εις την Ευρωπαϊκή ιδέα και την υπόθεση της Ενωμένης 

Ευρώπης. 

 Η παρουσία του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις 

Γέλτσιν στην Κέρκυρα κατά την διάρκεια των εργασιών της Συνόδου 

Κορυφής και η συμμετοχή του εις την επίσημη τελετή της Συνόδου 

παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών των χωρών – μελών της Ε.Ε  εις τον 

Άγιο Γεώργιο στο Παλαιό Φρούριο, προσέδωσε μια πρωτόγνωρη 

διάσταση εις την Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας. Την Σύνοδο Κορυφής 
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της Κέρκυρας σφράγισε η απόφαση διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

με την ένταξη της Αυστρίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας.  

 Στη Σύνοδο επικυρώθηκαν οι όροι ένταξης των τριών ανωτέρω 

χωρών στην οικογένεια της Ενωμένης Ευρώπης. 

 Στην ίδια Σύνοδο, η Ελλάδα προώθησε το σχέδιο διεύρυνσης της 

Ε.Ε προς τον Νότο και την Ανατολική Ευρώπη ώστε να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα και οι σχέσεις συνεργασίας με την νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν, μπορούμε να πούμε ότι καθόρισαν το 

μέλλον και άλλαξαν τον ρου της ιστορίας της Ε.Ε. 

 Σημαντικός υπήρξε ο ρόλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος 

Ανδρέα Γ. Παπαπανδρέου, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα εις την 

επιτυχία των εργασιών της Συνόδου Κορυφής ενώ καθοριστική υπήρξε η 

συμβολή του εις την ένταξη της Φινλανδίας. Αξίζει να μνημονεύσουμε 

και την συμβολή στην όλη προσπάθεια οργάνωσης της Συνόδου, του 

Υπουργού Εξωτερικών αρμοδίου τότε για τα Ευρωπαϊκά θέματα 

Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή της Ελληνικής 

Προεδρίας, έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα την επιτυχία της 

διοργάνωσης, κατέβαλε σύντονες προσπάθειες για τον σκοπό αυτό και 

συνεργάστηκε στενά με την Δημοτική Αρχή της πόλης μας. 

 Η οργάνωση της Συνόδου Κορυφής (24-25 Ιουνίου 1994) 

στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Μια εντυπωσιακή Κέρκυρα με το 

θαυμάσιο καλοκαιρινό καιρό της υποδέχθηκε τους Ευρωπαίους ηγέτες, 

τις αντιπροσωπείες των Ευρωπαϊκών Κυβερνήσεων, τις χιλιάδες 

δημοσιογράφους και λοιπούς επίσημους επισκέπτες οι οποίοι 

κυριολεκτικά γοητεύτηκαν από την ομορφιά, την ατμόσφαιρα, την 

ηρεμία που απέπνεε η Κέρκυρα και την αρχοντιά του ιστορικού κέντρου 

της παλιάς πόλης, που συνθέτει το πέρασμα και την παρουσία στην 

Κέρκυρα σχεδόν όλων των μεγάλων Ευρωπαϊκών ιστορικών περιόδων. 
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 Εντυπωσιακή επίσης υπήρξε, η μεγάλη παρέλαση των 

πεντακοσίων μουσικών των τριών ιστορικών Φιλαρμονικών της πόλης 

στην Κάτω Πλατεία απέναντι από τα Παλαιά Ανάκτορα, έδρας των 

εργασιών της Συνόδου (οι οποίες μεταξύ άλλων συνθέσεων παιάνισαν 

τον Ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) το πρωί της πρώτης ημέρας (24 

Ιουνίου) των εργασιών της Συνόδου. 

 Για τον Δήμο Κερκυραίων μεγάλη και ιστορική τιμή απετέλεσαν η 

επίσκεψη και η επίσημη τελετή υποδοχής στο Δημαρχείο της πόλης μας 

του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ και η ανταλλαγή 

προσφωνήσεων με τον Δήμαρχο της πόλης, καθώς και η αντίστοιχη 

επίσκεψη και τελετή υποδοχής του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Μπόρις Γέλτσιν. 

 Η ανάμνηση της Συνόδου Κορυφής της Κέρκυρας, ένα τέταρτο 

του αιώνα μετά, εξακολουθεί να παραμένει έντονη εις τον τόπο μας, οι 

κάτοικοι του οποίου την θεωρούν ως ένα μεγάλο γεγονός ιστορικής 

σημασίας που λάμπρυνε την Κέρκυρα και αποτελεί πλέον τμήμα της 

μεγάλης ιστορικής διαδρομής της νήσου μας. 

 

Κέρκυρα, 6 Απριλίου 2019    

 

 

Χρύσανθος Σαρλής 

Δήμαρχος Κερκυραίων   

κατά την εποχή της Συνόδου Κορυφής 

 


