Neapolis University
HEPHAESTUS Repository

http://hephaestus.nup.ac.cy

School of Economic Sciences and Business

Articles

2003

þÿ¤¿¹Â µ½ÄµÅ¾¿¼-½¿¹Â ® — ³¿·Äµ¯± º±¹
þÿ¿¹ µ»À¯´µÂ Ä·Â µÀÌ¼µ½·Â ·¼-Á±Â
Athanasopoulos, Constantinos GE.
þÿš-½ÄÁ¿ •À¹¼ÌÁÆÉÃ·Â œµ»µÄÎ½ ˆÁµÅ½±Â º±¹ ‘½¬ÀÄÅ¾·Â
http://hdl.handle.net/11728/7153
Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

EH~ 'ΑΠ. ΤΟΠ. ΑΥΤ. ΠΕΡ. ΑΝ.

/ R.DEC. ADM. LOC. DEV. REG. / R. DEC. LOC. GOV. REG. DEV.

Τοις Εvτεuςομcνοις
~

η

Η γοητεία και"οι ελπίδες της επόμενης ημcρας
Τ9 u~Καfu1γnτού Κωνστ. ΓΕ. AeANAIQll OYAOY
Πανεπιστ . «Πόντειον" Κ.Π . Ε., Αθηνών

«Η σημεριιι ή ημέρα, 16η Απριλίου

2003 μ.χ. είll(Χι ιστορική και

το σημερινδ επίτευγμα μας δημιουργεί νέΕς υποχρε(JJσεις... ».
Κ. Σf-ΙΜΤΤIJΣ

Πρ/ιεδρος ΕυρωπαϊΚΟI) Σιψβουλί.οιι,
Πρωθυπουργδς της Ελλ(Χδυς

«ΉρθΕ η οΎρα να αΤΕνίσουμε μαζί ένα καλλίτερο μl:λλον».

Pat COX
Πρόεδρος του ΕυρωπαϊΚΟI) Κοινοβουλίου
«Εάll η Ευρώπη είναι το σπίτι μ(χς, ι:νας δίκαιος κδσμος
είναι

()

ορίζοντιχς μας».

aO/J1anO

fJR001

Πρόεδρος ΕυρωΠαί.'κής ΕπιτΡοπιίς
Τα ανωτΙρω ενδεικτικrλ αποσπrωματα εκ των λόγων των Θεσμι

κών τριιον Ι Ιγετιίnι της ΕυρωΠα'ίκ':lς Ί2 νωσης κατιά τl,ν τελ ' Τ11 πο
γρωρ ίις 'ν Α () ι)ναις την 161) Απριλί,ου τρ~χoντ.()ς ιiτους της ΣυνΟ,iκι lς
Il ροσχιορησης στην Ε1ιρωπι,ΙΙ:Κ1), Ενωοη τιnν

χί.ας, της ~σOoνί ας, της
Ουγγαρί,ας

J< ύπρο

ημ()ΚΡ(1nιί~ν της

'1"01.-

,της Λ ' τονίας, της ΛιΘ υανί.ας, τη ς

ης Μrιλτας, ης Γιολωνίας τ η ς ΣλΟ (1ενίας και της Σλο

Βακίας εμπερικλείουν την ιmορική σημασί.α του γεγονότος, ης προσ
δο κί.ες , τις προκλ110εις τους ενδεχόμενους φόβους τα νέα κα()1;ΚΟ
ντ.α και τα ορι':ιματα των ΗγΙ·:Τ(Όν και των ΛαιΑ)ν τ.ων Χωριί)ν της Ευ
ρωπα'ίΚll ς . Ενωσης εν όψει της «επόμ.Eνης>~ ημέρας.
Κ αι, πρ<:Ιγ ματι το γεγονός ι;ίναιιδιαιτέρως.υlι μαντικό

..

)μένΟ1

,

ότι είναι 11 ngci>t11 φ ρά κατά :υιην αν ο ρώπινη ιστορί.α κατά την οποία

.-

εΟF.λουσίως, ειρηνικώς και αναιμάκτως «ουγκροτεί.τα'ι» μί.α τ. 'ρα
στ ίων διαστάσ 'ων οικονο μ ικ ή αυτοκρ .ατορία, αριΘμ ' ύσα

550,000.000 'ψυχών.
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Ένα εγχείρημα βεβαί,ως αυτού του βεληνεκούς δεν ειναι άμοιρο ι
διαιτεροτήτων, εγγενών δυσχερειών, προβλημάτων και κινδύνων.

Αυτή και μόνον «η σίJνΘεση» του νίωυ οικοδομήματος, ως προερ

χόμενη εξ ετεροκλ1μων στοιχείων, συνιστά σειρά κ"ίνδύνων: διαφο
ρετικής νΟΟΤΡ0πίας και ισΤΟΡΙΚ1;ς προέλευσης Λαοί" διαφορετικές
ΙQ.φορ ετικ :'ς Ορησκείες, διαφoρετικl~ς κoινωνικι~ς πρ ε 

γλώσσες,

λεύσεις , διαφορετικές οικον μiες, δια ρορετικές δυνατ~)τητες. δια ρο 

ρετικές προσδοκίες Λαών, εσωτερικοί και υφέρπ ντες ανταγωνι
σμοί, εξωγενείς επιρροές, αγκυλιί)σεις και δεσμεύσεις του παρελθό
ντος, διαφορετικ(ί οράματα, δεν συμπορείJOνται ευχερ(Ος.

Το παρήγορον του πράγματος πάντως, εί,ναι το γεγονός, ότι τόσον
οι τρεις βασικοί θεσμικοί. παράγοντ ες τη ς Ευρωπα'ίκτις Ένωσης, ο

Προεδρεύων του ~ υρωπαΊ:κoύ Συμβουλίου

ρωΘυπουργός της

Ελλάδος κ. Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ, ο Πρόεδρος -ι;ου Ευρωπα'ίΚΟ1) Κοινοβου
λίου κ. Ρ. COX και ο Πρόεδρος της Ευρωπ χ'ίκής Επιτροπl;ς κ. R,
PRODI, όσον και οι Αρχηγο ' ή ΠρωΟυπουργοί των 25 Χωρών Με
λών, παλαι(ίJν και νέων, της Ευρωπα'ίκής Ένωσης, πέραν της υπο
γράμμισης της σημασίας της υπoγραφl~lς της νι~ας Σ νΟήκης, ["όνι
σαν την αταλάντευτη πίστη του ς στην αναγκαιί>τητα 1ιπαρξης, δωύ

ρυνσης και εμβάΟυνσης του ευρωπα'ίκού σιιγκροτiι ματος.

Πέραν αυτών επι.σημαίνεται {>τ ι όσοι ωμίλησαν κατά την λαμΠΡ1;
τελετή των Αθηνών, επεσήμαναν όΧL μ . νον την σημ.ασία της νέας Ευ
ρωπα'ικής Ένωσης για τις U1Jμμετέχουσες Χ(ί)ρες και του ς Λαούς
τους, αλλά και την Κ των πραγμάτων πλέον δημι.ουργούμενη νέα κα
τάσταση παγκoσμi,ως με την παρουσία της Ηνωμ]:νης Ευρ(οπης στην
παγκόσμια σκηνή ως «του αντιπάλου δέους» προς την πέραν του
Ατλαντικού δύναμη των Η.π.Α.

Και επί του προκειμένου τα δεδομένα εί,ναι προφανή:

550.000,000

Άνθρωποι, ένα ενιαίο νόμισμα -τ ) ΕΥΡΩ-, ισχυρά κοινή οικονομΙΚ1;

παρουσία; ενιαία κατά το δυνατόν κοινή εξωτερική πολιτική (τουλά
χιστον πλήρως μελλοντικώς), κοινοί στόχοι, κοινοί, φόβοι, τα αυτ(t οράματα,

•

Το όλο εγχείρημα βεβαίως, τόσον της διείJρυνσης, όσον κ'αι της α
παιτούμενης εμβάΘυνσης, ούτε ευχερές είναι, ούτ ε στερείται «περι

πλοκών», πράγμα το οποίο κατεφάνη και κατά την διάρκεια του
προσφάτου πολέμου κατά του Ιράκ.
Κοινή όμως πεποίθηση όλων των Διακεκριμμένων ΟμιλητCΊJν της
16ης Απριλίου του σωτηρίου έτους 2003 μ.χ., υπό την σκιάν του ιε
ροί) βράχου της Ακροπόλεως και του σεπτού ΠαρΟενώνος των ΑΘη

νών, πόλεως Λίκνου της Δημοκρατί.ας, είναι και παραμένει το 'Ορα

μα ~τίς Ηνωμένης κατά πάντα Ευρώπης προς την κατι;ύΟυνση της ε
ξα.σ(Ρ('χλισης της διαρκούς ειρήνης και eυ'"tυχίας των ΠΟ λιτCΊJν τφν
Χωρών τους, διότι κατ(χ τον Αισχίιλον «το
στον ί,φυ πάσι βροτοίσιν ... »,

JlliV

ευ πράσσειν ακόρε

