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Τελειή Υπογραφής

Η Στοά του Αττάλου, το πιο εντυπωσιακό από χα μνημεία που πλαισίωναν την Αρχαία Αγορά στην ελληνιστική εποχή, δώρο του 
βασιλιά Αττάλου του Β' τηε Περγάμου στα μέσα του 2ου αιώνα π.Χ. στην Αθήνα.



της Συνθήκης Προσχώρησης

στην Ευρωπαϊκή Ενωση

της Δημοκρατίας της Τσεχίας, 

της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

της Δημοκρατίας της Λετονίας, 

της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 

της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, 

της Μάλτας,

της Δημοκρατίας της Πολωνίας, 

της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, 

της Δημοκρατίας της Σλοβακίας,

Το λογότυπο είναι εμπνευσμένο από την τοιχογραφία της Ανοίξεως στο Ακρωτήρι της Θήρας, ενός από τα σημαντικότερα κέντρα του 
προϊστορικού Αιγαίου, που άκμασε τον 16ο αιώνα π. X.

Οι ομιλίες των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρώπης των «25» έχουν κατά σειράν εκφώνησης ως ακολούθως:



nature

In the Stoa of Attalos, the most impressive of the monuments in the Athens Agora of Hellenistic times, a gift to Athens by King 
Attalos II of Pergamos in mid-2nd century BC.



to the European Union

of the Czech Republic, 

of the Republic of Estonia, 

ofthe Republic of Cyprus, 

of the Republic of Latvia, 

ofthe Republic of Lithuania, 

ofthe Republic of Hungary, 

of Malta,

ofthe Republic of Poland, 

ofthe Republic of Slovenia, 

ofthe Republic of Slovakia,

„„ητνηρΗΤΗί. ΑΘΗΝΑ, 16« ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 
ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΙ ΣΥΝΘΗΚΗ rrceeinij TREATY ATHENS, 16th OF APRIL
CEREMONY OF THE SIGNATURE OF THE ACCESION T g * V .  *  »  , c i ¿ iV R IL  2003

CÉRÉMONIE DE LA SIGNATURE OU
TRAITÉ DADHÉSok ATHÈNES. LE 16 AVRIL 2003

The logo has been inspired by the "Spring" fresco at Akrotiri in Santorini, one ofthe most important cultural centres in the pre
historic Aegean, which reached its peak during the 1 6th century BC.

The speeches by the Heads of State and Government of Europe's 25 members follow in order of delivery:



Του Προεδρεύοντοςιου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Π  ρω θυπουργού

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝ 

CEREMONY OF THE SIGN/ 

RÉMONIE DE LA SIGNA

Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική μέρα:

• Γιατί ξεπερνάμε το διαχωρισμό των ευρωπαϊκών κρατών σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, την Ανατολική και τη Δυτική Ευρώπη, 
διαίρεση που προκάλεσε ο Β' Παγκόσμιθ5 πόλεμο$.

• Γιατί συμμετέχει πια στην Ευρωπαϊκή'Ενωση σχεδόν το σύνολο των κρατών τηί Ευρώ πη.

• Γιατί αυτό το ενιαίο σύνολο, το οποίο δημιουργούμε, εμπνέεται απότΐ5 αρχέ$ και αξίε5 που ενέπνευσαν τουβαγώνεΒ των κοινωνιών 
μα$ για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

• Γιατί σήμερα επιβεβαιώνεται και πάλι ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ μα5 δημιούργησαν ένα πολιτικό και οικονομικό 
χώρο με σημαντικό ρόλο στΐ5 εξελίξει τη$ παγκόσμια5 κοινότητα$.Ένα χώρο που έλκει, που εμπνέει, που σέβονται.



της Ελλάδος
Κώστα Σημίτη.

Η σημερινή μέρα είναι μια ιστορική ημέρα.

Γιατί το σημερινό επίτευγμά μαε, μάε δημιουργεί νέεε υποχρεώσειε:

• Για να δούμε το παρόν και το μέλλον με ειλικρίνεια και 
δημιουργικότητα.

• Για να μην αρκεστούμε στη διαχείριση των όσων πετύχαμε 
μέχρι σήμερα, αλλά να προχωρήσουμε την ενοποιητική διαδι
κασία. Να δώσουμε στο σχήμα που δημιουργήσαμε μια πιο 
ολοκληρωμένη μορφή και βέβαια ένα πιο ουσιαστικό 
περιεχόμενο.

• Για να δώσουμε στην'Ενωση υπόσταση στην εξωτερική πολι
τική, στην ασφάλεια, στην άμυνα. Να παίξει το ρόλο που αντα- 
ποκρίνεται στιε δυνατότητεε και στιε επιδιώξειε τηε. Να μην 
καλούμαστε να διαχειριστούμε μόνο το μετά ενόε πολέμου, 
αλλά να έχουμε και αποφασιστικό λόγο για το εάν και το πότε.

• Για να είμαστε στην παγκόσμια κοινότητα έναε πόλοε ειρήνηε, 
συνεργασίαε, συμπαράστασηε στουε λαούε.

• Για να προχωρήσουμε το πρωτόγνωρο αυτό πείραμα μιαε 
διαδικασίαε που ενοποιεί, αλλά και επιδιώκει τη διατήρηση των 
ιδιαιτεροτήτων μαε, μιαε συνεργασίαε που δεσμεύει, αλλά και 
διευρύνει τιε ελευθερίεε μαε. Να προχωρήσουμε το πείραμα 
των πολλών χωρών με διαφορετικό επίπεδο οικονομικήε και 
κοινωνικήε ανάπτυξηε, που όμωε διαπλέκονται σε ένα ενιαίο 
χώρο ελευθερίαε και δημοκρατίαε.

Η σημερινή ημέρα δημιουργεί νέεε υποχρεώσειε:

• Για να εξασφαλίσουμε στουε πολίτεε μαε απασχόληση και 
ευημερία καταπολεμώνταε την ανεργία, τη φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

• Για να προσαρμόσουμε στιε νέεε κοινωνικέε συνθήκεε το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, ώστε η πρόοδόε μαε να 
εξασφαλίζει περισσότερη κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

• Για να κερδίσουμε τη μάχη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να 
σταματήσουμε την υποβάθμιση του περιβάλλοντόε μαε.

• Για να προωθήσουμε μια κοινωνία τηε γνώσηε με υπεύθυνουε, 
ενημερωμένουε και ικανούε πολίτεε. Μια κοινωνία πολιτών.

Εδώ στο χώρο αυτό, στην Αγορά τηε Αρχαίαε Αθήναε συναν
τιόνταν, πριν από δυόμισι χιλιάδεε χρόνια, άνθρωποι από 
διαφορετικέε φυλέε και χώρεε, άνθρωποι με διαφορετικέε 
πεποιθήσειε. Συναντιόνταν με την αίσθηση ότι βρίσκονταν σε 
ένα από τα κέντρα του πολιτισμένου κόσμου.

Εδώ μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει τέλοε 
τηε ιστορίαε. Το σήμερα έχει συνέχεια στο αύριο. Από μαε τουε 
ίδιουε εξαρτάται η συνέχεια αυτή, ιδίωε αν η συνέχεια θα είναι 
μια ιστορία ειρήνηε, δημιουργίαε, συνεργασίαε και αλληλεγγύηε. 
Αυτή τη συνέχεια τηε ειρήνηε, συνεργασίαε και αλληλεγγύηε 
θέλουμε για την Ευρώπη, για την Ενωμένη Ευρώπη, για όλουε μαε.

Σαε ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Ελληνικήε Δημοκρατίαε: Ο Προεδρεύωντου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Πρωθυπουργόε τηε Ελλάδοε Κώσταε Σημίτηε, ο Προεδρεύων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων Υπουργόε Εξωτερικών τηε 
Ελλάδοε Γιώργοε Παπανδρέου και ο Αναπληρωτήε Υπουργόε Εξωτερικών Τάσοε Γιαννίτσηε.



By the President of the European Council

Prime Minister

Today is a historic day:

• Because we are overcoming the division of European States into two opposing camps - Eastern and Western Europe, a division 
caused by World War IE

• Because almost all the countries of Europe are now members of the European Union

• Because this unified whole that we are establishing is inspired by the principles and values which inspired the struggles of our soci
eties for freedom, democracy, and social justice.

• Because today it is once again affirmed that cooperation and solidarity among us have created a political and economic area with 
an important role in developments in the global community - an area that attracts and inspires, an area that commands respect.



of Greece
Costas Simitis

Today is a historic day.

Because our achievement today creates new obligations for us:

• To contemplate our present and future with sincerity and cre
ativity.

• Not to settle for just managing our achievements to date, but 
to advance the process of integration. To invest the configura
tion we have created a more complete form and new content.

• To give greater substance to the Union's external policy, securi
ty, and defence so that it can play the role befitting its potential 
and aspirations; so that we are not merely called on to handle 
the situation in the aftermath of war, but instead to have a deci
sive say about "if" and "when."

• To serve in the international community as a pole of peace, co
operation, and support to peoples.

• To press ahead with this unprecedented experiment of a 
process that unifies but also endeavours to safeguard our partic
ularities, and a kind of cooperation that is binding, but also ex
pands our freedoms. To further the experiment of many coun
tries with different levels of economic growth and social devel
opment, which are however intertwined in a single area of free
dom and democracy.

This day creates new obligations:

• To ensure that our citizens enjoy employment and prosperity 
by combating unemployment, poverty, and social exclusion.

• To adjust the European social model to match with the emerg
ing social conditions, so that our progress ensures greater social 
cohesion and justice.

• To win the battle for sustainable development and put an end 
to the downgrading of the environment.

• To promote a society of knowledge with responsible, in
formed, and competent citizens - a society of citizens.

Here, in this place, the Agora of Athens, two and a half thousand 
years ago, people from different races, nations, and convictions 
came into contact. They met one another with a feeling that 
they were in one of the centres of the civilized world.

Here, we can realise that there is no end to history. Life will con
tinue after today. It is up to us whether this continuation will be 
a history of peace, creation, cooperation, and solidarity. It is this 
continuity of peace, cooperation, and solidarity that we want for 
Europe, for unified Europe, for every one of us.

Thank you.

The Treaty of Accession was signed by the authorized signatories of the Hellenic Republic: the President of the European Council, 
Prime Minister of Greece Costas Simitis, the President of the General Affairs Council, Foreign Secretary of Greece George Papan
dreou and the Alternate Minister of Foreign Affairs Tassos Giannitsis.



Του Πρωθυπουργού ίου Βελγίου

* ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑ

ΕΡΕΜΟΝΥ ΟΕ Τ

ΕΡΕΜΟΝΙΕ ΡΕ I

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από 25 αιώνεε, εδώ, στην Αθήνα, γεννήθηκε η δημοκρατία από έναν εξαιρετικό πολιτισμό.

Εδώ χαράχτηκαν τα περιγράμματα ενόε πολιτικού μοντέλου, ενόε πολιτεύματοε, που επρόκειτο να τοποθετήσει τον άνθρωπο στην 
καρδιά τηε κοινωνικήε οργάνωσηε.

Αυτό το μοντέλο πάντα αποτελεί σημείο αναφοράε για όλουε τουε καταπιεσμένουε λαούε. Αυτό είναι πάντοτε το έμβλημα τηε 
δημοκρατίαε μαε.

Και η Ε.Ε. ανέλαβε αυτή την κληρονομιά. Μια κληρονομιά τριών χιλιάδων χρόνων. Και παρά τιεδυσκολίεε, προσπάθησε να συγκεράσει 
εδώ όλεε τιε παραδόσειε, όλο τον πολιτισμό, όλη την κληρονομιά των λαών που τη συνενώνουν. Και εμπνέεται από την κληρονομιά του 
καθενόε, από τιε μεγάλεε αξίεε και τιε ωραίεε φιλοδοξίεε.

Η διεύρυνση τηε Ε.Ε., αναμφίβολα, αποτελεί το πιο γενναιόδωρο και το πιο ελπιδοφόρο εγχείρημα τηε κοινήε μαε ιστορίαε.



Guy Verhof stadt

Τώρα μαζί θα σταθούμε στο ύψοε pías εξαιρεακήε πρόκλησέ. Και 
η πρόκληση αυτή είναι, να ανοίξουμε το χώρο ins ελευθερίαε, να 
διευρύνουμε tous ορίζοντεε ενόε χώρου δημοκρατίαε και κοινήε 
ευημεριέ.

Τώρα, ενώπιον auins ins npooniiKñs, ίο βασικόιερο είναι να 
βρούμε ία μέσα που θα επιτρέψουν στη διευρυμένη πΑέονΈνωση 
να είναι σε θέση να λάβει αποτελεσματικέε αποφάσειε, να 
διασφαλίσει τη διαφάνεια και να ανοίξει μια δημοκρατική 
συζήτηση, όπου θα συμμετέχουν όλοι.

Και πρέπει να πείσουμε tous πάντεε ότι δεν υπάρχει αντίφαση 
ανάμεσα στη διεύρυνση και την εμβάθυνση. Η διεύρυνση δεν 
πρόκειται ποτέ να οδηγήσει σε «παράλυση» ή σε σμίκρυνση ins 
θαυμάσιαε προστιθέμενέ αξίαε ins Evcoons. Αποκλείεται αυτό να 
συμβεί τώρα. Τώρα, που τα διεθνή γεγονότα απαιτούν μια 
πειστικότερη εμπλοκή ins'Evcûons pas στα παγκόσμια δρώμενα.

Το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο, η εξέλιξη των γεωπολιτικών 
δεδομένων, η παγκοσμιοποίηση, η νέα γεωγραφική pas διάσταση 
απαιτούν μια νέα τοποθέτηση ins Euptbnns στη διεθνή σκηνή.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αρκεστεί να είναι απλώε évas 
napainpniñs του κόσμου ή μια γενναιόδωρη ανθρωπιστική 
οργάνωση. Πρέπει να γίνει παγκόσμιοε παράγονταε, nayKÓopios 
«naÍKins», που να οδηγήσει σε μια πιο αλληλέγγυα και δίκαιη 
διευθέτηση του κόσμου.

Μια εξωτερική πολιτική, που περιορίζεται σε δηλώ σει, είναι κάτι 
που κανείε δεν το παίρνει στα σοβαρά.

Η Ένωση αντ αυτού, πρέπει να αποκτήσει, το συντομότερο 
δυνατό, μέσα: Και στρατιωτικά και πολιτικά. Γιατί είναι αυτά 
απαραίτητα για την επιτυχία των δράσεων είτε αυτέ5 είναι 
προληπτικέ5, είτε για τη διαχείριση των κρίσεων.

Μόνο, υπό αυτούε τουε όρουε, θα ακούγεται η φωνή τ έ  και θα 
είναι καθοριστικόε ο ρόλοε τ έ .

Κυρίεε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό το αισιόδοξο 
μήνυμα ήθελα να σαε φέρω, το γεμάτο καλή θέληση. Αυτό θέλω 
να μοιραστώ με τα 80 εκατομμύρια νέων Ευρωπαίων πολιτών, 
που είναι πλέον συμπατριώτε5 μου.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη npooxcbpnons υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι του Βασιλείου του Βελγίου: Ο Πρωθυπουργ05 Guy Verhofstadt και ο 
VnoupYôs Εξωτερικών Louis Michel.



By the Prime Minister of Belgium

Mr President, dear colleagues, democracy was born of an extraordinary civilization here in Athens 25 centuries ago.

The outlines of a political model, a political system that was to place man at the heart of social organization were drawn here.

This model has always been a point of reference for all oppressed people. It has always been the emblem of our democracy.

The EU has come into this heritage - a heritage of three thousand years - and despite the difficulties, it has made an effort to blend in
to it every tradition, every culture, and every heritage of the people that bind it together. It is inspired by the heritage, the great values, 
and the good ambitions of everybody.

EU enlargement is undoubtedly the most generous and the most promising venture in our common history.



Guy Verhofstadt

We are going to rise up to an extraordinary challenge all togeth
er. This challenge lies in widening the scope of freedom, expand
ing the horizons of a space of freedom and common prosperity.

Face to face with this prospect, the most important thing is to i- 
dentify the means that will enable the enlarged Union to make 
efficient decisions, ensure transparency and initiate a democratic 
debate in which everyone participates.

We must convince everybody that there is no contradiction be
tween enlarging and going deeper. Expansion will never lead to 
"paralysis" or diminishing of the wonderful added value of the U- 
nion. This is out of the question now - now that international 
events call for a more convincing involvement of our Union in in
ternational affairs.

The new geopolitical context, the development of the geopoliti
cal status, globalization, our new physical size, they all require a 
new positioning of Europe in the international scene.

Europe cannot rest contented with being a mere observer or the 
world or a generous humanitarian agency. It must become an in
ternational player, leading to global resolutions of more solidari
ty and justice.

Nobody takes seriously a foreign policy limited to statements.

Instead, the Union must develop the means - both military and 
political - as soon as possible, as these are indispensable for suc
cess in measures, whether these are preventive or involving crisis 
management.

Only under these conditions will Europe have a say and a signifi
cant role.

Ladies and gentlemen, dear colleagues, this was the optimistic 
message I wanted to bring to you - a message full of good inten
tion. This is what I want to share with 80 million new European c- 
itizens, who are now my fellow countrymen and women.

Thank you.

The Treaty of Accession was signed by the authorized signatories of the Kingdom of Belgium: The Prime Minister Guy Verhofstadt and 
the Minister of Foreign Affairs Louis Michel.



Του Πρωθυπουργού
της Δημοκρατίας της Τσεχίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΘΗ 

ΕΡΕΜΟΝΥ Οε ΤΗΕ ΕΙΘΝΑΤΙΙ 

ΕβΕΜΟΝΙΕ ΟΕ Ι.Α είθΝΑΤυΐ

Κυρίεε και κύριοι, η σημερινή ημέρα είναι χωρίε αμφιβολία μια ιστορική στιγμή για τηνΉπειρό μα$.

Η Συνθήκη που θα υπογράψουμε σήμερα από κοινού κλείνει -αν θέλετε-ένα κεφάλαιο κοινήε ιστορίαε, κοινού παρελθόντοΒ.Ένα μακρύ, 
αιματηρό και δύσκολο κεφάλαιο.

Για τη Δημοκρατία τη$ Τσεχία5, η υπογραφή τηε Συνθήκη Προσχώρησή σημαίνει το οριστικό τέλοΞ μια5 περιόδου ιστορίαΞ, όπου δεν 
είχαμε τον έλεγχο τη$ τύχη$ μαε.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ταυτόχρονα και την έναρξη ενόε καινούργιου κεφαλαίου, όπου έχουμε το μέλλον και την τύχη στα χέρια μα$.

Στο πλαίσιο τηε Ε.Ε. η Τσεχία γίνεται ένα ισότιμο μέλοε τη$ Κοινότητα$ και θα συμβάλλει, θα προσφέρει, καθώε επίσηε και θα επηρεάσει 
τιε εξελίξειε σε όλου5 του5 τομείε.



Vladimir Spidla

Η υπαγωγή σε αυτή in διαδικασία οδοκδήρωσηε ins Τσεχίαε, 
αποτεδεί -αν θέδετε- και ένα συμβοδικό βήμα, στο επίπεδο των 
προηγμένων χωρών και των δημοκρατικών χωρών.Έχουμε εδώ 
ένα απτό αποτέδεσμα των συγκεκριμένων προσπαθειών και των 
υποψήφιων χωρών, των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των 
κρατών μεδών από κοινού.

Είναι αναγκαίο να καταβδηθούν τεράστιεε προσπάθειεε, να 
επιδειχθεί ποδιτικό 0 äppos και φαντασία για να καταδήξουμε σε 
αυτό το αίσιο αποτέδεσμα και να οδηγήσουμε σε σχέσειε 
εμπιστοσύνη.

Με τον τρόπο αυτό, όμωε, δημιουργήθηκαν οι συνθήκεε, που 
επιτρέπουν σήμερα τη διεύρυνση ins Ευρώπηε να δημιουργεί 
οφέδη για όδα τα ενδιαφερόμενο μέρη.

Χωρίε αμφιβοδία πέτυχε στο επίπεδο αυτό η διεύρυνση ins 
Eupcbnns. Η διευρυμένη Ευρώπη γίνεται μια, η μεγαδύτερη αγορά 
η μεγαδύτερη ενωμένη αγορά στον κόσμο ο πιο ενδιαφέρων 
ποδιτιστικ05 xcbpos στον κόσμο.

Είναι τώρα αναγκαίο να δημιουργηθεί κάποιο αντίβαρο στην 
οικονομική ισχύ ins Eupcbnns στο ποδιτικό επίπεδο. Στο πδαίσιο 
ins παγκοσμιοποίησή είναι αναγκαίο να ποδδαπδασιαστούν και 
να ενισχυθούν οι κοινέε μαε θέσειε.

Δεν πιστεύω, ωστόσο, ότι η οικονομική και ποδιτική προσέγγιση, 
θα μπορέσει να καταργήσει όδε5 ns διαφορέε μεταξύ των κρατών- 
μεδών. Αντιθέτωε, πιστεύω ότι η Ε.Ε. θα είναι έναε χώροε που θα 
επιτρέψει στα επιμέρουε κράτη-μέδη να διατηρήσουν την εθνική 
τουε ταυτότητα στο πδαίσιο αυτήε τηε ποικιδομορφία5.

Σήμερα, η Ευρώπη είναι ένα συνώνυμο τηε ποδιτικήε σταθερό- 
τηταε και τηε οικονομικήε ευημερίαε, πράγμα που δεν ίσχυε 
πάντοτε στην Ιστορία. Πριν την ενοποίηση τηε, η Ευρωπαϊκή 
Ήπειροε χρειάστηκε να υπερκεράσει διαιρέσειε, να ξεπεράσει 
ποδέμουε, περιόδουε καταπίεσηε και αγώνων για την εδευθερία.

Πιστεύουμε ότι τα εμπόδια που υπερκεράσαμε για να φθάσουμε 
στη σημερινή στιγμή θα ήταν και τα τεδευταία, οι τεδευταίεε 
δυσκοδίεε και ότι θα παραμείνει η Ε.Ε. θεματοφύδακαε των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τηε οικονομικήε ευημερίαε, τηε 
κοινωνικήε δικαιοσύνηε και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είμαι σίγουροε ότι η Τσεχία θα συμβάδδει θετικά σε αυτή την 
εξέδιξη, σε αυτέε τιε διαδικασίεε.

θέδω, επίσηε, για όδουε όσοι συνέβαδαν στην υδοποίηση και 
πραγματοποίηση αυτήε τηε ιστορικήε στιγμήε να πω, ότι δεν 
πρέπει να μιδάμε πάντοτε -αν θέδετε- από την οπτική γωνία του 
κράτουε-μέδουε, αδδά πάντα να έχουμε υπόψη μαε και το 
συδδογικό επίπεδο, τη συδδογική αντίδηψη του ποδιτισμού, που 
έχουμε στην Ευρώπη.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πδηρεξούσιοι τηε Δημοκρατίαε τηε Τσεχίαε: Ο Πρόεδροε τηε Δημοκρατίαε V. Χώσε, ο 
Αναπδηρωτήε Πρωθυπουργόε και Υπουργόε Εξωτερικών Cyril Svoboda και ο Επικεφαδήε των Διαπραγματεύσεων για την ένταξη 
τηε Τσεχίαε στην Ε.Ε. και Επικεφαδήε τηε Αντιπροσωπίαε τηε Δημοκρατίαε τηε Τσεχίαε στην Ε.Ε. Pavel Telicka.



By the Prime Minister of
the Czech Republic

Ladies and gentlemen, today is undoubtedly a historic moment for our Continent.

The treaty that all of us here today are about to sign brings to a close - if you want - a chapter of our common history, of our common 
past - a long, hard, and bloody chapter.

For the Czech Republic, signing the Accession Treaty is the ultimate end of a historic period in which we did not have control over our 
destiny.

Today is also the beginning of a new chapter, in which we have our future and our fate in our hands.

In the context of the EU, the Czech Republic becomes an equal member of the Community and it will contribute, offer, and influence 
developments in all areas.



Vladimir Spidla

The involvement of the Czech Republic in this integration process 
is - if you will - also a symbolic step closer to advanced States and 
democratic States. This is the palpable result of joint efforts by the 
candidate states, the Community institutional bodies, and mem
ber states.

Great efforts are required and political courage and imaginative
ness must be shown in order to reach this happy conclusion and 
guide ourselves towards relations of trust.

Yet, this is how the circumstances that now make European en
largement possible came to be, for the benefit of all interested 
parties.

Without a doubt, the European enlargement has been a success 
in this respect. An enlarged Europe becomes a single - the largest 
single - market, the greatest integrated market in the world, and 
the most fascinating cultural area in the world.

It is now imperative to establish some kind of counterweight in 
European economic power at the political level. In the context of 
globalization, our common positions must be multiplied and re
inforced.

Nevertheless, I do not believe that the financial and political prox
imity will be able to obliterate all the differences among member 
states. On the contrary, I believe that the EU will be an area al
lowing individual member states to preserve their national iden
tities within this diversity.

Europe is today a synonym for political stability and economic 
prosperity - and this has not always been so in history. Before in
tegration, the European Continent had to overcome divisions, to 
overcome wars, periods of oppression, and to fight for freedom.

We believe that the obstacles we have had to overcome in order 
to reach the present junction have been the last ones, the last d- 
ifficulties, and that the EU will remain the guardian of human 
rights and economic prosperity, of social justice and human 
rights.

I am convinced that the Czech Republic will make a positive con
tribution in this development and these processes.

I would also like to say - regarding everybody who has con
tributed to the fulfilment and implementation of this historic mo
ment - that we should not always speak - if you will - from the 
point of view of a member state but we should always bear in 
mind the collective level, the collective culture attitude that we 
share in Europe.

Thank you.

The Treaty of Accession was signed by the authorized signatories of the Czech Republic: The President of the Czech Republic V. Klaus 
and the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Cyril Svoboda The head of the delegation of the Czech Republic for the 
negotiations on the accession to the EU and Ambassador and Head of the Mission of the Czech Republic to the European Com- 
munitities Pavel Telicka.



Του Πρωθυπουργού της Δανίας



Anders Fosh Rasmussen

Πρόεδροι, Υπουργοί, κυρίεε και κύριοι, το λίκνο τηε 
Ευρωπαϊκήε Δημοκρατίαε βρισκόταν στην Αρχαία Αθήνα. 
Γήμερα η Συνθήκη τηε ώριμηε Ευρωπαϊκήε Δημοκρατίαε 
υπογράφεται στη σύγχρονη Αθήνα, στουε πρόποδεε τηε 
Ακρόποληε.

Σήμερα υλοποιούμε ένα όραμα για το οποίο πολέμησαν γενεέε 
Ευρωπαίων. Το όραμα μιαε νέαε Ευρώπηε, το όραμα τηε μίαε 
Ευρώπηε. Η νέα μαε Ευρώπη κατέστη δυνατή από τη βούληση 
των λαών τηε Κεντρικήε και Ανατολικήε Ευρώπηε, από 
γενναίουε ανθρώπουε, οι οποίοι αντιστάθηκαν στην καταπίεση 
και πολέμησαν για την ελευθερία τουε και τα δημοκρατικά τουε 
δικαιώματα.

θα σαε υπενθυμίσω την Ουγγρική εξέγερση το 1956, την άνοιξη 
τηε Πράγαετο 1968, το Κίνημα τηε Αλληλεγγύηε στην Πολωνία 
τη δεκαετία του '80, την ανθρώπινη αλυσίδα από την Ερθονία, 
τη Λετονία και τη Λιθουανία το 1989, τα Λαϊκά Κινήματα στην 
Ανατολική Γερμανία. Είναι οι σημαντικέε εκδηλώσειε αυτέε οι 
οποίεε υπονόμευσαν τουε δικτάτορεε και οδήγησαν στην 
πτώση του Τείχουε του Βερολίνου.

Η διεύρυνση, την οποία υπογράφουμε σήμερα, αποτελεί τη 
συνέχεια τηε ελπίδαε και τηε προσδοκίαε των λαών των χωρών 
σαε. Το κοινό μαε μέλλον βασίζεται σε κοινέε αξίεε, ελευθερία, 
οικονομία τηε αγοράε, ευθύνεε σε επίπεδο Κοινότηταε και 
Κοινωνίαε, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Μαζί θα 
αποτελούμε, θα εκπροσωπούμε μια τεράστια ισχύ. Έτσι η 
ΕυρωπαϊκήΈνωση θα γίνει μια από τιε μεγαλύτερεε οικονομικέε 
δυνάμειε τηε υφηλίου. Δημιουργήσαμε καλύτερεε συνθήκεε 
για την ανάπτυξη του εμπορίου, περισσότερεε επενδύσειε και 
οικονομική ανάπτυξη.

Πρόεδροι, Υπουργοί, κυρίεε και κύριοι, επιτρέψτε μου τέλοε να 
αποτίσω ιδιαίτερο φόρο τιμήε στουε εκπροσώπουε των κρατών 
που προσχωρούν και των λαών που εντάσσονται. Εσειε είχατε 
να επιτελέσετε το δύσκολο έργο. Όλοι, σάε είμαστε βαθύτατα 
υποχρεωμένοι, γιατί κατέστη δυνατή αυτή η διεύρυνση. Για 
άλλη μια φορά σαε λέω ότι σαε καλωσορίζουμε θερμά στην 
οικογένειά μαε.

Μαζί ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. 
Μια νέα Ευρώπη που θα χαρακτηρίζεται από την ευημερία και 
το θρίαμβο τηε ελευθερίαε και τηε δημοκρατίαε. Η Δανία 
προσδοκά και προσβλέπει στο να συνεργαστεί μαζί σαε ωε ίσοι 
εταίροι στην ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Ευχαριστώ πολύ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε ΔανίαεΌ Πρωθυπουργόε Αηάθτε Fogh Ρώειηυεεθη και ο Υπουργόε 
Εξωτερικών Dr. Per Stig Moller



By the Prime Minister of Denmark
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Presidents, Ministers, ladies and gentlemen, the cradle of Euro
pean democracy stood in Athens. Today, the Treaty of the mature 
European democracy is signed in modern Athens at the foot of 
the Acropolis.

Now we realise a vision for which many generations of Europeans 
have fought for -a vision of a new Europe, a vision of one Europe. 
Our new Europe has been made possible through the will of the 
people of Central and Eastern Europe, of brave people who have 
stood up against oppression and fought for their freedom and 
their democratic rights.

Let me remind you of the Hungarian revolt in 1956, the Prague 
Spring in 1968, the Solidarity Movement in Poland in the 1980_s, 
the human chain through Estonia, Latvia, and Lithuania in 1989, 
the popular movements in East Germany. These significant ges
tures undermined dictators and led to the fall of the Berlin Wall.

Presidents, Ministers, ladies and gentlemen, allow me finally to 
pay a special tribute to the representatives of the acceding States 
and their people who are integrating. You have had to do a hard 
job. We are all deeply indebted to you for making this enlarge
ment possible. Let me cordially welcome you once again into our 
family.

Together we are opening a new chapter in European history: a 
new Europe, characterized by prosperity and the triumph of free
dom and democracy. Denmark expects and looks forward to co
operating with you as equal partners in the European Union.

Thank you very much.

The Treaty of Accession was signed by the authorized signatories of Denmark: The Prime Minister Anders Fogh Rasmussen and the Min
ister of Foreign Affairs Dr. Per Stig Möller.



Του Καγκελάριου της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑί 
ΟΕΗΕΜΟΝΥ ΟΡ ΤΗ 
ΟΕΡΕΜΟΝΙΕΟΕΙ.

Φ



Gerhard Schröder

Κύριε Πρόεδρε, κυρίεε και κύριοι, Πρόεδροι, αγαπητοί 
συνάδελφοι,

Είμαι Αρχηγόε Κυβερνήσεωε μιαε χώραε που ξεκίνησε τον ΕΓ 
Παγκόσμιο Πόλεμο κι έτσι δημιούργησε τα βαθύτερα αίτια για 
το χωρισμό τηε Ευρώπηε. Είναι, όμωε, ταυτόχρονα και μία χώρα 
που υπέφερε ιδιαίτερα από τιε συνέηειεε του πολέμου, γιατί και 
η ίδια διχάστηκε, χωρίστηκε στα δύο. Κι έτσι ξέρουμε πολύ 
καλά τί συμβαίνει τώρα και καταλαβαίνετε κι εσείε ότι εμείε οι 
Γερμανοί είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείε που ξεπεράσαμε όχι μόνο 
το διχασμό τηε Γερμανίαε, αλλά τώρα οριστικά το διχασμό τηε 
Ευρώπηε.

Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία, αυτή τη στιγμή, να κάνουμε την 
Ευρώπη μαε μία ήπειρο ειρήνηε και ευημερίαε του πληθυσμού 
μαε για πάντα. Είναι μία ιστορική δυνατότητα αυτή και είμαστε 
πολύ ευτυχείε για την ευκαιρία αυτή που μαε δίνεται. Πρέπει να 
αισθανόμαστε όλοι ευγνωμοσύνη. Εγώ πάντωε αισθάνομαι 
απέραντα ευγνώμων.

Η Ευρώπη για τη Γερμανία και τουε Γερμανούε δεν είναι μόνο 
ένα σύμβολο. Είναι έναε τόποε κοινωνικήε και πολιτικήε 
διάδρασηε και αυτό ακριβώε θα πρέπει να καθορίσει το κοινό 
μαε μέλλον. Όταν μιλώ για κοινωνική επαφή και διάδραση 
εννοώ ότι χτίζουμε μία Ευρώπη, όπου όλοι οι άνθρωποι 
χρειάζονται και μπορούν αυτονόητα να έχουν απασχόληση. Και 
όταν μιλούμε για μία κοινή πολιτισμική επαφή και διάδραση, 
εννοώ ότι πάντα πρέπει να είναι αυτονόητο για όλουε μαε ότι 
αυτή η πολιτισμική πολυμορφία είναι μια τεράστια τύχη και 
ευτυχία για όλουε μαε και όχι το αντίθετο.

Πιστεύω ότι σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το ότι εμείε, 
μετά από τόσουε αιώνεε αιματηρήε ιστορίαε, έχουμε μάθει 
πλέον να συμβάλλουμε, να βάζουμε κι εμείε το λιθαράκι μαε 
για να αποφεύγονται, στο μέτρο του δυνατού, οι συρράξειε στον 
κόσμο και οι κρίσειε να λύνονται με ειρηνικά μέσα. Αυτή είναι 
πιστεύω- η ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία που μπορεί να φέρει η 
Ευρώπη στο διεθνέε σκηνικό και είμαι σίγουροε ότι θα 
καταφέρουμε να διαβιβάσουμε αυτό το μήνυμα.

Για όλουε μαε, για τη Γερμανία η στιγμή αυτή είναι πραγματικά 
μία ιστορική συγκυρία, είναι μία ιστορική ημέρα και είναι πάρα 
πολύ σημαντικό ότι αυτό συμβαίνει εδώ στο λίκνο τηε 
δημοκρατίαε. Είναι μία περίσταση αρμόζουσα στη 
σπουδαιότητα τηε σημερινήε ημέραε.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Ομοσπονδιακήε Δημοκρατίαε τηε Γερμανίαε: Ο Καγκελάριοε Gerhard 
Schroder και ο Υπουργόε Εξωτερικών ΙοεεΓιΙο Fteher.



By che Chancellor of
the Federal Republic of Germany



Gerhard Schröder.

Mr President, ladies and gentlemen, Presidents, dear colleagues,

I am Head of Government of the country that started World War 
II, which gave rise to the most profound causes for Europe's frac
ture. Yet Germany has also suffered terribly from the conse
quences of war, being itself broken in two. Therefore, we are well 
aware of the importance of the current process and understand
ably glad that we have now finally overcome the division not on
ly of Germany but also of Europe.

A unique opportunity presents itself at this moment to make our 
Europe a continent of constant peace and prosperity for our pop
ulations. This is a historic opportunity and one that we are very 
happy to be offered. We must all feel grateful. I, for my part, feel 
infinitely grateful.

For Germany and Germans, Europe is more than a symbol: It is an 
area of social contact and political interaction, and it iss precisely 
this that should determine our shared future. By social contact 
and interaction I mean that we are building a Europe in which the 
people's need to have employment is self-evident. By cultural 
contact and interaction I mean that it must always be self evident 
to everybody that our cultural diversity is an enormous blessing 
and good fortune for all of us rather than the opposite.

Let me add to the above that we, after long centuries of blood
stained history, have now learnt how to contribute towards 
avoiding international conflicts and solving crises peacefully as 
far as possible. This, I believe, is the unique insight and experience 
that Europe can bring to international affairs, and I am convinced 
that we will deliver this message effectively.

For Germany as well as for all of us, this is a truly historic day, and 
it is very significant that it is taking place here, where the cradle of 
democracy is. The circumstances are fitting the importance of the 
day.

Thank you.

The Treaty of Accession was signed by the authorized signatories of the Federal Republic of Germany: Chancellor Gerhard Schroeder 
and Minister of Foreign Affairs Joschka Fisher.



Του Προέδρου
της Δημοκρατίας της Εσθονίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

CEREMONY OF THE! 

CÉRÉMONIE DE LA S

Πρόεδρε, Εκπρόσωποι χηε Ευρωπαικήε Επιτροπήε και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εξοχότητά, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα είναι μία ημέρα σημαντική και για την Εσθονία και για ολόκληρη την Ευρώπη. Για την Εσθονία επιβεβαιώνεται ακόμη μία 
φορά η οδ05 που επιλέξαμε, μετά την αποκατάσταση τη$ ανεξαρτησίαε μαε.

Ιστορικά και πολιτιστικά ανήκαμε πάντοτε στην Ευρώπη. Για μα5, αυτή η διαδικασία ολοκλήρωση$ είναι μία απόλυτα φυσιολογική 
διαδικασία. Αλλά όχι μόνο για εμά5, αλλά και για άλλα κράτη η υπογραφή τη$ Συνθήκηε Προσχώρησή για την Ευρώπη σημαίνει 
επίση5 ότι η Ευρώπη επιστρέφει στην Εσθονία.

Αυτό που μα$ συνδέει με άλλα ευρωπαϊκά κράτη είναι οι κοινέε αξίε5 και το γεγονόε ότι πιστεύουμε όλοι σε ένα δημοκρατικό 
σύστημα, στην υπεροχή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη$ οικονομίαε τη$ ελεύθερέ αγορά$. Η Εσθονία είναι πεπεισμένη ότι η 
προσχώρησή τηε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη τπ5 χώρα5 μα$ και θα 
συμβάλλει στη διατήρηση και κατοχύρωση του πολιτισμού μαΞ. θα επιτρέψει στην Εσθονία να έχει επίση$ μία φωνή για θέματα 
σημαντικά για την Ευρώπη και να συμμερίζεται από κοινού τιε επιτυχίεε τηε Ευρώπη5 .



Arnold Ruutel

Γνωρίζουμε αυτό, επειδή στο παρελθόν μαε είχαν λείψει όλα 
αυιά χα οφέλη, χα είχαμε σχερηθεί. θέλουμε να είμασχε 
αναπόσπασχο μέροε χηε Ευρώπηε και από κοινού να 
χαράξουμε χο δρόμο προε χα εμπρόε. Είμασχε έχοιμοι να 
συμβάλλουμε, ούχωε ώσχε η διευρυμένη ΕυρωπαϊκήΈνωση να 
ενεργεί αποχελεσμαχικά.

Η ΕυρωπαϊκήΈνωση αποχελείχαι από μεγάλα και μικρά κράχη- 
μέλη, μεγάλουε και μικρόχερουε λαούε. Η Ένωση, ωσχόσο, 
αποχελεί ένα εξαιρεχικό πρόχυπο για μία λειχουργία σε ισόχιμο 
πεδίο μεχαξύ μεγάλων και μικρών. Η Εσθονία θα ήθελε να είναι 
έναε εχαίροε με χουε φίλουε και συμμάχουε σε ισόχιμο επίπεδο. 
Μπορούμε να συμβάλλουμε μεχιε γνώσειε, χιε εμπειρίεε μαε, χιε 
παραδόσειε μαε και χον πολιχισμό μαε σχην οικοδόμηση αυχή 
χηε Ευρώπηε και οπωσδήποχε μπορούμε να εμπλουχίσουμε με 
χη συμβολή μαε αυχή, χηνΈνωση.

Δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμασχε όχι θα υπονομευθεί ή 
θα διαλυθεί ο πολιχισμόε μαε σχο μεγάλο αυχό σύνολο χηε 
Ευρώπηε. Αυχό που καθισχά μοναδική χην Ευρώπη είναι η 
ικανόχηχα χων κραχών-μελών να ενεργούν από κοινού, 
διαχηρώνχαε χαυχόχρονα χιε εθνικέε χουε χαυχόχηχεε και χον 
ιδιαίχερο πολιχισμό χου κάθε κράχουε.

Σχιε αρχέε χου 20ου αιώνα ο διάσημοε Εσθονόε ποιηχήε 
Γκούσχερ Σούχε έλεγε «αε παραμείνουμε Εσθονοί, αλλά αε 
γίνουμε επίσηε Ευρωπαίοι». Αυχή η ρήση επαναλήφθηκε σχην 
Εσθονία πολλέε φορέε, αλλά σήμερα η βαθύχερη έννοια αυχή 
χηε πρόχασηε αποκχά ιδιαίχερη σημασία.

Ο δρόμοε που μαε οδηγεί σχη σημερινή ημέρα χηε υπογραφήε 
χηε Συνθήκηε Προσχώρησηε δεν ήχαν εύκολοε. Πολλά άχομα 
χρειάσχηκε να δουλέψουν σκληρά για να υλοποιηθεί η 
σημερινή ημέρα και σχην Εσθονία, σε όλα χα κράχα που 
προσχωρούν σήμερα, σχα κοινοχικά θεσμικά όργανα και σχα 
κράχη-μέλη.

θέλω να χουε ευχαρισχήσω όλουε. Ωσχόσο μπορούμε να 
πούμε όχι η διαδικασία διαπραγμαχεύσεων που διάρκεσε πένχε 
χρόνια αποχελεί μόνο μία φάση σχην ανάπχυξη αυχή και χη 
διαδικασία αυχή. Η υπογραφή χηε Συνθήκηε Προσχώρησηε 
σήμερα είναι ένα σημανχικό ορόσημο σχην οδό και χη 
διαδικασία ανανέωσηε χηε Ευρώπηε.

Είμαι πεπεισμένοε όχι οι Εσθονοί θα υποδεχθούν με 
ενθουσιασμό χη Συνθήκη Προσχώρησηε σχο επόμενο 
δημοψήφισμα και όχι η επικύρωση χηε Συνθήκηε σχα κράχη- 
μέλη θα διεξαχθεί χωρίε καμία δυσκολία, για να μπορέσουμε 
καχόπιν ωε πλήρη μέλη χηε ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε να έχουμε κι 
εμείε χη δική μαε συμβολή σχιε αποφάσειε, που θα επηρεάσουν 
χο μέλλον χηε Ευρώπηε.

Ευχαρισχώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι χηε Δημοκραχίαε χηε Εσθονίαε: Ο Πρόεδροε Arnold Ruutel και η Υπουργόε 
Εξωχερικών Krtetilna Ojuland.



By the President of the Republic of Estonia

President, Representatives of the European Council and the European Parliament, Your Excellencies, dear colleagues, today is an important 
day for Estonia and the whole of Europe. For Estonia, the path we took after the restoration of our independence is once again confirmed.

Historically and culturally, we have always belonged to Europe. For us, the current integration process is a totally natural process. Yet, 
for us as well as for other states, signing the Treaty of Accession to Europe also means that Europe is returning to Estonia.

What holds us together with other European states is our common values and the fact that we all believe in a democratic way of life, in 
the supremacy of human rights, and free market economy. Estonia is convinced that accession to the European Union will secure our 
national security, stability, and development and help to preserve and secure our culture. It will also allow Estonia to have a say in issues 
significant for Europe and to share Europe's joys.

We know the significance of this, as we missed all these benefits in the past - we were deprived of them. We wish to be a full-fledged 
part of Europe and devise the course towards the future together. We are ready to give our own contribution to make the large Euro
pean Union efficient.



Arnold Ruutel

The European Union consists of larger and smaller member s- 
tates, larger and smaller nations. Yet, the Union is an excellent 
model of cooperation at an equal footing among larger and s- 
maller ones. Estonia would like to be a partner at an equal level 
with our friends and allies. We can contribute to the current for
mation of Europe through our knowledge, our experience, our 
traditions and culture, and we can certainly enrich the Union 
through our contribution.

We have no reason to fear that our culture will be undermined or 
destroyed in this great European entity. What makes Europe u- 
nique is the ability of its member states to act jointly while at the 
same time preserving their national identities and the individual 
culture of each state.

The famous Estonian poet Gustav Suits said in the early 20th cen
tury, "Let us remain Estonian, but let us also become European." 
This quote has often been repeated in Estonia but the deeper 
meaning of the phrase takes on a special significance today.

The path leading us to this day, signing the Accession Treaty, has 
not been easy. Many people have had to work hard for this day to 
be possible in Estonia, in all the States acceding today, in the U- 
nion institutions, and in member states.

Thank you all! However, we may also say that this five-year ne
gotiation process is only a stage in this development and in this 
process. Signing the Accession Treaty today is a landmark on the 
road towards Europe's renewal.

I am convinced that the people of Estonian will enthusiastically 
welcome the Treaty of Accession in the upcoming referendum 
and that the ratification of the Treaty in member states will be s- 
mooth so that we could make our own contribution as a full 
member of the European Union to the decisions shaping the fu
ture of Europe.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the authorized signatories of the Republic of Estonia: President Arnold Ruutel and Minister of For
eign Affairs Kristiina Ojuland.



Του Πρωθυπουργού
ίου Ηνωμένου Βασιλείου

της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας

ν ■

ΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΙ 
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Tony Blair.

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, σε μια στιγμή κατά την οποία 
υπάρχει διαφωνία και υπήρξε διχόνοια για λόγουε που όλοι 
γνωρίζουμε, η Συνθήκη αυτή αποτελεί μία θεμελιώδη δήλωση 
ενότηταε για τηνΈνωση εδώ σήμερα.

Καλωσορίζουμε αυτέε τιε χώρεε από την Ανατολική Ευρώπη 
που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που πολέμησαν 
πολύ και σκληρά για την απελευθέρωσή τουε από τη δικτατορία 
και την καταπίεση. Καλωσορίζουμε τουε μεσογειακούε μαε 
εταίρουε, την Κύπρο και τη Μάλτα και προσδοκούμε επίσηε 
σύντομα το 2007 για να καλωσορίσουμε τη Ρουμανία και τη 
Βουλγαρία, όπωε επίσηε και συγχαίρουμε την Τουρκία για την 
πρόοδο που έχει σημειώσει και επίσηε ελπίζουμε να την 
υποδεχτούμε.

Υπάρχουν κράτη που δεν έχουν ενταχθεί. Υπάρχει το θέμα τηε 
ευημερίαε. Έχουμε με την εσωτερική αγορά τη δυνατότητα να 
επιτύχουμε τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά στον κόσμο, 
ούτωε ώστε να είναι βέβαιο, ότι κάθε επόμενη γενιά θα έχει 
καλύτερα αποτελέσματα από την προηγούμενη.

Αλλά υπάρχει και άλλοε έναε λόγοε, έναε πιο βαθύε λόγοε για 
τον οποίον κάποιοε θέλει να είναι μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε 
Ένωσηε. Και αυτόε ο λόγοε είναι οι αξίεε που μοιραζόμαστε. Οι 
αξίεε τηε ελευθερίαε, τηε δημοκρατίαε, το κράτοε δικαίου, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και η αλληλεγγύη, καθώε και η 
κοινωνική υπευθυνότητα.

Αυτέε είναι οι αξίεε που ενώνουν την ΕυρωπαϊκήΈνωση. Όποιεε 
και αν είναι οι διαφορέε, ακόμα και στο εσωτερικό τηεΈνωσηε, 
αυτέε είναι οι αξίεε στιε οποίεε πιστεύουμε όλοι και οι οποίεε 
καθορίζουν τα πολιτικά μαε συστήματα. Και πράγματι αυτέε 
τελικά δεν είναι οι αξίεε μόνο τηε ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε. Είναι οι 
αξίεε των ανθρώπων παντού, όποτε τουε δίνεται η ευκαιρία να 
τιε υποστηρίξουν και να τιε απολαύσουν.

Για όλουε αυτούε τουε λόγουε είναι πράγματι μια μεγάλη 
ευκαιρία, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά το γεγονόε ότι η 
Ευρώπη μπορεί να δώσει ένα παράδειγμα στον κόσμο.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι του Ηνωμένου Βασιλείου τηε Μεγάληε Βρετανίαε και Βορείου Ιρλανδίαε: Ο 
Πρωθυπουργόε Tony Blair και ο Υπουργόε Εξωτερικών Jack Straw.



By the Prime Minister
of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland



Tony Blair.

Mr President, colleagues, at a time when there is disagreement 
and there has been discord for reasons that we all know, this 
Treaty is a fundamental declaration of unity for the Union here to
day.

We welcome the Eastern Europe States acceding to the European 
Union, States that have fought a long and hard fight for libera
tion from dictatorship and oppression. We welcome our Mediter
ranean partners, Cyprus and Malta, and also look forward to wel
coming Romania and Bulgaria soon, in 2007; we also congratu
late Turkey on the progress it has made and hope to welcome it in 
its turn.

There are those countries that have not been acceded. There is 
the question of prosperity. Our internal market has the potential 
to become the largest internal market in the world enabling each 
new generation to achieve better results than the one before it.

Yet, there is another reason, a deeper reason why one may want 
to become a European Union member, and this is our shared val
ues - freedom, democracy, a state of justice, human rights, soli
darity, and social responsibility.

It is these values that unite the European Union. No matter what 
the differences might be, even within the Union, these are the 
values that we all share and that inspire our political systems. In
deed, they are not after all the values of the European Union on
ly. These are the values of people everywhere - as long as people 
are allowed to support and enjoy them.

For all these reasons this is a great opportunity indeed for Europe 
and it is also a great opportunity for Europe to become a model 
for the world.

The Accession Treaty was signed by the authorized signatories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Prime Min
ister Tony Blair and Minister of Foreign Affairs Jack Straw.
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D °n J osé Maria Aznar Lopez

Πρόεδρε tou Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Kupíes και κύριοι, δεν 
θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερο πλαίσιο από αυτό, από το 
Λίκνο tns Δημοκρατίαε για να επαναληφθεί αυτή η ιστορική 
συγκυρία, η επανένωση óáns tns Eupcúnns υπό ópous 
δημοκρατίαε, ελευθερία5 και ελπίζω και ευημερίαε.

θέλω να συγχαρώ την Προεδρία και θέλω να συγχαρώ και όλα 
τα νέα μέλη tns Eupcona'ÍKñs'Eva>ons που σήμερα εισέρχονται σ 
αυτήν και που φέρνουν για όλουε pas μια τεράστια ελπίδα για 
το μέλλον. Πιστεύω ότι σήμερα μπορούμε να εκφράσουμε την 
ελπίδα εκατομμυρίων ανθρώπων που έδωσαν μάχη για την 
ελευθερία tous, που υπέφεραν πολύ κάτω από ένα σκληρό 
ολοκληρωτικό καθεστώ5 και που σήμερα ανοίγει μπροστά tous 
évas véos ópópos ελπίδαε.

Evas atóxos φτάνει στην πραγματοποίησή του. O otóxos autos 
ήταν όχι μόνο η διεύρυνση tns EupconaÏKÔs'Evcuons, αλλά και η 
επανένωση tns Ευρωπαϊκήε Ηπείρου, acpñvovtas πίσω τα παλιά 
μίση και tous naáioús óixaopoús. Και είναι μια στιγμή μεγάληε 
φιλοδοξίαε για óáous tous Eupconaíous noáitiKoús ηγέτεε εδώ 
μέσα, για óáous tous ευρωπαϊκού5 áaoús και ιδιαίτερα για tous 
noáitiKOÚs ε κ ε ίν ο ι ηγέτεε που δεν ζήσαμε τον Β Παγκόσμιο 
Πόλεμο, που δεν γνωρίσαμε, δεν ζήσαμε tis κακουχίεε tns 
μεταπολεμική5 περιόδου, αλλά που παρ όλα αυτά έχουμε 
δώσει μάχη για μία Ευρώπη που να συμμερίζεται tis aÇits tns 
ελευθερία5, tns ónpoxpatías και tns ευημερίαε.

Τώρα είναι η στιγμή να αντιμετωπίσουμε τη νέα Ευρώπη. Μία 
Ευρώπη που σίγουρα θα είναι καλύτερη. Πρέπει να πραγματο
ποιήσουμε θεσμικέε μεταρρυθμίσει, να βελτιώσουμε τη 
λειτουργία μαε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να δώσουμε 
απαντήσει στιε ελπίδεε και τΐ5 επιθυμι« εκατομμυρίων πολιτών.

Είναι τώρα η στιγμή που δεν πρέπει να κλειστούμε στον εαυτό 
μαε, που πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα και στουε φίλου5 μαε 
που θέλουν να ενταχθούν, του$ φίλουε Ρουμάνουε, τουε 
φίλουε Β ο ύ λ γ α ρ ο ί και άλλουε φίλουε που θέλουν να 
ακολουθήσουν τον άλλο δρόμο. Τον ίδιο δρόμο που διέτρεξαν 
πριν από χρόνια η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα και τον 
οποίο σήμερα διατρέχουν άλλεε 1 0  χώρεε και που πολλοί 
άλλοι θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

Και βέβαια σήμερα είναι μία μέρα πολύ αίσια για όλου5, αίσια 
για την Ευρώπη. Είναι μια πολύ καλή μέρα η σημερινή και 
πρέπει να τη μετατρέψουμε σε μία μόνιμη ευκαιρία και αυτό 
είναι στο χέρι μαε. Μακάρι να πετύχουμε το στόχο μαε για το 
καλό τηε ελευθερίαε και τη$ δημοκρατία5 στην Ευρώπη. 
Ευχαριστώ και συγχαρητήρια.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι tns lonavías: Ο Πρόεδρο5 tns Κυβέρνησή Don Jose María Aznar Lopez και 
n YnoupYÓs Εξωτερικών Dona Ana Palacio Vallelesrundi.



am



Don José Maria Aznar Lopez

President of the European Council, ladies and gentlemen, no set
ting could be better than Athens, full of historical resonance and 
the birthplace of the European civilisation, for us to celebrate the 
second occurrence of this historic event, marking the reunifica
tion of the European continent in democracy, freedom, and, I 
hope, prosperity.

I would like to congratulate the Presidency as well as the new Eu
ropean Union members, bringing to all of us great hope for the 
future. I believe that today we are realising the hopes of the mil
lions of people who have fought for their freedom and suffered 
terribly under cruel totalitarian regimes; a new path of hope for 
all these people opens up today.

A goal is becoming reality. This goal was not merely the enlarge
ment of the European Union but also the reunification of the Eu
ropean continent, leaving old hates and old disputes behind. It is 
also a time of great pride for all European political leaders present 
and all European nations, especially for the generation of politi
cians who has not experienced World War II and the aftermath of 
war but has nevertheless worked towards a Europe that shared 
the values of freedom, democracy, and prosperity.

Looking ahead towards the new Europe, which is undoubtedly 
going to be a better place, we must complete the reforms and 
further improve our efficacy in order to respond adequately to 
the hopes and aspirations of millions of European citizens.

Now is the time when we must not turn to ourselves but we must 
open our doors to our friends who want to be acceded, our 
friends Romanians, our friends Bulgarians, and other states wish
ing to follow on this path. The same path that Spain, Portugal, 
and Greece took a few years ago, 10 more countries are taking to
day, and many others will take in the future.

Today is indeed a felicitous day for Europe and for everybody. It is 
a great opportunity and it is up to us to make it last. I hope that 
we are able to achieve our goal for the sake of freedom and 
democracy in Europe.

Thank you and congratulations.

The Accession Treaty was signed by the authorized signatories of Spain: President of Government Don José Maria Aznar Lopez and Min
ister of Foreign Affairs Dona Ana Palacio Vallelesrundi.



Του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

ΛΕΤΗΥΠΟΓΡΑΦί 
EREMONY OF THE 
ÉRÉMONIE DE LA

Κύριε Πρόεδρε, K u p ÍE S  και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ήρθε για την Ευρώπη μια στιγμή μεταμόρφωσηε. Ανοίγει εάν το θελήσουμε όλοι- μια 
εποχή υλοποίησηε. Δεν μαε προχωρά npos τα pnpos μόνο η διεύρυνση τηε Ευρώπηε, αλλά και η ενοποίησή τηε. 450 εκ. Ευρωπαίοι 
τάσσονται στα πλαίσια ενόε τεράστιου προγράμματοε και σχεδίου ενοποίησηε. Πρωτόγνωρο στην ιστορία με ειρηνικά μέσα.

Μπορούμε να υλοποιήσουμε όλεε τιε ελπίδεε που υφίσταται. Το 1945 μετά τον πόλεμο, τιε βαρβαρότητεε, τιε ωμότητεε που έγιναν και 
λόγω τηε αποφασιστικότηταε των συμμάχων, έκλεινε το πιο τερατώδεε κεφάλαιο τηε ιστορίαε μαε στα ερείπια μιαε Ευρώπηε 
ακρωτηριασμένηε και κατεστραμμένηε από τον πόλεμο.

Πριν, περισσότερο από 50 χρόνια στην ήπειρό μαε συνυπήρξε η Δημοκρατία με τη Δικτατορία σε μια ισορροπία τρόμου. Στην Ευρώπη 
και από την Ευρώπη αυτή η διαίρεση που ξεκινούσε από την Ευρώπη χαρακτήρισε ολόκληρη την υφήλιο.

Χρησιμοποιήσαμε, ωστόσο, αυτέε τιε δεκαετίεε και η χώρα μου μαζί με άλλα ιδρύοντα κράτη, έβαλαν τα θεμέλια γι αυτό που έγινε 
κατοπινή Ευρωπαϊκή'Ενωση. Οργανώθηκε η Ευρωπαϊκή'Ενωση, διευρύνθηκε, δημιούργησε τα θεσμικά τηε όργανα, έθεσε τουε κανόνεε 
τηε και δημιούργησε ένα κεκτημένο που προοδεύει συνεχώε σε επίπεδο ειρήνηε και συνεργασίαε και μέσα στο πλαίσιο μιαε από κοινού 
ευημερίαε.



acques Chirac.

Η Ευρώπη μαε παρέμενε ωστόσο μια Ευρώπη ελλιπήε και μόνο το 
ήμισυ των λαών xns συμμετείχε σε αυτό το όραμα. Ποια ήταν, 
λοιπόν, η ελπίδα για όλουε μαε με την αποκατάσταση τηε 
Δημοκρατίαε και τηε Ελευθερίαε στην Ανατολική Ευρώπη; Εσειε 
προσχωρείτε σήμερα, μετά από όλα όσα υποφέρατε, για να 
κατακτήσετε ξανά τα δικαιώματά σαε και μετά από όλη τη δουλειά 
που χρειάστηκε να γίνει για να συμμετέχετε στο κοινοτικό 
κεκτημένο.

Αυτή η Ευρώπη που βλέπει τώρα το όράμα αυτό τηε ειρήνηε και 
τηε ελευθερίαε να θριαμβεύει για όλουε τουε λαούε μαε, που 
μπορεί εκ νέου να δημιουργήσει ένα συνδετικό κρίκο με όλουε 
αυτούε τουε αιώνεε συναλλαγών, που ανοίγει ένα τεράστιο χώρο 
στον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και να ελπίσουμε.

Ευθύνη μαε είναι να δημιουργήσουμε εδώ, από αυτή την 
υλοποίηση, ένα σημείο αφετηρίαε. Να εμπλουτίσουμε την 
Ευρώπη με την ποικιλομορφία τηε και να διατηρήσουμε και την 
αποτελεσματικότητα. Αυτή η νέα Ευρώπη δεν θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στιε προσδοκίεε των πολιτών μαε, εάν όπωε είδαμε 
και με την υφιστάμενη κρίση- οι πολιτικέε τηε αποφάσειε δεν 
διευκρινιστούν και δεν επανεξεταστούν ειε βάθοε.

Η διεύρυνση θα αποτελέσει επιτυχία, εάν μπορέσουμε να 
αδράξουμε αυτή την ιστορική στιγμή για να επανατοποθετήσουμε 
τιε βάσειε αυτού του πολιτικού ευρωπαϊκού σχεδίου οράματοε. 
Αυτό αποτελεί και τιε εργασίεε τηε Συνέλευσηε που θα προτείνει σε 
λίγουε μήνεε ένα σχέδιο Συντάγματοε για την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια μεγάλη αγορά, δεν 
αποτελείται μόνο από κοινέε πολιτικέε, ένα ενιαίο νόμισμα κι ένα

χώρο ελεύθερηε κυκλοφορίαε. Όχι. Είναι μια συλλογική 
φιλοδοξία κοινών προσεγγίσεων, σε επίπεδο αλληλεγγύηε, για 
να μπορέσει να συνενώσει απόλυτα φυσιολογικά στην 
ευρωπαϊκή οικογένεια όλουε τουε λαούε.

Γι αυτό η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει σε διεθνέε επίπεδο για ένα 
πολυπολικό κόσμο, σε μια αρμονική συνύπαρξη και ισόρροπη 
συνύπαρξη με τουε άλλουε εταίρουε τηε στον κόσμο.

Με 25 κράτη μέλη πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτούε τουε 
ορίζοντέε μαε. Πρέπει να συνεχιστεί η οικοδόμηση τηε Ευρώπηε. 
Είμαστε 25 κράτη μέλη τώρα, σε λίγο θα έχουμε 27 κράτη μέλη και 
ίσωε περισσότερα, 'λλοι θέλουν να προχωρήσουμε ακόμη πιο 
γρήγορα, όπωε έγινε με το ευρώ, ή με το Σένγκεν. Κάποιεε 
πρωτοηόρεε ομάδεε χωρών που ξεκινούν νέεε συνεργασίεε, που 
σέβονται το κοινοτικό κεκτημένο και που είναι ανοιχτέε προε όλα 
τα κράτη που μπορούν και είναι πρόθυμα να συνεργαστούν και να 
προχωρήσουν με αυτό τον αυξημένο ρυθμό.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε όλοι να κερδίσουμε από τιε 
διαφορέε που υπάρχουν και να υλοποιήσουμε όλα τα στάδια που 
απαιτούνται για την οικοδόμηση τηε Ευρώπηε.

Έχω εμπιστοσύνη σε αυτή τη διευρυμένη Ευρώπη. Γνωρίζω ότι η 
ζωτικότητα και το ταλέντο όλων των λαών τηε Ευρώπηε, που θα 
μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση σε μια 
ενωμένη Ευρώπη.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Γαλλικήε Δημοκρατίαε: Ο Πρωθυπουργόε Jean-Pierre Raffarin, ο 
Υπουργόε Εξωτερικών Dominique Galouzeau de Villepin και η Υπουργόε Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Noelle Lenoir.



By the President of the French Republic

Mr President, ladies and gentlemen, dear friends, a time of metamorphosis has come for Europe. A time of achievement, if we all wish 
it, is opening up. What drives us on is not only Europe's enlargement but also its unification. Four hundred and fifty million Europeans 
will come together in the most extensive integration project, ever undertaken in the world peacefully.

We can make all existing hopes come true. In 1945, after the war, barbarity, and the atrocities, and with the decisive assistance of the 
Allies, the most monstrous chapter of our history closed, leaving Europe in ruins, mutilated and torn by the war.

For more than 50 years, democracy and dictatorships existed side by side in our continent in a balance of terror. The fracture that start
ed in Europe spread across the entire planet.

Yet, we made good use of these years. My country along with the founder States has laid the foundations of what has become the Eu
ropean Union. The European Union organized, expanded, and established its institutions, laid down its rules, building our assets and 
developing ongoing peace and cooperation in shared prosperity.

Yet, our Europe remained incomplete, as only half of the people shared in this vision. So, what was everybody's hope after the advent



Jacques Chirac

of democracy and freedom in Eastern Europe? For you who are 
joining us today after enduring so much to win back your rights 
and working so hard in order to share ourassets.

For Europe, now witnesses this ideal of peace and freedom win
ning through for all of our people, which may revive centuries of 
exchanges, opening up an immense space where we can create 
and hope.

We have a responsibility to make this achievement a beginning - 
to enrich Europe through its diversity and to preserve effective
ness. This new Europe will not be able to fulfil our citizens, ex
pectations if, as we are seeing in the present crisis, its political de
cisions are not clarified and extensively rethought.

Enlargement will be successful if we make the most of this his
toric moment in order to reform the European political project. 
This is the objective assigned to the Convention for the proposal 
of a Draft Constitution for Europe in the coming months.

The European Union is about more than just a large market, com
mon policies, a single currency, and free movement. It is a collec
tive ambition of common disciplines, firm solidarity towards 
bringing everybody into the European family naturally.

This is why Europe must contribute to a multipolar world in har
monious and balanced co-operation with its major partners in the 
world.

With 25 member States, we must keep our horizons wide. Euro
pean construction must continue. There are 25 of us now; we will 
soon be 27, perhaps even more. Some of the members want us to 
proceed even faster, just as the case was with euro or Schengen - 
some pioneering groups of countries which initiate new partner
ships, respectful of the acquis communautaire and open towards 
all States those who wish and are able to join at this faster pace.

In this way, we may all make the most of existing differences and 
go through all phases required in building Europe.

I have confidence in this enlarged Europe. I know that our united 
peoples have the vitality and talents to take up the challenges.

Thank you

The Accession Treaty was signed by the authorized signatories of the French Republic: Prime Minister Jean-Pierre Raffarin, Minister of 
Foreign Affairs Dominique Galouzeau de Villepin and Minister delegate for European Affairs Mrs Noelle Lenoir.
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Bertie Ahern

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, κυρίεε και κύριοι, συγκεντρω
θήκαμε εδώ σήμερα για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στην 
Ιστορία τηε Ευρώπηε. Η Συνθήκη που υπογράφουμε σήμερα, 
αντλεί την έμπνευσή τηε από την κοινή μαε ιστορία και από τιε 
κοινέε αρχέε των λαών μαε και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα 
ισχυρό θεμέλιο για το κοινό μαε μέλλον.

Δεν υπήρχε πιο ταιριαστό πλαίσιο και πόλη για να υπογράφει 
αυτή η Συνθήκη, όπωε εδώ στην Αθήνα που είναι το λίκνο τηε 
ευρωπαϊκήε δημοκρατίαε και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, όπου 
συνέρχονται από κοινού δημοκρατικά κράτη για να 
δημιουργήσουν την ειρήνη και την ευημερία των λαών τουε. Η 
διαδικασία τηε ευρωπαϊκήε ολοκλήρωσηε που επιβεβαιώνουμε 
και επεκτείνουμε σήμερα, είναι πια πραγματικότητα.

Οι λαοί των κρατών υπό ένταξη πέρασαν σκοτεινέε στιγμέε και 
ζοφερέε περιόδουε στην ιστορία τουε και αξίζουν το βαθύ μαε 
θαυμασμό για τον τρόπο με τον οποίο προετοίμασαν τη συμμετοχή 
τουε στην ΕυρωπαϊκήΈνωση. Από την 1 η Μαϊου του 2004 θα είναι 
προνόμιο τηε Ιρλανδίαε, κατά τη διάρκεια τηε Προεδρίαε μαε, να 
καλωσορίσουμε όλουε εσάε ωε φίλουε και εταίρουε.

Είμαι βέβαιοε ότι η ΕυρωπαϊκήΈνωση θα ενισχυθεί από τη Συνθήκη 
την οποία υπογράφουμε σήμερα, όπωε ενισχύθηκε από προη- 
γούμενεε διευρύνσειε. Κάθε χώρα που προσχωρεί συνεισφέρει με 
την ταυτότητά τηε και την κληρονομιά μαε. Σε κάθε καλά 
ισορροπημένη οικογένεια, η ΕυρωπαϊκήΈνωση θα είναι όλο και πιο 
ισχυρή, διατηρώνταε την ταυτότητα καθενόε από τα μέλη τηε.

Καθώε η Ένωση μεγαλώνει, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 
περισσότερο προσηλωμένη στιε ανησυχίεε και τιε προσδοκίεε 
των πολιτών τηε. Αυτή είναι η βασική μαε προτεραιότητα να 
διαμορφώσουμε το κοινό μαε μέλλον στη Συνέλευση και στη 
συνέχεια στη Διακυβερνητική Διάσκεψη.Έχει μεγάλη σημασία να 
θυμόμαστε ότι δεν φτάσαμε ακόμη στο τέλοε του δρόμου αυτού. 
Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε όπωε είπαν και οι 
συνάδελφοί μου- τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στιε 
προσπάθειέε τουε να ενταχθούν αργότερα.

Η Τουρκία επίσηε έχει αποκτήσει το καθεστώε τηε υποψήφιαε 
χώραε. Ευελπιστούμε ότι θα αρχίσουμε τιε σχετικέε 
διαπραγματεύσειε. Για όλα τα γειτονικά μαε κράτη με τα οποία 
έχουμε στενούε δεσμούε, ελπίζουμε επίσηε ότι θα υπάρξει 
πρόοδοε. Είναι μεγάλο προνόμιο για εμένα να υπογράφω αυτή 
τη Συνθήκη εκ μέρουε του ιρλανδικού λαού.

Πριν από 2000 χρόνια ο Αρχιμήδηε είπε «δοε μοι πα στω και ταν 
γαν κινήσω» (Δωε μου τόπο να σταθώ και τη γη θα κινήσω). 
Αυτόε είναι ο χώροε, στον οποίο πρέπει να σταθούμε και η 
Συνθήκη αποτελεί το μοχλό μαε. Πιστεύουμε ότι με την 
εμπιστοσύνη και την ταπεινοφροσύνη που πρέπει να μαε 
χαρακτηρίζει, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Ιρλανδίαε: Ο Πρωθυπουργόε Bartie Ahern και ο Υπουργόε Εξωτερικών 
Brian Cowen.



By the Prime Minister of Ireland



Bertie Ahern

Mr President, dear colleagues, ladies and gentlemen, we have 
been assembled here today in order to take a great step in the his
tory of Europe. The Treaty we are about to sign today is inspired 
from our peoples, common history and shared principles, and we 
trust that it provides a strong foundation for our shared future.

A more fitting setting could not be found for this Treaty to be rat
ified in than Athens, the cradle of European democracy and Euro
pean civilisation, where democratic States convene in order to es
tablish the peace and prosperity of their people. The process of 
European integration, which we are confirming and expanding 
today, is now a reality.

The people of acceding States have experienced dark moments 
and grim periods in their histories and deserve our deepest admi
ration for the way in which they have prepared for European U- 
nion membership. It will be Ireland's privilege to welcome all of y- 
ou as friends and partners during our Presidency starting on May 
1st, 2004.

I am convinced that the European Union will come out stronger 
thanks to the Treaty which we are signing today, just as it came 
out stronger from enlargement before. Each acceding country 
will give its own contribution through its identity in our shared 
heritage. In a well-balanced family, the European Union will be 
stronger, preserving the identity of each of its members.

As the Union grows larger, it must pay as much attention as pos
sible to the preoccupations and expectations of its citizens. This is 
our main priority in shaping our shared future in the Convention 
and later on in the Intergovernmental Conference. It is imperative 
to remember that we have not reached the end of this road yet. 
We go on to support - as my colleagues said - Bulgaria and Roma
nia in their efforts to join later.

Turkey has also been granted candidate status. We hope to begin 
negotiations. We also hope for progress for all our neighbouring 
countries, to which intimate ties bind us. It is a great privilege for 
me to be signing this Treaty on behalf of the Irish people.

Two thousand years ago, Archimedes said, "Give me a lever and 
enough ground to stand on, and I will move the earth." This is the 
ground on which we must stand, and the Treaty is our lever. I be
lieve that - in the trust and humility that should inform us - we 
shall be able to proceed.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of Ireland: Prime Minister Bartie Ahern and Minister of Foreign Af
fairs Brian Cowen.



Του Προέδρου ίου Υπουργικού 
Συμβουλίου της Ιταλικής Δημοκρατίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΘΕ 

CEREMONY OF THE SIGNAT! 

CÉRÉMONIE DE LASIGNATU

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, έχουν ήδη ειπωθεί πολλά γι αυτή τη συνάντηση για τη σημερινή ημέρα που θα αποτυπωθεί στη μνήμη 
μαε για πάντα. Και εγώ τόση ώρα που καθόμουν εδώ, σκεφτόμουν με απόλαυση πωε όταν γεράσω θα διηγούμαι στα παιδιά μου και στα 
εγγόνια μου ότι αυτή την ημέρα, την αλησμόνητη, την τόσο σημαντική, ήμουν εκεί, ήμουν παρόν κι εγώ και άκουγα τουε μεγάλουε 
ιθύνοντεε, τουε μεγάλουε ταγούε τηε Ευρώπηε, τουε έβλεπα να ανοίγουν την πύλη τηε Ευρώπηε σε δέκα νέεε χώρεε και κατόπιν στουε 
φίλουε μαε τηε Βουλγαρίαε, τηε Ρουμανίαε και τηε Τουρκίαε αργότερα.

Είδα με τα μάτια μου να γίνεται αλήθεια το μεγάλο όνειρο των ιδρυτών πατέρων τηε Ευρώπηε. Το όνειρο τηε επανανέωσηε όλων των 
πολιτών τηε Ευρώπηε, όλων αυτών που πιστεύουν στιε ίδιεε αξίεε, που θέλουν να διασφαλιστεί η ασφάλειά τουε, η ελευθερία τουε, που 
θέλουν να δουν την ευημερία τουε και την ευημερία των παιδιών τουε να πηγαίνει καλύτερα. Όλα αυτά, χάρη σε μια ένωση: Ένωση 
ειρήνηε ανάμεσα σε όλα τα κράτη τηε ευρωπαϊκήε ηπείρου.

Νομίζω ότι πραγματικά πρόκειται για μια εξαιρετική ημέρα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί στα κράτη που τόσο καιρό υφίσταντο μια θηριώδη 
τυραννία, τώρα πρέπει να αισθάνονται μια απέραντη αγαλλίαση, μια εξαιρετική ικανοποίηση που είναι σήμερα εδώ, ελεύθεροι ανάμεσα 
στιε άλλεε ελεύθερεε χώρεε και μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με τη σιγουριά και την εγγύηση τηε Ευρώπηε, η οποία επισφραγίζει και 
επιβεβαιώνει την ελευθερία τουε, τη δημοκρατία τουε, που τουε υπόσχεται ότι θα τουε βοηθήσει να αυξήσουν την ευημερία τουε.

Όλοι μαζί οι παλιέε 15  χώρεε και οι 10 καινούριεε, αλλά και οι χώρεε που θα έρθουν στη συνέχεια, όλοι μαε αναλαμβάνουμε μια κοινή 
αποστολή: όχι μόνο να σκεφτόμαστε για τουε πολίτεε μαε, αλλά να είμαστε κι έναε φάροε. Γιατί εμείε είμαστε οι φορείε του αρχαιότερου 
πολιτισμού. Να, το βλέπετε, αυτά τα ερείπια το αποδεικνύουν εδώ. Εμείε είμαστε ο φάροε που θα φέρει ελευθερία και δημοκρατία σε όλο 
τον κόσμο, σε όλουε τουε πολίτεε του κόσμου που στερούνται ακόμη αυτά τα πολύτιμα αγαθά.



Silvio Berlusconi

Epeis θα εγγυηθούμε χην υπεράσπιση ίων ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων σε ôrlous tous πολίτεε του κόσμου και εμείε θα 
προσπαθήσουμε να λύσουμε τα μεγάλα προβλήματα xns 
φτώχεια5 και xns πείναε. Αυτό, νομίζω, είναι κάτι που μπορεί να 
κάνει η Ευρώπη και πρέπει να το κάνει και θα το κάνει, αν, 
μπορέσει να αποκτήσει θεσμούϊ που θα xns επιτρέψουν να είναι 
πρωταγωνίστρια, να αναμετρηθεί με xous άλλου5 πρωταγωνιστέ5 
του κόσμου, με τη μοναδική υπερδύναμη που υπάρχει πλέον 
παγκόσμια» xis ΗΠΑ και μαζί xous, με σχέση εμπιστοσύνη και 
φιλία5, να υπερασπιστεί την ελευθερία και τη δημοκρατία και την 
ευημερία σε όλο τον κόσμο.

Πρόκειται για ένα έργο τεράστιο, ηράκλειο αλλά και εξαιρετικό 
ταυτόχρονα. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε xous 
θεσμού$ μα5, ούτα» ώστε αυτοί να είναι αποτελεσματικοί.

Σήμερα το πρωί συζητήσαμε επί πολύ πα» να κάνουμε την τάδε ή 
τη δείνα μεταρρύθμιση, ncbs να επιλέξουμε τον τάδε ή τον δείνα 
Πρόεδρο. Εγώ άκουσα xis παρεμβάσε» και σκεφτόμουν «όλα 
αυτά καλά, αλλά πάνω από όλα η αποτελεσματικότητα». Όλα 
πρέπει να γίνονται με γνώμονα την αποτελεσματικότητα για να 
είμαστε ένα ενιαίο υποκείμενο, με μια μόνη ενιαία πολιτική, η 
οποία να στηρίζεται και σε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Πρέπει 
επομένα» να επενδύσουμε περισσότερο στη στρατιωτική 
τεχνολογία, αν θέλουμε να μετρήσουμε στη διεθνή σκηνή.

Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε npos τα εμπρόε. Να 
επανεξετάσουμε xis σχέσειε μα5 με xous Διεθνει^ Οργανισμού$, το 
ΝΑΤΟ, το Ατλαντικό Σύμφωνο στο οποίο πρέπει να δώσουμε ένα νέο 
ρόλο. Πρέπει, επίσηε, να αναθεωρήσουμε εκ βάθρων τη λειτουργία 
του ΟΗΕ και να γίνουμε μια Ευρώπη πιο ισχυρή και πιο μεγάλη.

nie Presidency of the F 
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Αυτή τη στιγμή απευθύνομαι στουε πολίτεε των χωρών αυτών 
που είναι και αυτοί Ευρωπαίοι πολίτε$, γιατί έχουν τ» δικέε μα5 
χ ρ ισ τ ια ν έ  ρίζεε, τη δική μαε καταγωγή και συμμερίζονται το 
δικό μα5 πολιτισμό και τ» δικέε μα5 αξίε5 . Μιλώ αε πούμε για τη 
Ρωσική Ομοσπονδία, μιλώ για τουε λαού5 των Βαλκανίων, μιλώ 
και για την Τουρκία μέχρι ενόε σημείου, η οποία πρέπει να κάνει 
μεγάλα βήματα προόδου για το ελεύθερο πολίτευμα και την 
οικονομία τηε αγορά5 . Απευθύνομαι και στ» Δημοκρατίε5 τηε 
Μέσηε Ανατολήε επίσηε, όπου ελπίζω να μπορέσαμε να βάλαμε 
ένα σπόρο ελευθερίαε στο να φυτρώσει να γίνει δέντρο και να 
χρησιμεύσει α» υπόδειγμα σε όλεε τ» άλλε$ χώρεε.

Να, ποια είναι η μεγάλη αποστολή τηε Ευρώπηε. Αποστολή, που 
μπορεί και πρέπει να αναλάβει η Ευρώπη. Και τώρα που έχουμε 
μαζί μαε τ» 1 0  αυτέ5 χώρε$ που έζησαν στο πετσί τουε την απουσία 
τηε ελευθερίαε, την έλλειψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επί 
δεκαετίεε, επιτέλουε, να, αυτέε οι δέκα χώρεε είναι μαζί μαε και 
μπορούν να έρθουν να μαε βοηθήσουν εμάε τουε πιο τυχερού5 .

Να μα$ δώσουν την ώθηση και να μην κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό 
μα5 και μόνο του5 δικού5 μαε πολίτεε, αλλά να εξαγάγουμε σε όλο 
τον κόσμο αυτό το όραμα τηε παγκόσμιαε, υ »  οικουμενική5 
ειρήνηε. Να εξάγουμε παντού αυτέ$ τ» αξίε5 που πιστεύουμε: την 
ελευθερία, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Καλωσορίσατε και 
σαε εύχομαι καλή τύχη.

Τη Συνθήκη Tlpooxcopnons υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι xns Ιταλική5 Δημοκρατίαε: Ο Πρόεδρο5 του Υπουργικού Συμβουλίου Silvio 
Berlusconi και ο Υπουργό5 Εξωτερικών Franco Frattlnl.
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Mr President, many things have already been said today regarding this occasion, which will remain indelible in our memories. Sitting 
here all this while, the happy thought came to my mind that when I grow old I will be able tell my children and my grand children that, 
"On that unforgettable, most important day, I was there too. I, too, listened to the great personalities and great leaders of Europe. I saw 
them open the gates of Europe in order to receive 10 new member States, followed by our friends Bulgaria, Romania, and Turkey later. 
I saw the great dream of the founding fathers of Europe come true -the dream of reuniting all European citizens, all those sharing the 
same values, aiming to consolidate their safety, their freedom, wishing to see their prosperity and the prosperity of their children im
prove; all this, thanks to the Union - a union of peace among all the States of the European continent."

I believe that today is an extraordinary day indeed. I think that the people of these countries, which suffered terrible regimes for so long 
must now feel infinite joy and pleasure to be here today, free among other free nations, able to contemplate their future in the safety 
and assurance of Europe, which seals and confirms their freedom, their democracy, and pledges to help them increase their prosperity.

Together, the 15  old States member States and 10 acceding ones as well as the States soon to follow, we are undertaking a joint mis
sion: not only to care for our citizens but also to become beacons, for we are the carriers of the most ancient civilisation. This becomes 
obvious in this setting; these remains are here to prove it. We are the beacons that will bring freedom and democracy to the whole 
world, to every citizen who is still deprived of these valuable virtues.

We will pledge to defend the human rights of all the world's citizens and to make an effort to deal with the great issues of poverty and 
hunger. This, I believe, is something that the Union can, must, and will do. It must first develop the institutions that will ensure it plays



Silvio Berlusconi

a major role at an equal footing with other major players such as 
the U.S.A., the single superpower today. Then, it will be able to 
defend freedom, democracy, and prosperity in the world in a re
lationship of trust and friendship with others.

This is a colossal work but also a most magnificent one. I am con
vinced that we must begin by making our institutions effective.

This morning we talked extensively about how to effect this or 
that reform, how to elect this or that President. I listened to the 
addresses, thinking, "All this is just as well, but effectiveness 
comes first." Everything must be done towards effectiveness; we 
must be a single subject with a single, unified policy supported by 
a powerful military force. Therefore, we must invest more on mil
itary technology if we want to have a say in international affairs.

We must also move forward: Review our relationship with the in
ternational organisations, NATO, the Atlantic Pact, to which we 
must assign a new role. We must also radically review the opera
tion of the UN and become a stronger and larger Europe.

I am now going to address myself to the citizens of those coun
tries who are European citizens, too, as they share our Christian 
roots, our origins, our culture and values. I refer for instance to the 
Russian Federation, the Balkan nations; what I am saying also ap
plies to Turkey to a certain extent, a country that still has a long 
way to go forward a free political system and a market economy. 
It also applies to Middle East States, an area where I hope that we 
have been able to plant a seed of freedom from which a tree will 
grow and serve as a model for all other countries.

This is Europe's great mission- mission that Europe can and must 
undertake - especially now that it is joined by these 1 0  countries 
which have had personal experience of lack of freedom and hu
man rights for decades; now that these 1 0  countries have joined 
us at long last, eager to come along and help us more fortunate 
ones. Help us in order not to be concerned with ourselves only but 
instead to spread this vision of universal peace throughout the 
world, to spread the values in which we believe: freedom, justice, 
respect for human rights, peace, and solidarity. Welcome and 
good luck.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Italy: President of the Ministers' Cabinet Silvio 
Berlusconi and Minister of Foreign Affairs Franco Frattini.



Του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Κύριε Πρόεδρε ίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κύριοι συνάδελφοι, κυρίεε και κύριοι, στη μακρά και περιπετειώδη διαδρομή των 9.000 χρόνων του ιστορικού βίου 
τηε Κύπρου, η υπογραφή τπ5 Συνθήκηε Προσχώρησηε τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί κορυφαίο 
σταθμό ηθικήε δικαίωσηετου παρελθόντοε και ελπιδοφόρα αφετηρία πολιτικήε καταξίωσηε του μέλλοντοε.

Το πολυσήμαντο αυτό γεγονόε προκαλεί και δικαιολογεί τη μεγάλη χαρά και τη βαθύτατη συγκίνηση που αισθάνομαι αυτή που ζω, 
όταν καλούμαι ωε Πρόεδροε τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε να υπογράψω τη Συνθήκη Προσχώρησηε τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε 
στην Ευρωπαϊκή'Ενωση.

Την ίδια έντονη χαρά και συγκίνηση αισθάνεται τη στιγμή αυτή και ολόκληροε ο κυπριακόε λαόε, που δικαιολογημένα ερμηνεύει 
την υπογραφή τηε Συνθήκηε ωε δικαίωση των μόχθων, των θυσιών και των ονείρων του στην πολύχρονη και επίμονη προσπάθειά 
του, για ένταξη στην ενωμένη Ευρώπη.

Λυπούμαι γιατί τα τείχη τηε διαίρεσηε και η χαραγμένη διά τηε βίαε γραμμή του διαχωρισμού στη χώρα μαε εμποδίζουν τουε 
Τουρκοκύπριουε συμπολίτεε μαε να πορευτούν μαζί μαε, στο πλαίσιο μιαε επανενωμένηε Κύπρου, το δρόμο προε την Ευρώπη.



Τάσσου Παπαδόπουλου

0 5  Πρόεδροε τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε επαναλαμβάνω και 
από του βήματοε τούτου την ιστορική αυτή ώρα τηε υπογραφήε 
τπ5 Συνθήκηε την αμετάκλητη δέσμευσή μου να αναλώσω όλεε 
μου τιε δυνάμειε στην προσπάθεια για εξεύρεση μιαε ειρηνικήε, 
λειτουργικήε και βιώσιμηε λύσηε του κυπριακού προβλήματοε, 
που θα επανενώσει τον κυπριακό διαιρεμένο σήμερα λαό και τη 
χώρα, σε μια ενωμένη και διευρυμένη τώρα ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Αυτή η δέσμευσή μου δεν είναι απλή εξαγγελία προώθησηε, 
είναι ουσιαστική διαβεβαίωση ανυποχώρητηε θέσηε.

Κύριε Πρόεδρε, στην Αθήνα κοιτίδα τηε Δημοκρατίαε και λίκνο 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού, στη σκιά του ιερού βράχου τηε 
Ακρόποληε, θεματοφύλακα διαχρονικών, οικουμενικών αξιών 
και στο φωε του θείου Παρθενώνα συμβόλου τηε ελευθερίαε 
του πνεύματοε, υπογράφεται σήμερα η διεύρυνση τηε 
Ευρωπαϊκήε Ένωσηε και διανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στην 
ιστορία και την πορεία τηε ανανεωμένηε Ευρώπηε.

Στη συλλογική προσπάθεια τηε διεύρυνσηε από σήμερα 
Ευρωπαϊκήε Ένωσηε η αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κλιμακούμενων προκλήσεων και απαιτήσεων τηε εποχήε μαε, η 
μικρή Κύπροε δεσμεύεται να καταθέσει τη δική τηε συμβολή, 
δεσμεύεται να αναλάβει και να εκπληρώσει όλεε τιε υποχρεώσειε 
που συνεπάγεται η ένταξή τηε στην ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Το κυπριακό πρόβλημα δεν θα καταστήσει προβληματική την 
παρουσία τηε Κύπρου στουε κόλπουε τηε'Ενωσηε. Ούτε η ίδια η 
ένταξη θα ανακόψει τιε ειλικρινείε προσπάθειέε μαε για λύση 
του προβλήματοε. Αντιθέτωε, αισθανόμαστε τώρα πιο 
επιτακτική την ανάγκη να πολλαπλασιάσουμε τιε προσπάθειέε 
μαε για μια λειτουργική λύση, που θα επιτρέπει την εφαρμογή 
του κοινοτικού κεκτημένου σε όλη την επικράτεια τηε 
Κυπριακήε Δημοκρατίαε και που θα αναιρεί την τραγική 
ιδιαιτερότητα τηε πατρίδαε μαε, να είναι η μόνη διαιρεμένη 
χώρα στην ενωμένη Ευρώπη.

Εκ μέρουε ολόκληρου του Κυπριακού λαού εκφράζω θερμέε 
ευχαριστίεε προε την Ελληνική Προεδρία, τα κράτη μέλη τηε 
Ευρωπαϊκήε Ένωσηε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύτιμη βοήθειά τουε στην 
πορεία τηε Κύπρου προε την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη 
δυνατότητα που πρόσφεραν στην Κύπρο να ενταχθεί εκεί, όπου 
ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτικά και πολιτισμικά ανήκει.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Κυπριακήε Δημοκρατίαε: Ο Πρόεδροε Τάσσοε Παπαδόπουλοε και ο 
Υπουργόε Εξωτερικών Γεώργιοε Ιακώβου.



By the President of the Republic of Cyprus

Mr President of the European Council, Mr President of the European Committee, Mr President of the European Parliament, dear col
leagues, ladies and gentlemen, in the long and chequered 9,000 years of Cyprus history, the signature of the Accession Treaty of the Re
public of Cyprus to the European Union is a major landmark of moral vindication of the past and a hopeful point of departure for polit
ical achievement in the future.

This significant event justifiably brings about the great joy and the deep emotion that I feel when as President of the Republic of Cyprus 
I am called to sign the Accession Treaty of the Republic of Cyprus in the European Union.

It is the same intense joy and emotion which all Cypriot people feel right now, rightly interpreting the signature of the Treaty as the vin
dication of their hard work, sacrifices, and dreams during our long and strenuous efforts to become a member of the united Europe.

I regret that the walls of division and the separation line that was imposed by force in our country prevent our Turkish Cypriot fellow c- 
itizens to come along with us in the framework of a reunited Cyprus on our path towards Europe.

As President of the Republic of Cyprus, I reiterate from this forum, at this historic time of the signature of the Treaty, my irrevocable com-



Tassos Papadopoulos

mitment to do everything in my power in order to find a peaceful, 
workable, and viable solution to the Cyprus question, a solution 
able to reunite the now divided people and country of Cyprus in
to a united and now enlarged European Union.

This commitment is not a simple declaration of intent - it is the re
assurance of an unyielding position.

Mr President, the enlargement of the European Union is ratified 
today in Athens, the birthplace of Democracy and the cradle of 
the European civilization in the shade of the sacred rock of the 
Acropolis, safeguard of eternal, universal values, and the light of 
the divine
Parthenon, the symbol of intellectual freedom - a new chapter in 
the history of a renewed Europe begins.

In the collective effort of an enlarged - as of today - European U- 
nion, and in order to deal effectively with the escalating chal
lenges and demands of our times, small Cyprus is committed to 
make its own contribution; Cyprus commits itself to undertake 
and fulfil all the obligations that its accession to the European U- 
nion entails.

The Cyprus question will not render problematic the presence of 
Cyprus in the arms of the Union. Nor will accession itself diminish 
our sincere efforts towards solving the problem. On the contrary, 
we now feel a need more urgent to step up our efforts fora work
able solution, a solution enabling to apply the acquis communau
taire throughout the territory of the Republic of Cyprus, one that 
will reverse the tragic privilege of our country - to be the only di
vided country in a united Europe.

On behalf of all the people of Cyprus I extend warm thanks to the 
Hellenic Presidency, the European Union member States, the Eu
ropean Commission, and the European Parliament for their valu
able support in the course of Cyprus towards the European Union 
and for the opportunity offered to Cyprus to accede where it be
longs historically, geographically, politically, and culturally.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Cyprus: President Tassos Papadopoulos and Min
ister of Foreign Affairs George lakovou.



Της Προέδρου
ιης Δημοκρατίας της Λετονίας



Vaira Vike Freibersa

Κύριε Πρόεδρε, Εξοχότητά, Kupiss και κύριοι, σήμερα ήρθαμε 
εδώ από όλα ία μέρη ins Eupcbnns, από ns ακτέε ins Βαλιικήε 
μέχρι ns ακιέε ins Μεσογείου, από ία χιόνια στον ήλιο και ήρθαμε 
εδώ στην Αθήνα, στο λίκνο ins Δημοκρατία5, όπου ετέθησαν οι 
βάσειε ins δυτικήε φιλοσοφία5 και των δυτικών αξιών.

Ήρθαμε εδώ ακολουθώντα$ έναν μακρύ και ακανθώδη δρόμο, 
μετά από ιστορικέ5 περιπέτειεε, χτυπήματα του πεπρωμένου, 
ατυχίε5 . Και σήμερα ήρθαμε για να εκφράσουμε όλοι την ελπίδα 
μα5 και να δείξουμε όλοι την προθυμία μα5 για προσχώρηση στην 
Ε.Ε.. Προσχώρηση στηνΈνωση, όχι επειδή είμαστε αναγκασμένοι 
να το κάνουμε, αλλά επειδή είμαστε πρόθυμοι να προσχωρή
σουμε στηνΈνωση, να προσχωρήσουμε με ελεύθερη βούληση.

θέλουμε να προσχωρήσουμε στην Ένωση ελεύθερων και 
ευημερούντων κρατών, γιατί η Ένωση αυτή έχει να δείξει πολλέε 
επιτυχίε5 . θέλουμε να προσχωρήσουμε σε ένα σύνολο αξιών που 
κατοχυρώνονται στην Ευρώπη. Πιστεύουμε στΐ5 ίδιε5 αυτέ5 αξίε5, 
στην αξία τη$ ανθρώπινέ ζωή5 , των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
του κράτουε δικαίου.

Αντιμετωπίζουμε τώρα το μέλλον, από κοινού, είκοσι πέντε κράτη 
με διαφορετικέ5 ιστορικέ5 κληρονομώ, διαφορετικέε γλώσσεε, 
διαφορετικέ5 ταυτότητε5, διαφορετικέ5 παραδόσειε. Αλλά η κάθε 
μία χώρα θέλει να διατηρήσει αυτέε τιε αξίε5, αυτέ5 τ« ιδιομορφίε5 
και την ιδιαίτερη κληρονομιά, αλλά η κάθε χώρα επίση5 
επιδεικνύει και τη βούληση εργασίαε από κοινού, γιατί 
κατανοούμε ποια είναι τα θεμέλια του συστήματ05 μα$ και οι αξίε5 
που θέλουμε να προωθήσουμε και για τΐ5 οποίε$ θέλουμε να 
καταβάλλουμε προσπάθειε5 .

Στην ευρωπαϊκή ιστορία η Λετονία δεν είναι η μόνη χώρα που έχει 
μαύρεε σελίδε$ στην ιστορία τη5. Δεν έχουμε πολλά κράτη στην 
Ευρώπη που μπορούν να πουν ότι είχαν μόνο ευτυχεί5 ημέρε5 
στην ιστορία του5. Αντιμετωπίζουμε σήμερα το μέλλον, όπω5 είπα 
ένα μέλλον που θα διαμορφώσουμε όλοι μαζί από κοινού, θα 
πρέπει να αντιμετωπίσουμε κινδύνου, προκλήσε«, ίσω5 και 
απειλέε, ίσα« και διχόνοια. Όλα αυτά αποτελούν -αν θέλετε- 
τμήμα και φαινόμενα τη$ ζωή$, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε σε 
καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε αυτέ5 τ« προκλήσε« και να 
βρούμε καλύτερε$ λύσε«, εργαζόμενοι από κοινού.

Εμεί$ οι Λετονοί εκφράζουμε την ικανοποίησή μαε για την 
προσχώρησή μα$ σε αυτή την Κοινότητα, πιστεύουμε στην 
Ευρώπη και πιστεύουμε στο μέλλον τη5 Ευρώπη.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι ins AnpoKpaiias ins Λετονία$: Η Πρόεδρο5 Vaira Vike Freiberga, o 
Πρωθυπουργόε Einars Repse, n YnoupYÓs Εξωτερικών Sandra Kalniette και ο Επικεφαλή5 των Διαπραγματεύσεων για την ένταξη 
ins Λεττονία5 στην Ε.Ε. και Ycpunoupyós Εξωτερικών Andris Kesteris.



By the President of the Republic of Latvia



Vaira Vike Freibema

Mr President, your Excellencies, ladies and gentlemen, we have 
come here today from every part of Europe, from the Baltic shores 
to the Mediterranean shores, from the snow to the sun, and we 
have come here in Athens, the cradle of Democracy, where the 
foundations of Western philosophy and Western values were laid 
down.

We have arrived here after following a long and tricky path, after 
historic upheavals, blows of fate, and misfortunes. We have all 
come here today in order to express our hopes and to show our 
willingness to be acceded to the EU - to be acceded to the EU not 
because we are forced to do so but because we are willing to be 
acceded to the Union, to be acceded of our own free will.

We wish to be acceded to the Union of free and prosperous States 
because this Union is able to exhibit many successes. We wish to 
be acceded into the system of values that are safeguarded in Eu
rope. We believe in these same values, the value of human life, of 
human rights, of the rule of law.

We are now contemplating the future together, 25 States with d- 
ifferent historic heritage, different languages, different identi
ties, and different traditions. Yet each country wishes to preserve 
these values, these individualities, and this special heritage; at the 
same time, each country exhibits the will to work together be
cause we comprehend which are the foundations of our systems 
and the values that we wish to promote and for whose sake we 
are prepared to make efforts.

In European history, Latvia is not the only country with dark pages. 
There are not many States in Europe that may boast to have only 
had happy days in their histories. We are now contemplating the 
future - a future that, as I said, we will all be shaping together. We 
will have to face risks, challenges, perhaps even threats, disputes 
maybe. All of the above are - if you will - a part of life, yet I believe 
that we will be in a better position to deal with these challenges 
and to find better solutions by working together.

We Latvian people express our satisfaction for joining this Commu
nity. We believe in Europe and we believe in the future of Europe.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Latvia: President Vaira Vike -Freiberga, Prime Min
ister Einars Repse, Minister for Foreign Affairs Mrs Sandra Kalnieteand Chief Negotiator for the Accession of the Republic of Latvia 
to the European Union, Under-secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs Mr Andris Kesteris.



Του Προέδρου
ιης Δημοκρατίας της Λιθουανίας

ΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣ 

ΕΜΟΝΥ OF THE SIGNATURE OF THE 

ÉMONIE DE LA SIGNATURE DU TRA



Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων, κ.κ. Πρόεδροι τηε Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίεε και κύριοι, βρισκό
μαστε σήμερα εδώ γιατί αυτή είναι η θέληση των λαών μαε και 
των κρατών μαε. Είμαστε εδώ για να γεννηθεί μια Συνθήκη, η 
οποία έχει κεφαλαιώδη σημασία για την επανένωση τηε 
Ευρώπηε. Η Συνθήκη αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα τηε κοινήε 
μαε εμπειρίαε και κοινήε μαε προσπάθειαε.

Γυρίζουμε εδώ σήμερα μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία. 
Η Λιθουανία θα γιορτάσει το 2009 τη χιλιετία τηε ύπαρξηε του 
κράτουε μαε. Πριν από 750 χρόνια ο βασιλιάε μαε ενθρονίστηκε 
και από τότε η Λιθουανία ανήκει στη χριστιανική Ευρώπη.

Από τότε η λιθουανική ιστορία, η ιστορία τηε Λιθουανίαε είναι 
αναπόσπαστη από την ιστορία τηε Ευρώπηε. Παρ όλεε τιε 
προσπάθειεε να εξαφανιστεί η Λιθουανία από το χάρτη τηε 
Ευρώπηε κατά τη διάρκεια των αιώνων, υπήρξαν συνθήκεε που 
διασφάλισαν την ασφάλειά μαε και την ευημερία μαε. 
Υπάρχουν άλλεε που σφραγίστηκαν από τη χρήση βίαε και που 
σημάδεψαν οδυνηρέε απώλειεε για τη χώρα μου.

Σήμερα υπογράφουμε μια νομική και πολιτική πράξη ιδιαιτέρωε 
σημαντική που πρέπει να χαρακτηρίσω, νομίζω, στην πράξη τηε 
ευρωπαϊκήε ενότηταε. Η Συνθήκη που υπογράφουμε σήμερα 
αποδεικνύει ότι είναι αδύνατο να απαλειφθούν οι ευρωπαϊκέε 
αξίεε από τη βία. Βλέπουμε ότι τελικά θριαμβεύει η Δημοκρατία 
και ο σεβασμόε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θριαμβεύει η

ελευθερία. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να ζήσουμε μαζί, 
χρειάζεται μια αρμονική συνέργια, η οποία είναι απαραίτητη. Και 
αποδεικνύουμε σήμερα ότι μπορούμε να συνεργαστούμε, 
μπορούμε να δράσουμε από κοινού. Δυνάμεθα και το επιθυμούμε. 
Μαζί μπορούμε να λύσουμε τα πιο ακανθώδη προβλήματα 
που απασχολούν τουε πολίτεε μαε, μπορούμε να τα λύσουμε 
από κοινού. Οι Λιθουανοί θα τοποθετηθούν σε ένα 
δημοψήφισμα για την ένταξη τηε χώραε μαε και είμαι βέβαιοε ότι 
θα εκφράσουν με την ευκαιρία του δημοψηφίσματοε τη 
βούλησή τουε να ενταχθούν στην Ευρώπη, όπωε οι λαοί τηε 
Μάλταε και τηε Ουγγαρίαε.

θα συμβάλλουμε στην ευημερία τηε Ευρώπηε με τη συμμετοχή 
μαε στην Ε.Ε. Τα σύνορα τηε Λιθουανίαε θα γίνουν εξωτερικά 
σύνορα τηε Ε.Ε., θα είναι σύνορα ασφαλή και φιλικά. Η Βαλτική 
θάλασσα θα περιστοιχίζεται από κράτη-μέλη τηε Ε.Ε. και είμαι 
πεπεισμένοε ότι η περιοχή αυτή θα γίνει μια από τιε πιο 
δυναμικέε περιοχέε τηε Ε.Ε., όσον αφορά στην ανάπτυξη.

Πιστεύω ότι οι παλιοί και νέοι συνάδελφοί μαε, γείτονέε μαε 
προε Ανατολάε, θα αισθανθούν τα θέλγητρα μιαε διευρυμένηε 
Ευρώπηε. Σήμερα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμήε στουε 
λαούε μαε, σε όλουε αυτούε τουε Ευρωπαίουε που μέσα από 
διάφορεε εμπειρίεε δημιούργησαν τα θεμέλια τηε Ε.Ε. Το 
εγχείρημα εστέφθη με επιτυχία.Έχουμε τη μεγάλη τιμή αλλά και 
την ακόμα μεγαλύτερη ίσωε ευθύνη, να συνεχίσουμε το έργο 
αυτό, δημιουργώνταε μια Ευρώπη ισχυρή και ενωμένη.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Δημοκρατίαε τηε Λιθουανίαε: Ο Πρωθυπουργόε Α^ίτάθε ΜγΙτοώε 
ΒτθΖθυεΙοε και ο Υπουργόε Εξωτερικών Αηίβηθε νθΐίοηίε.



By the President of
the Republic of Lithuania



Rolandas Paksas

Mr President, dear colleagues, Heads of States and governments, 
Messrs Presidents of the European Committee and of the Euro
pean Parliament, ladies and gentlemen, we are here today be
cause this is the will of our people and countries. We are here so 
that a Treaty is born, a Treaty that is of paramount importance for 
the reunification of Europe. This Treaty is the result of our shared 
experience and of our shared efforts.

We are turning a new page in European history here today. In 
2009, Lithuania will be celebrating the millennium of our country's 
existence. 750 years ago, our king was acceded to the throne, and 
Lithuania has belonged in Christian Europe ever since.

Since then Lithuanian history has been inseparable from the his
tory of Europe. In spite of all the efforts to eradicate Lithuania 
from the map of Europe over the centuries, there have been 
treaties that ensured our security and our prosperity. Other 
treaties were ratified through force and have marked painful loss
es to my country.

We are signing today a legal and political act of extraordinary im
portance, as I believe I must call it, the act of European unification. 
The Treaty to be ratified today proves that it is impossible to erad
icate European values through force. We find that Democracy 
and respect for human rights eventually triumph. Freedom tri
umphs. For all this to happen we must live together; harmonious 
synergy is required, is indispensable. We are proving today that 
we are able to cooperate, that we are able to act in unison. We are 
able and willing.

Together we will be able to solve the most pressing problems that 
our citizens face; we can solve them jointly. Lithuanian people will 
voice their opinion on the question of our country's accession in a 
referendum, and I am convinced that they will take up the op
portunity to express their willingness to become members of the 
European Union, as the people of Malta and Hungary did.

We will contribute to the prosperity of Europe through our par
ticipation in the EU. Lithuanian borders will become the outer 
borders of the EU. They will be safe and friendly borders. The 
Baltic Sea will be lined by EU member States, and I am convinced 
that this area will be one of the most dynamically growing areas 
of the EU.

I believe that our new and old colleagues, our neighbours to the 
East, will feel the attractions of an enlarged Europe. Today we 
must pay homage to our people, to all those Europeans who laid 
down the foundations of the EU through a wealth of experience. 
The venture has been crowned a success. We have the great hon
our but also the perhaps even greater responsibility to continue 
this work in order to create a strong and united Europe.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Lithuania: Prime Minister Algirdas Mykolas 
Brazauskas and Minister of Foreign Affairs Antanas Valionis.


