
Του Πρωθυπουργού ίου Λουξεμβούργου



Jean-Claude Juncker

Κύριε Πρόεδρε, κυρίεε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, κάθε 
φορά που η Ευρώπη εκφράζει μεγάδεε φιλοδοξίεε και αν tis 
συνοδεύει με ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα και με tis κατάλληλεε 
προσπάθειε5, αποδεικνύει ότι είναι ικανή για πολύ μεγάλε5 
επιτυχίε5. Είναι ικανή να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Όταν ans 7 
Φεβρουάριου του 1992 μαζί με άλλουε παριστάμενουε εδώ 
υπέγραφα τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, δεν θα μπορούσα ούτε καν 
να φανταστώ ότι έντεκα χρόνια μετά θα ήμαστε τόσοι εδώ μέσα 
στη ζώνη του ευρώ.

Όταν συμφωνήσαμε το 1997 στο Λουξεμβούργο tis 
προϋποθέσει για τη διεύρυνση, ποτέ δεν θα μπορούσα να 
φανταστώ ότι έξι χρόνια αργότερα, λιγότερο κι από έξι μάλιστα, θα 
είχαμε δέκα νέε$ προσχωρήσει, ότι τα 15 νυν κράτη-μέλη και τα 
10 νέα θα υπογράφαμε σήμερα τη Συνθήκη Tns Προσχώρησή.

Λοιπόν, θέλω va oas ευχηθώ το καλώε ορίσατε στα νέα κράτη- 
μέλη και θέλω να αποτίσω φόρο τιμήε σε outoùs που τα τελευταία 
χρόνια καθοδήγησαν τα βήματα και tis επιλογέε των λαών που 
σήμερα υπογράφουν τη Συνθήκη Tns Προσχώρησή. Κάποιοι 
βρίσκονται εδώ, αλλά υπήρξαν και άλλοι, πολλοί άλλοι 
πολιτικοί, άντρεε και γυναίκεε που συναντήσαμε, που 
διασταυρωθήκαμε μαζί tous και δεν θέλω va tous ξεχάσουμε, δεν 
θέλω να ξεχάσουμε αυτά που έκαναν. Αυτό που λέω είναι μια 
παρατήρηση που αφορά όχι μόνο tis κυβερνήσει, αλλά και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και tous EniTpônous που αγωνίστηκαν γι 
αυτόν τον ευγενή αγώνα.

θέλω τώρα να τιμήσω tous daoûs Tns Κ ε ν τ ρ ιά  και Ανατολικήε 
Eupcbnns, va tous συγχαρώ για το 0àppos tous, που δοκιμάστηκε 
άπειρεε cpopés και οι οποίοι με τόση προσήλωση και πείσμα 
μπόρεσαν να οδηγήσουν σε αίσιο τέλοε τη δύσκολη αυτή 
διαδικασία μεταμόρφωσή Tns za)ds tous ans Koivcovtes tous.

θέλω με μεγάλη θέρμη ανθρώπινη και με συναισθηματική 
συμμετοχή, να χαιρετίσω εδώ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία που 
με το 0àppos tous θα μπουν γρήγορα στην οικογένειά pas. Και 
θέλω επίση5 να χαιρετίσω με ιδιαίτερο σεβασμό την Κύπρο και τη 
Μάλτα, με την προσχώρησή tous στην Ε.Ε. θα την βοηθήσουν να 
ξεκινήσει μια πραγματική πολιτική «ανοιχτήε θαλάσσηε».

Η σημερινή ημέρα είναι μια ιστορική συγκυρία για την Ευρώπη και θα 
τη θυμούνται οι μελλοντικέε γενιέε με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη.

Eas ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι του Λουξεμβούργου: Ο Πρωθυπουργόε Jean-Claude Juncker και η 
YnoupYôs Εξωτερικών και Εξωτερικού Εμπορίου Lydie Polfer



By the Prime Minister of Luxemburg



Jean-Claude Juncker

Mr President, ladies and gentlemen, dear colleagues, Europe 
proves that it is capable of great successes every time that it ex
presses great ambitions, if it supports them by a tight schedule 
and the efforts required.
It is capable of impressing the world. When on February 7,1992, 
alongside others present here, I was signing the Treaty of Maas
tricht, I was not able to even imagine that 11  years later so many 
of us here would be in the euro zone.

When we agreed upon the enlargement requirements in 1997 in 
Luxemburg, I could never have imagined that six years later - even 
less than six in fact-w e would have 10 new accessions - that the 
15 current member States and the 10 new ones would be signing 
the Accession Treaty today.

I would therefore like to welcome all the new member States. I 
would also like to pay tribute to those who in recent years have 
guided the steps and choices of the nations who are signing the 
Treaty of Accession today. Some are here today but there were 
more, many more politicians, men and women, whom we met, 
whom we came across and I would not like us to forget them, I 
would not like us to forget what they have done. This remark ap
plies not only to governments but also to the European Commis
sion and the Commissioners who have fought this noble fight.

I would now like to honour the people of Central and Eastern Eu
rope, to congratulate them on their courage, which was put to 
the test innumerable times, and who have managed to bring to a 
happy end this hard process of transformation of their lives and 
their societies with such single-mindedness and determination.
I would like to greet with great human warmth and emotional in
volvement Romania and Bulgaria, which are soon to become part 
of our family thanks to their courage. I would also like to pay spe
cial respect to Cyprus and Malta. Through their accession, they 
will help the EU to embark on a true "open sea" policy.

Today is a great historic moment for Europe, and future genera
tions will remember it with emotion and gratitude.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of Luxemburg: Prime Minister Jean-Claude Juncker and Minister of 
Foreign Affairs and Trade Lydie Polfer.



Του Πρωθυπουργού
της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας

ΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣΣΥΝΘ 

ίΜΟΝΥ OF THE SIGNAT 

ΜΟΝΙΕ DE LA SIGNAT

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, για τουε Ούγγρουε σε όλο τον κόσμο, η Δημοκρατία και η αλληλεγγύη αποτελούν σήμερα 
αντικείμενο εορτασμών. Πιστεύουμε ότι κατά κάποιο τρόπο, αυτή τη στιγμή, αποπληρώνεται κάποιο χρέοε τηε Ευρώπηε προε εμάε 
και κάποιο χρέοε δικό μαε προε την Ευρώπη.

Ολοκληρώνεται σήμερα έναε αιώναε δυσκολιών, διχόνοιαε, διαίρεσηε και για εμάε ξεκινά σήμερα ο 21οε αιώναε τηε επανένωσηε 
τηε Ευρώπηε με τρόπο ειρηνικό. Μια διαδικασία που άρχισε με την πτώση του Βερολίνου όταν έπεσε το Σιδηρούν Παραπέτασμα και 
όταν μπόρεσαν οι Γερμανοί τουρίστεε και οι Γερμανοί πολίτεε να συναντηθούν ξανά με τουε συγγενείε και φίλουε τουε από τουε 
οποίουε είχαν χωριστεί τεχνητά.

Τώρα τελειώνει αυτή η περίοδοε με την ευκαιρία τηε τελετήε αυτού του πολύ σημαντικού γεγονότοε. θέλω να χαιρετίσω όλουε τουε 
ήρωεε, τουε γνωστούε και άγνωστουε τηε ιστορίαε μαε και τουε ήρωεε τηε επανάστασηε του 48, του 56, όλουε αυτούε τουε ήρωεε 
που θέλω σήμερα να ευχαριστήσω, θέλω να ευχαριστήσω επίσηε τουε συμμετέχοντεε στην στρογγυλή τράπεζα του 89 και 90 για 
τη σκληρή τουε δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω όλουε τουε Ούγγρουε πολίτεε που έκαναν τεράστιεε θυσίεε μαζί με τιε 
οικογένειέε τουε τα τελευταία χρόνια. Χάριν των δικών τουε προσπαθειών, σήμερα μπορούμε να φτάσουμε στα πλαίσια αυτήε τηε 
σημαντικήε τελετήε.



Peter Medgyessy

Xâpis oms ôikés tous προσπάθειεε και xâpis cms προσπάθειεε 
όλων των Ευρωπαίων, θέλω να εκφράσω us ευχαριστώ και 
ιην ευγνωμοσύνη ολόκληρου ίου Ρ)αού μου npos ιην Ευρώπη. 
Πιστεύω ότι πολλοί συμπολίτεε μου σήμερα θεωρούν και 
σκέφτονται για us οικογένειέ5 tous ότι «αν ο πατέραε μου ή η 
μητέρα μου μπορούσε να ζήσει ένα τέτοιο γεγονόε, την 
υλοποίηση ενόε ονείρου, θα ήταν πραγματικά ευτυχισμένοι».

θέλω, λοιπόν, να εκφράσω us ευχαριστίε5 και την 
ευγνωμοσύνη μου ous κυβερνήσει όλων των κρατών-μελών 
για την υλοποίηση αυτού του οράματοε, pias μεγάληε και 
ενωμένηε Eupconns. Μπορούμε να πούμε ότι τα θαύματα 
μπορεί να τα πραγματοποιήσει μόνο évas daôs που είναι 
πραγματικά ελεύθεροε. θέσαμε αυτά τα οράματα πριν 13  
χρόνια στη χώρα pas και μπορούμε σήμερα να τα 
υλοποιήσουμε.

Σπάνια μπορώ να πω, pas βοήθησε το πεπρωμένο σε αυτό το 
δρόμο. Πολύ συχνά ήμαστε θύματα αδικιών και καταπίεσηε, 
αλλά σήμερα μπορούμε επιτέλουε να αδράξουμε us ευκαιρίε5 
που pas προσφέρονται και να συμβάλλουμε και εμεί5 σε αυτή 
την ενοποίηση, σε αυτή την επανένωση Tns Eupconns. 
Υπάρχουν 10.000.000 Ούγγροι και πιστεύουμε ότι ο àaôs μου 
αποκτά σήμερα μια ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο pias 
συναίνεσηε και αμοιβαίου σεβασμού.

Πιστεύουμε ότι οι χώρεε τη$ προσχώρησή πρέπει να δείξουν το 
θάρρο5 και τη δύναμη για να προχωρήσουν προε τα εμπρόε. 
Την ιστορία μα$ την έχουν διαμορφώσει οι ατυχίεε τηε ιστορίαε, 
αλλά πιστεύω ότι σήμερα θα είμαστε σε θέση να συμβάλλουμε. 
Πάντοτε είχαμε συμβολή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και στο 
επίπεδο τπ5 μουσικήε και στο χώρο του αθλητισμού. Η Ευρώπη 
γνωρίζει πολύ καλά αυτό το ένδοξο παρελθόν τη5 Ουγγαρία5.

Αυτή, λοιπόν, την κληρονομιά αιώνων, προσφέρουμε και 
συμβάλλουμε σήμερα στην κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και 
καλούμε όλου$ τουε Ευρωπαίουε φίλουε μαε να γνωρίσουν 
καλύτερα και από κοντά αυτούε του5 θησαυρούε και αυτή την 
κληρονομιά μαε. Είστε ευπρόσδεκτοι στη χώρα μαε, είστε στη 
χώρα μαε στην Ευρώπη.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Δημοκρατίαε τηε Ουγγαρίαε: Ο Πρωθυπουργό5 Peter Medgyessy, ο 
YnoupYôs Εξωτερικών Laszlo Kovacs και ο Εηικεφαλήε των Διαπραγματεύσεων για την ένταξη Tns Ουγγαρίαβ στην Ε.Ε. και 
Επικεφαλήε Tns Αντιπροσωπίαε Tns Ουγγαρία5 στην Ε.Ε. Endre Juhasz.



By the Prime Minister of
the Republic of Hungary

Mr President, dear friends, Democracy and solidarity today are occasion for celebration for Hungarian people the world over. We be
lieve that in a way a debt to us on the part of Europe and a debt to Europe on our part are being repaid now.

A century of hardship, clash, and division reaches an end today. The 21st century of peaceful reunification of Europe begins for us in a 
process set in motion by the Fall of the Berlin Wall, when German tourists and citizens were once again able to meet their friends and 
relatives, from whom they had been artificially separated.

This period now ends with this ceremony of this most outstanding event. I would like to greet every hero - known and unknown - of 
our history as well as the heroes of the revolutions of 1948,1956; all those heroes I thank today. I would also like to thank participants 
in the 1989 and 1990 round table for their hard work as well as all the Hungarian citizens and families who made enormous sacrifices 
in recent years. It was thanks to their efforts that we have been able to arrive at this significant ceremony today.

It became possible thanks to their efforts and thanks to the efforts of all Europeans; I would like to give thanks and to express gratitude



Peter Medgyessy

on behalf of all my people towards Europe. I believe that today 
many of my fellow citizens are thinking regarding their families 
that "if my father or mother could have experienced an event 
such as this, of a dream come true, they would have been truly 
happy."

I would therefore like to express my thanks and my gratitude to 
the governments of all member States for making this vision 
come true: a large and united Europe. We could say that miracles 
can only be performed by truly free people. 13  years ago, we set 
these visions before us in our country and today we are able to re
alise them.

Rarely, I may say, has fate helped us along the way. We have often 
been victims of injustice and oppression. Yet, today we can at last 
seize the opportunities that we are offered and contribute in our 
turn to the integration and reunification of Europe. There are 
10,000,000 Hungarians, and I believe that my people will make a 
particular contribution regarding consensus and mutual respect.

We believe that acceding countries must show the courage and 
the power to move forward. Our history has been shaped by mis
fortunes, yet I believe that today we will be in a position to con-

tribute. We have always made our contribution to the European 
civilization in the areas of both music and sports. Europe is well 
aware of the glorious past of Hungary.

This heritage of centuries is what we offer and bring to the com
mon European heritage today, and we call upon all our European 
friends to get to know these treasures and this heritage for them
selves. You are welcome to our country; in our country, you are in 
Europe.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Hungary: Prime Minister Peter Medgyessy and 
Minister of Foreign Affairs Laszlo Kovacs, the Ambassador of the Republic of Hungary to the European Union, Chief Negotiator for 
the Accession of the Republic of Hungary to the European Union Dr Endre Juhasz.



Του Πρωθυπουργού ιης Μάλτας

Κύριε Πρόεδρε, εξοχότατεε κυρίεε και κύριοι, για δεύτερη φορά στη σειρά ίο  πεπρωμένο αποφασίζει μία ευρωπαϊκή διεύρυνση να 
επιβεβαιώνεται εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι μία πρέπουσα και συμβολική σύμπτωση, γιατί η Ελλάδα είναι το Λίκνο αξιών του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και τηε ευρωπαϊκήε κληρονομιάε.

Σήμερα εορτάζουμε μία διαδικασία που ξεκίνησε από την πτώση τηε σοβιετικήε αυτοκρατορίαε και το τέλοε του Ψυχρού Πολέμου 
πριν δύο δεκαετίεε περίπου. Σήμερα θέλουμε να θυμίσουμε επίσηε, ότι όλοι οι λαοί τηε Ευρώπηε έχουν ακόμα πολύ δρόμο 
μπροστά τουε να διανύσουν.

Σε μία στιγμή, όπου τα όρια τηε εν δυνάμει διεύρυνσηε τηε Ευρώπηε αρχίζουν να διαφαίνονται στον ορίζοντα, πρέπει να προσέξουμε 
περισσότερο τιε γειτονικέε χώρεε. Τα δραματικά και τραγικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή υπογραμμίζουν αυτή την πραγματικότητα.

Επομένωε πιστεύω, ότι σ αυτή τη Σύνοδο Κορυφήε που αφιερώνεται στην τελευταία διεύρυνση, είναι απόλυτα πρέπον ότι 
εξετάζουμε επίσηε σοβαρά όλα τα θέματα που προκύπτουν από τιε σχέσειε τηε Ευρώπηε με τουε γείτονέε τηε. Σε κάθε στάδιο τηε 
διαδικασίαε που οδήγησε στην προσχώρηση στην ΕυρωπαϊκήΈνωση, η Μάλτα εμπνεύστηκε από την ιδιαίτερη ισχύ και το βάθοε τηε 
δικήε τηε ευρωπαϊκήε κληρονομιάε.



Edward Fenech Adami

Οι Μαλτέζοι θεωρούν xous cauxoüs xous Eupconaious και σε 
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Αυτό είναι και απόρροια - 
αν θέλετε- ins σιραχηγικήε θέσηε xns xcbpas pas, χων ισχυρών 
ηθικών, πνευματικών και κοινωνικών αξιών που προκύπτουν 
και από την ιστορία pas, από xous θεσμούε και από τα θεμέλια 
ms Koivcovias pas.

Σήμερα είμαστε υπερήφανοι που καταλαμβάνουμε τη θέση που 
pas ανήκει μεταξύ των μελών xns Eupcona'Mms'Evcoons. Είμαστε 
έτοιμοι και πρόθυμοι να συμβάλλουμε κι εμείε σ αυτή τη 
μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, θέλουμε να προσθέσουμε τη δική 
pas αντίληψη και τη δική pas δέσμευση στο αρχικό όραμα που 
οδήγησε στη δημιουργία xns Eupajnai'Khs'Evojons.

Φέρνουμε μαζί pas τη δική pas αντίληψη και τη δική pas 
εμπειρία από την τραγωδία αν θέλετε- των συρράξεων και την 
αξία xns συνεργασία5 μεταξύ λαών και εθνών. Αναγνωρίζουμε 
ότι κανένα5 δεν πρέπει να θεωρεί την ειρήνη δεδομένη. Για την 
ειρήνη, πρέπει κανείε να αγωνιστεί. Συμμεριζόμαστε cnions την 
πεποίθηση ότι η κυριαρχία και η ταυτότητα των λαών ενισχύεται 
μόνο με την από κοινού άσκηση aums xns Kupiapxias και xns 
xauxoxnxas με άλλα κράτη.

Η Μάλτα έχει δείξει ισχυρή δέσμευση στη διαδικασία xns 
ηεριφερειακή5 και διεθνού5 συνεργασία, όπου η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτελεί μοναδικό παράδειγμα. Αναγνωρίζουμε τη 
σημασία των πολιτών στην κοινωνία και το γεγονόε ότι η ειρήνη, 
η ασφάλεια και η ευημερία μπορούν να επιτευχθούν μόνο npos 
όφελθ5 και όχι σε αντίθεση των συμφερόντων των ατόμων axis 
κοινωνίεε pas.

Στο πλαίσιο αυτή5 τη$ Θεώρηση5 αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία 
στον τρόπο με τον οποίο η Ένωση προσπαθεί να ανταποκριθεί 
στιε ανάγκεε των πολιτών τηε κατά την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
δικών τη5 θεσμικών οργάνων, στη χάραξη των οικονομικών και 
κοινωνικών τηε πολιτικών και σε όλου5 τουε άλλουε χώρου5 
τηε άσκησή των αρμοδιοτήτων τηε.

Γνωρίζουμε και ιδιαίτερα ότι υπάρχει μία ανάγκη να 
διαβεβαιώσουμε τουε γείτονέε μα$ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
παραμένει μόνιμο5 φίλθ5 και εταίροε. Ωε μέλοε, η Μάλτα 
μπορεί να συμβάλλει με μία ιδιαίτερη αντίληψη ωε πρθ5 την 
πολύπλοκη και σύνθετη κατάσταση που ισχύει στη Μεσόγειο.

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε άμεσα στο θετικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρώπη στην προώθηση τηε 
ασφάλειαε σ αυτή την περιοχή τηε Μεσογείου. Οι προκλήσειε 
που έχουμε μπροστά μαε δεν είναι εύκολεε. Η συμμετοχή και 
προσχώρηση στην Ένωση είναι ένα μέσο και όχι έναε 
αυτοσκοπόε στην επιδίωξη μεγαλύτερη5 ολοκλήρωσηε.

Μα5 ενθαρρύνει το γεγονόε ότι υπάρχει από κοινού δέσμευση στον 
κοινό στόχο, σε ένα στόχο που πρέπει όλοι να προωθήσουμε.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησή υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι xns Màdxas: Ο Πρωθυπουργ05 Edward Fenech Adami, ο Ynoupyôs 
Εξωτερικών Joe Borg και ο Επικεφαλήε των Διαπραγματεύσεων για την ένταξη xns Màdxas στην Ε.Ε. Richard Cachia Caruana



By the Prime Minister of Malta

Mr President, your Excellencies, ladies and gentlemen, for the second time in succession, fate has it that a European enlargement is be
ing confirmed here in Greece. This is a fitting and symbolic coincidence, as Greece is the cradle of the values of European civilisation and 
European heritage.

We are celebrating today a process that began with the downfall of the Russian empire and the end of the Cold War about two decades 
ago. We are also bringing attention to the fact that all the nations of Europe still have a long way to go.

At a time when the limits of the potential enlargement of Europe begin to come into sight, we must pay more attention to our neigh
bouring countries. The dramatic and tragic events in the Middle East underline this fact.

I therefore believe that in this Summit Meeting devoted to the latest enlargement it is indispensable to examine just as seriously all the 
issues regarding Europe's relations with its neighbours. Every step of the process leading up to its accession to the European Union, Mal
ta has been inspired by the special power and depth of its own European heritage.



Edward Fenech Adami

The Maltese people consider themselves Europeans on both a 
personal and a collective level. This is also due to our country's s- 
trategic location, the strong moral, intellectual, and social values 
emerging through our history, our institutions, and the solid in
stitutions that underpin our society.

Today we are proud to be taking our rightful place among the 
members of the European Union. We are ready and eager to 
make our own contribute to this great European experience. We 
wish to bring our own view and our own commitment to the o- 
riginal vision guiding the establishment of the European Union.

We bring along our own insight and our own experience of the 
tragedy of conflicts and the value of cooperation among people 
and nations. We acknowledge that nobody should take peace for 
granted. One must strive for peace. Therefore, we share the con
viction that the sovereignty and identity of the people can only be 
reinforced by sharing this sovereignty and identity with other S- 
tates.

Malta has demonstrated strong commitment to the process of re
gional and international cooperation, in which European Union is 
a unique example. We acknowledge the importance of citizens in 
society and the fact that peace, security, and prosperity can only 
be achieved on behalf and not in spite of the interests of the indi
vidual members of our societies.

In the context of this view, we attach particular importance to the 
manner in which the Union has made efforts to respond to the 
needs of its citizens in the development and growth of its own in
stitutional bodies, in planning its economic and social policies, 
and in every other field in which it exercises its competences.

We are also conscious of the special need to assure our neigh
bours that the European Union remains their constant friend and 
partner. As a member, Malta can contribute through its special in
sight into the complex and multifaceted situation prevailing in 
the Mediterranean.

We are aware that we must directly contribute to the positive role 
that Europe can play in promoting security in the Mediterranean 
region. Participation in and accession to the Union is a means and 
not an end in the pursuit of closer integration.

We are encouraged by the fact that there is a wide commitment 
towards our shared objective - an objective that we all have to 
promote.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of Malta: Prime Minister Edward Fenech Adami and Minister of For
eign Affairs Joe Borg and Head of the Delegation entrusted with the negotiations Mr Richard Cachia Caruana.



Του Πρωθυπουργού ιης Ολλανδίας

ΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓ

Εϊ^ΕΜΟΝΥ 0

ΜΟΝΙΕ I

Κύριε Πρόεδρε, κυρίεε και κύριοι, η διεύρυνση που σήμερα γιορτάζουμε είναι το πιο φιλόδοξο εγχείρημα τηε Ευρωπαϊκήε'Ενωσηε 
στην ιστορία τηε μέχρι τώρα. Είναι επίσηε και ότι πιο επιτυχέε έχει κάνει στο χώρο τηε εξωτερικήε πολιτικήε από τότε που άρχισε να 
υπάρχει ηΈνωση.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα όνειρο, επανενώνουμε την Ήπειρό μαε. Σχηματίζουμε από κοινού μία ελεύθερη και 
ευημερούσα Ευρώπη. Όλοι πρέπει να είμαστε περήφανοι γι αυτό που πετύχαμε σήμερα, γιατί αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο, 
ο πραγματικόε πυρήναε τηε Ευρωπαϊκήε'Ενωσηε, η συνένωση των Ευρωπαίων πολιτών με σταθερότητα και ειρήνη.

Μόνο σήμερα πέφτει πραγματικά το Τείχοε του Βερολίνου. Και γι αυτό θέλω να καλωσορίσω από το βάθοε τηε καρδιάε μου τα 10  
νέα κράτη μέλη. Στρέφομαι αυτή τη στιγμή σε 75 εκατομμύρια συν-Ευρωπαίουε μου και σαε λέω, καλωσορίσατε στην οικογένειά 
μαε.

Κύριε Πρόεδρε, η ενοποίησή μαε δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αντιθέτωε υπάρχουν ακόμη πάρα πολλά που πρέπει να κάνουμε. 
Τώρα όλοι μαε, όλοι οι 25 πρέπει πάνω απ όλα να φροντίσουμε να γίνει η διεύρυνση, αυτή η επιτυχία που ονειρεύονται οι πολίτεε 
μαε. Οι προκλήσειε που βρίσκονται μπροστά μαε είναι τεράστιεε.
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Εύχομαι, φαντάζομαι όλοι, ότι η'Ενωση πρέπει να ανακτήσει το 
οικονομικό δυναμισμό της και την ανταγωνιστικότητά της, ότι 
πρέπει να μάθει να ακούει πιο καλά τους πολίτες της και ότι 
πρέπει φυσικά η'Ενωση να κάνει πολύ σαφέστερο το ρόδο που 
θέλει να παίξει στο παγκόσμιο σκηνικό.

Δεν είναι κατά τη γνώμη σας λίγο τραγικό το γεγονός, ότι αυτή 
τη στιγμή που η'Ενωση ετοιμάζεται να γίνει πραγματικά ένα, ο 
κόσμοΒ κυρίαν όταν μας κοιτάζει βλέπει τιε διαφορές απόψεων 
και την έλλειψη ενότητας μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων;

Τώρα θεωρώ, ότι με τη δυναμική της Ένωσης έχουμε την 
ευκαιρία να σταθούμε από κοινού όλοι μαζί στο ύψος αυτών 
των προκλήσεων. Χρειαζόμαστε ένα άλμα προς τα μπρος, το 
οποίο απαιτεί από όλους μα5 μια ιδιαίτερη προσπάθεια, έναν 
ιδιαίτερο κόπο, αλλά το έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες μας 
και οφείλουμε να κρατήσουμε αυτή την υπόσχεση.

Κύριε Πρόεδρε, μια μεγαλύτερη'Ενωση πρέπει ταυτόχρονα να 
είναι και πιο ισχυρή. Μία Ένωση που να είναι θεμελιωμένη σε 
κοινές αξίες: ελευθερία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Μία 
τέτοια Ένωση είναι σε καλύτερη θέση και πιο ικανή να αναλάβει 
τΐ5 ευθύνες της στην παγκόσμια σκηνή και να βοηθήσει στην 
εξάπλωση της ευημερία, της σταθερότητας και της χρηστής 
διακυβέρνησης σε όλο τον κόσμο.

Και από την άποψη αυτή θεωρώ πάρα πολύ θετικό που αυτή η 
τελετή γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στην Αθήνα που είναι και το 
Λίκνο του Δυτικού Πολιτισμού. Εδώ στην Ακρόπολη, ο 
Ποσειδώνας και η Αθηνά είχαν φιλονικήσει για το ποιος θα 
πάρει την κυριαρχία αυτής της πόλης και είχαν αποφασίσει ότι 
εκείνος που θα έπειθε τους πολίτες της Αθήνας ότι τους χαρίζει 
το πιο πολύτιμο δώρο, θα ήταν εκείνος που θα κέρδιζε και την 
κυριαρχία αυτής της πόλης.

Ο Ποσειδώνας τι προσέφερε στους ανθρώπους;Ένα βράχο από 
τον οποίον ανέβλυσε νερό. Αλλά μετά ήρθε η Αθηνά και η 
Αθηνά όταν χτύπησε το βράχο φύτρωσε μια ελιά, που είναι το 
σύμβολο της ευημερίας και της ειρήνης. Και έτσι οι θεοί 
ανακήρυξαν νικήτρια αυτού του διαγωνισμού την Αθηνά.

Έχω κάθε πεποίθηση ότι το πνεύμα της Αθηνάς και η ελιά της 
είναι πάντα μαζί μας και θα εμπνεύσουν τη διευρυμένη 
ΕυρωπαϊκήΈνωση να ακολουθήσει το δρόμο για ένα καλύτερο 
μέλλον για μας, για τους πολίτες μας και για όλο τον κόσμο. Αν 
το θέλουμε όλοι αυτό μαζί, ξέρουμε πώς να το πετύχουμε.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησης υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι της Ολλανδίας: Ο Πρωθυπουργός Jan Pieter Balkenende και ο Υπουργός 
Εξωτερικών Jakob ΰί]ςόθΓί de Hoop Scheffer.



By the Prime Minister of the Netherlands

Mr President, ladies and gentlemen, the enlargement we are celebrating today is so far the most ambitious venture in the history of the 
European Union. It is also the most successful one in the field of foreign affairs ever since the establishment of the Union.

A dream is becoming true this very moment - we are reuniting our continent; we are jointly shaping a free and prosperous Europe. We 
must all be proud of what we have achieved so far because this is the ultimate target, the true core of the European Union: unification 
of European citizens in stability and peace.

Only today is the Berlin Wall falling in reality. This is why I would like to welcome the 10 acceding members from the bottom of my heart. 
I turn to 75 million of my fellow Europeans and say, "Welcome to our family!"

Mr President, our integration is not completed yet. On the contrary, there is still a lot to do. Now more than ever, we must all 25 of us 
make sure that integration, our citizens, dream, becomes reality. There are enormous challenges lying ahead.

I wish - as everybody does, I am sure - for the Union to regain its economic dynamism and competitiveness, to learn how to listen to its
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citizens more effectively, and of course to establish the advanced 
role that it aspires to play in international affairs.

Does it not seem a little tragic to you that just when Europe is 
about to integrate, our public profile is marred by differences of 
opinion and lack of unity among our European partners?

I believe that now, the Union dynamics provide an opportunity 
for us to deal with these challenges together. We need a forward 
leap, and that requires a special effort by us all but we have made 
a promise to our citizens and we must keep it.

Mr President, a larger Union must also be a stronger one; a Union 
that is based on shared values: freedom, justice, and solidarity. 
Such a Union will be more able to assume its responsibilities in in
ternational affairs and help to spread prosperity, stability, and ho
nourable management in the world.

In this context I consider it a very positive fact that this ceremony 
is taking place here in Athens, where Western civilization e- 
merged. It was here on the Acropolis that the contest between 
Poseidon and Athena for the city took place. It was decided that 
the city would belong to the one who convinced Athenians that 
his or her gift to them was the most valuable one.

What was Poseidon's gift to Athenians? A rock from which water 
sprang. Then it was Athena's turn. When she tapped on the rock, 
out sprang an olive tree - the symbol of peace and prosperity. A- 
thena was declared the contest winner.

I am fully convinced that the spirit of Athena and her olive tree 
will always be here to inspire the enlarged European Union to 
pursue the path towards a better future for us, for our citizens, 
and for the world at large. If we all wish it, we know how to 
achieve it.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Netherlands: Prime Minister Jan Pieter Balkenende and Min
ister of Foreign Affairs Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer.



Του Ομοσπονδιακού Καγκελάριου
της Δημοκρατίας της Αυστρίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦ

ΟΕΡΕΜΟΝΥ ΟΡ ΤΗΙ 

ΟΕΡΕΜΟΝΙΕ ΟΕ υ

Κυρίεε και κύριοι, σήμερα είναι μια στιγμή αναλογισμού. Σήμερα διακόπτουμε την καθημερινή μαε εργασία για να ατενίσουμε το 
σημαντικό έργο των τελευταίων ετών, τη διεύρυνση τηε Ευρωπαϊκήε'Ενωσηε. Μ αυτή την πανηγυρική πράξη επισφραγίζουμε την 
κοινή μαε πολιτική θέληση να συμβιώσουμε στο μέλλον ωε εταίροι με ίσα δικαιώματα. Από τώρα εσείε, οι 10 εντασσόμενεε χώρεε, 
έχετε θέση και λόγο στιε συναντήσειε μαε.

Εμείε, οι Αυστριακοί, σαε καλωσορίζουμε θερμά στην Ευρωπαϊκή'Ενωση. Σήμερα θα θέλαμε να σαε συγχαρούμε ιδιαίτερα, να σαε 
κάνουμε να αισθάνεστε ότι ανήκετε στο χώρο μαε, ότι είστε ευπρόσδεκτοι. Και εμείε οι ίδιοι είμαστε ένα νέο κράτοε μέλοε. Το 1994  
περάσαμε από την ίδια τελετή στην Κέρκυρα και εξοικειωθήκαμε ήδη με την ελληνική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει και αυτή τη 
διεύρυνση που πάλι τυχαίνει να λαμβάνει χώρα υπό Ελληνική Προεδρία και γνωρίζουμε καλά αυτό το μίγμα από χαρούμενη 
προσδοκία, από ένταση, από εξάντληση που συνοδεύει τη σκληρή, καμιά φορά, διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 
μέχρι τη στιγμή τηε ένταξηε.
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Γνωρίζουμε πόσο μεγάλεε ήταν οι απαιτήσειε στην πορεία μέχρι 
εδώ. Γνωρίζουμε πόσο ανάμικτεε ήταν οι σκέψειε για ίο μέλλον. 
Γνωρίζουμε πόσο μεγάλεε είναι οι θυσίεε που χρειάστηκε να 
καταβάλετε και εσείε και οι λαοί σαε. Γνωρίζουμε όλα αυτά τα 
συναισθήματα. Αλλά σήμερα μπορούμε πλέον να 
διαπιστώσουμε ότι μαζί κάναμε καλά τη δουλειά μαε. Και 
όποιοε κάνει καλά τη δουλειά του, μπορεί, μάλιστα πρέπει να 
γιορτάσει.

Και σε τέτοιεε γιορτέε πρέπει να εκφράζουμε τιε ευχαριστίεε μαε. 
Πρέπει να ευχαριστήσουμε μια ολόκληρη γενιά πολιτικών, 
εμπειρογνωμόνων, διπλωματών, διερμηνέων,
δημοσιογράφων που αφιέρωσαν τη φαντασία τουε, τιε γνώσειε 
τουε, τον ενθουσιασμό τουε στο επίτευγμα αυτό.

Πρέπει ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και συγκεκριμένα τον Γκ. Φερχόιγκεν, ο οποίοε με την 
επαγγελματική του ομάδα επιτέλεσε ένα εξαιρετικό έργο μέσα 
σε πολύ λίγα χρόνια. Το πείσμα τουε όλων αυτών, αλλά και η 
πίστη τουε στο όλο εγχείρημα είναι αυτά στα οποία πρέπει να 
είμαστε ευγνώμονεε σήμερα, ώστε η σημερινή μέρα, γιατί 
ξέρουμε ότι η σημερινή μέρα θα μείνει στη συλλογική μνήμη 
τηε Ευρώπηε και για τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία σύντομα ωε 
η αφετηρία μιαε νέαε εποχήε.

Εγώ ο ίδιοε γεννήθηκα το 1945, έζησα και με τιε δυνάμειε μου 
συνέβαλα σε όλο το φάσμα από την καταστροφή του πολέμου 
στην ανοικοδόμηση, στην υλοποίηση τηε ειρηνικήε συμβίωσηε 
στην ΕυρωπαϊκήΈνωση.

Για μαε τουε Αυστριακούε που ανδρωθήκαμε με την εμπειρία 
του συρματοπλέγματοε και των φυλακίων στα κλειστά σύνορα, 
κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω, ότι σήμερα για πρώτη φορά 
αρχίζει ο 21οε αιώναε. Ανέκαθεν στη δίνη του 2 1ο υ  αιώνα 
ονειρευτήκαμε ότι θα μπορούσαμε να ζήσουμε ειρηνικά με τουε 
γείτονέε μαε σε μια ελεύθερη κοινότητα, ότι θα μπορούσαμε να 
αφήσουμε πίσω τιε καταστροφέε τηε απολυταρχίαε και τηε 
ανελευθερίαε, ότι θα μπορούσαμε να αναλάβουμε από κοινού 
το μέλλον μαε.

Ε, αυτό το όνειρο υλοποιήθηκε. Αξιζε τον κόπο να το επιδιώξει 
κανείε. 'ρχισε η διαδικασία τηε επούλωσηε των τραυμάτων τηε 
Ευρώπηε. Η διαδικασία τηε αμοιβαίαε αναζήτησηε μπορεί να 
αρχίζει μόλιε για μερικά πράγματα, μπορεί ενίοτε να 
δυσχεραίνεται από επώδυνα και μη επαρκώε επεξεργασμένα 
βιώματα. Αλλά το γνωρίζουμε καλά, όσο πιο κοντά είμαστε ο 
έναε στον άλλο, τόσο πιο ελεύθερα είναι τα χέρια μαε για το 
κοινό μαε μέλλον.

Κυρίεε και κύριοι, πριν από μισό αιώνα, η Ευρώπη 
απελευθερώθηκε με σημαντική βοήθεια έξωθεν. Σήμερα η 
απελευθέρωση αυτή αποκτά μια ιδιαίτερη ώθηση και ιδιαίτερη 
ανάπτυξη από εμάε τουε ίδιουε μέσα από εμάε τουε ίδιουε. Δεν 
ενώνονται κράτη σήμερα, ενώνονται άνθρωποι και μαζί με τουε 
ανθρώπουε αυτούε ελπίζουμε, μαζί με τουε ανθρώπουε αυτούε 
χαιρόμαστε.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Ομοσπονδιακήε Δημοκρατίαε τηε Αυστρίαε: Ο Ομοσπονδιακόε 
Καγκελάριοε Dr Wolfgang ΒεήσεεθΙ και η Ομοσπονδιακή Υπουργόε Εξωτερικών Dr Benita Ferrero Waldner.



By the Federal Chancellor of
the Republic of Austria

Ladies and gentlemen, today is a moment for reflection. Today we pause from our everyday work in order to contemplate the substantial 
work of recent years, the enlargement of the European Union. With this celebratory event, we vouchsafe our shared political will to live to
gether in the future as partners with equal rights. From now on, you, the 10 countries to be acceded, have a place and say in our meetings.

We Austrians cordially welcome you to the European Union. We are especially happy to congratulate you today, to make you feel that 
you belong in our area, that you are welcome here. We ourselves are a new member state. We attended the same ceremony in 1994 in 
Corfu and we are already familiar with the Greek atmosphere which came to mark the second enlargement as well, also taking place 
during a Greek Presidency. We know very well this mixture of happy expectation, tension, and exhaustion, which accompanies the 
sometimes cruel process of accession negotiations up to accession.

We do know how great demands have been on the way here. We do know how mixed thoughts for the future have been. We do know 
how great the sacrifices that you and your people have had to make have been. We are familiar with all these feelings. Yet, today we
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are in a position to see that we have done a good job together. 
And one who has done a good job is entitled - indeed obliged - to 
celebrate.

In celebrations like this, we must express our thanks. We must 
thank a whole generation of politicians, technical advisors, diplo
mats, interpreters, journalists, who devoted their imaginative
ness, their expertise, their enthusiasm to this achievement.

We must especially thank the European Commission, particularly 
Günther Verheugen, who carried out extraordinary work with his 
professional team in very few years. We must all be grateful today 
for the determination of all these people and their faith in this 
venture so that today is a day which will remain in the collective 
memory of Europe, and of Romania and Bulgaria soon, as a de
parture for a new era.

I myself was born in 1945, lived and contributed with all my might 
through all phases, from the disasters of war through reconstruc
tion to the achievement of peaceful coexistence in the European 
Union.
For us Austrians, who grew up with the experience of barbed 
wires and military posts at closed borders, I daresay that in a way 
the 21 st century only begins today. All through the whirlwind of 
the 21st century, we always dreamed that we could live in peace 
with our neighbours in a free community, that we would be able 
to leave the misfortune of totalitarianism and the lack of freedom 
behind, that we would be able to take our future in our hands to
gether.

So now, this dream has come true. It was worth pursuing. The 
process of healing Europe's wounds has started. The process of 
mutual examination may have only just begun for certain things; 
it may occasionally be hindered by painful and inadequately as
similated experiences. Yet we know it well, the closer we are to 
each other, the freer our hands are to shape our shared future.

Ladies and gentlemen, half a century ago, Europe was liberated 
with substantial outside help. Today, this liberation is invested 
with new vitality and force through and by ourselves. Today it is 
not countries that are united: It is people, and we hope alongside 
these people; we rejoice alongside them.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of Federal the Republic of Austria: Federal Chancellor Dr Wolfgang 
Schussel and Federal Minister of Foreign Affairs Dr Benita Ferrero - Waldner.



Του Προέδρου
της Δημοκρατίας της

CEREMONY OF

CEREMONIE DE

Εξοχότατε Πρωθυπουργέ Tns Ελλάδοε, κυρίεε και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα γίνονται πραγματικότητα τα Πολωνικά όνειρα. 
Γνωρίζουμε από την πικρή πείρα τηε ιστορίαε μαε ποια είναι η πραγματική σημασία τηε ελευθερίαε και πόσο σημαντικό είναι να έχει 
κανείε φίλουε και εταίρουε.

Από σήμερα αρχίζει μια περίοδοε ανάπτυξηε, ευημερίαε και ασφάλειαε για την Πολωνία. Η Ευρώπη σήμερα εορτάζει την ενότητά τηε 
και πιστεύω ότι αποτελεί αυτή η ημέρα και ορόσημο για τον υπόλοιπο κόσμο. Παρά το γεγονόε, ότι όχι πριν πολύ καιρό ηΉπειρόε μαε 
έζησε την έκρηξη δυο Παγκοσμίων Πολέμων, απολυταρχικά καθεστώτα μετά το τέλοε των δύο πολέμων και τη διαίρεση, παρ όλα 
ταύτα μπορέσαμε να ανοικοδομήσουμε την πνευματική ιδιότητα και ταυτότητα τηε Ευρώπηε και να συνεργαστούμε σε βαθμό που είναι 
πρωτόγνωροε στη ιστορία.

Συνέβαλε και η Πολωνία σ αυτή τη διαδικασία. Συμβάλλουμε και συνεισφέρουμε στην ευρωπαϊκή κληρονομιά για μία περίοδο χιλίων 
ετών και πάντοτε θεωρούσαμε την Ευρώπη ωε δικό μαε οίκο. Η «σολιντάρνοστ», η δική μαε αλληλεγγύη, πολέμησε επίσηε σε πιο 
πρόσφατουε χρόνουε για τη συμμετοχή μαε και τη θέση μαε στην Ευρώπη. Η Πολωνία επίσηε στην στρογγυλή Τράπεζα συνέβαλε και 
στη διάδοση τηε ελευθερίαε στην Ανατολική Ευρώπη.
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Σήμερα η Πολωνία είναι έτοιμη να αναλάβει από κοινού την 
ευθύνη για το μέλλον τηε Ευρώπηε. Με την προσχώρησή μαε 
στην Ένωση θεωρούμε τουε εαυτούε μαε ωε εταίρουε και 
μπορούμε να συμβάλλουμε σε μία δυναμική κοινωνία. Υλο- 
ποιώνταε τιε δικέε μαε προσδοκίεε, μπορούμε να συμβάλλουμε 
και να δημιουργήσουμε και νέεε ευκαιρίεε για την Ευρώπη.

Ευχαριστούμε τα κράτη μέλη τηε ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε, ευχαριστούμε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλεε 
τΐ5 προσωπικότητεε και πολιτικούε που υποστήριξαν και βοή
θησαν στην υλοποίηση των προσδοκιών και οραμάτων μαε.

θέλω επίσηε να ευχαριστήσω και τουε συμπολίτεε μου, οι οποίοι 
πάντοτε με υπομονή προώθησαν και αγωνίστηκαν για την 
ανεξαρτησία και ελευθερία τηε Πολωνίαε και πάντωε θεώρησαν 
ότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε επίπεδο συνεργασίαε, φιλίαε 
και αλληλεγγύηε με τουε εταίρουε μαε.

θέλω να ευχαριστήσω επίσηε την Εκκλησία, τη διανόηση στην 
Πολωνία, όλοι οι οποίοι σήμερα μόνο χαρά και ικανοποίηση 
μπορούν να νιώθουν. Επίσηε είναι ιδιαίτερα ευχάριστο για μαε 
που υπογράφεται σήμερα αυτή η Συνθήκη Προσχώρησηε εδώ 
στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο Λίκνο τηε Δημοκρατίαε και του 
ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προσχωρούμε στηνΈνωση με τουε 
γείτονεε και στενούε μαε φίλουε και μαε χαροποιεί επίσηε το 
γεγονόε ότι παραμένει η πόρτα ανοιχτή και για μελλοντικέε 
προσχωρήσειε. Μαζί ωε ευρωπαϊκά Έθνη θέλουμε να οικοδο
μήσουμε μία Ευρώπη αλληλεγγύηε, ασφαλή και ευημερούσα. 
Μία Ευρώπη με ισχυρέε υπερατλαντικέε σχέσειε που θα συμ
βάλλει στη δημιουργία ισχυρών διεθνών οργανισμών, ιδίωε των

Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε πεπεισμένοι, ότι είμαστε σε θέση να 
οικοδομήσουμε μία Ευρώπη που θα βρει τιε καλύτερεε δυνατέε 
απαντήσειε στα σοβαρά προβλήματα του 21ου αιώνα, στην 
τρομοκρατία, στη φτώχεια και την υποβάθμιση και απειλέε στο 
περιβάλλον μαε.

Δύο λόγια επίσηε προε τουε συμπολίτεε μου. Βλέπουμε σήμερα 
μία πραγματικά ιστορική καμπή στην ιστορία μαε. Ωε μέλοε τηε 
ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε η Πολωνία θα λάβει όλα τα εχέγγυο και για 
την ανάπτυξη και για την ασφάλειά τηε. Τώρα ανήκουμε σε μία 
κατηγορία χωρών που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα του 
κράτουε δικαίου και που συνεργάζονται κατά τρόπο που 
εμπλουτίζονται όλεε οι πλευρέε.

Πιστεύω ότι με τη συμμετοχή μαε θα αυξηθεί η ευημερία τηε 
χώραε μαε και θα ωφεληθεί ο κάθε πολίτηε στην Πολωνία, θα 
είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τα όνειρά μαε και τα όνειρα 
των παιδιών και εγγονών μαε. Εδώ στην Αθήνα σε λίγα λεπτά θα 
υπογράψουμε και εμείε τη Συνθήκη Προσχώρησηε και αυτό θα 
σημαίνει μία θετική απάντηση τηε Πολωνίαε στην Ευρώπη και μία 
θετική απάντηση σε όλουε, που είναι έτοιμοι να επιδείξουν καλή 
θέληση ανά τον κόσμο.

θέλω, λοιπόν, με την υπογραφή αυτή να καλωσορίσω τη νέα, 
την καινούργια Ευρώπη. Μια Ευρώπη που είναι ισχυρή στην 
ποικιλομορφία τηε, ενωμένη και πάντοτε έτοιμη να αντιμετωπίσει 
και να ξεπεράσει νέεε προκλήσειε.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Δημοκρατίαε τηε Πολωνίαε: Ο Πρωθυπουργόε Ι_θεζθΙ< Miller, ο 
Υπουργόε Εξωτερικών Wlodzimierz ΈίηηοεζθννΙοζ και ο Υφυπουργόε Εξωτερικών Dr. Danuta H0bner.



By the President of the Republic of Poland

Your Excellency Mr Prime Minister of Greece, ladies and gentlemen colleagues, today Polish dreams come true. We know from bitter 
historical experience the true importance of freedom and the significance of having friends and partners.

Today begins a period of growth, prosperity, and security for Poland. Today Europe celebrates its unity, and I believe that this day is al
so a milestone for the rest of the world. In spite of the fact that not long ago our Continent experienced the outbreak of two World 
Wars, totalitarian regimes after the two wars, and division, we have nevertheless managed to restore the intellectual quality and iden
tity of Europe and to cooperate to a degree unprecedented in history.

Poland has contributed to this process. We have been contributing to the European heritage for a period of one thousand years, and 
we have always considered Europe as our home. "Solidarnosc," our own expression of solidarity, has also fought for our participation 
and position in Europe in recent years. In the Round Table, Poland also contributed to the diffusion of freedom to Eastern Europe.

Poland today is ready to assume joint responsibility for the future of Europe. Upon our accession to the Union, we consider ourselves as 
partners and we can contribute to a dynamic society. Realising our own expectations, we can contribute and create new opportunities 
for Europe.



Aleksander Kwasniewski

We thank the member States of the European Union, we thank 
the European Commission, the European Parliament, and all the 
personalities and politicians who have supported and helped in 
fulfilling our expectations and visions.

I would also like to thank my fellow citizens, who have always pa
tiently promoted and fought for the independence and freedom 
of Poland and in every way believed that we should move to
wards a level of cooperation, friendship, and solidarity with our 
partners.

I would also like to thank the Church, the Polish intellectuals, all 
of whom can only feel pleasure and joy today. It is also especially 
nice that this Accession Treaty is ratified today here in Athens, the 
cradle of Democracy and of European Civilisation.

We are also very pleased that join the Union alongside our neigh
bours and close friends, and the fact that the door is open for fu
ture accessions also pleases us. We wish to build together as Eu
ropean nations a Europe of solidarity, security, and prosperity - a 
Europe with strong transatlantic relations, one that will help es
tablish powerful international organisations, particularly the U- 
nited Nations. We are convinced that we are in a position to build 
a Europe that will find the best possible answers to the serious 
problems of the 21st century, terrorism, poverty, and the deterio
ration of and threats against our environment.

And now a few words for my fellow citizens. We are today look
ing at a true landmark in our history. As a member of the Euro
pean Union, Poland will take all measures of precaution regard
ing its development and security. We now belong in a class of 
countries which respect human rights of the rule of law and 
which cooperate in a mutually rewarding manner.

I believe that through our participation, the prosperity of our 
country will increase, and every Polish citizen will benefit. We will 
be able to make true our dreams and the dreams of our children 
and grandchildren. Here in Athens, in a few minutes, we, too, will 
sign the Accession Treaty, and this will signify Poland's affirmation 
to Europe and an affirmation towards everyone who is prepared 
to demonstrate good will around the world.

I therefore wish to welcome new Europe with this signature: a Eu
rope that is strong in its diversity, united, and always ready to deal 
with and tackle new challenges.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Poland: Prime Minister Leszek Miller, Minister of 
Foreign Affairs Wlodzimierz Cimoszewicz and Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Danuta Hdbner.



Του Πρωθυπουργού
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΊ 
ΕΡΕΜΟΝΥ ΟΡ ΤΗΕ 510 

^ΕΡΕΜΟΝΙΕΟΕυ^ΙΘ*



José Manuel Durao Barroso

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γινόμαστε δίκαιοι όταν 
κάνουμε δίκαια και σωστά πράγματα. Αυτό το έχει πει ο 
Αριστοτέληε. Είναι μία από τιε διδασκαλίεε που πρέπει να 
θυμόμαστε κάθε φορά που κάνουμε κάτι δίκαιο και σήμερα 
κάνουμε κάτι πάρα πολύ δίκαιο και σωστό. Ανοίγουμε την 
πόρτα τηε Ευρώπηε σε 10 χώρεε που θέλουν να ενταχθούν στην 
Ένωσή μαε και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τουε μαζί με 
τουε πολίτεε μαε.

Σήμερα αυτό που γίνεται είναι πάνω απ όλα ένα θέμα 
δικαιοσύνηε. Αποκαθίσταται η δικαιοσύνη έναντι των πολιτών 
αυτών που για τόσα και τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να 
αποφασίσουν ελεύθερα τη μοίρα τουε. Εξ ονόματοε τηε 
Πορτογαλίαε, λοιπόν, χαιρετίζω και καλωσορίζω εδώ την 
Κύπρο, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, 
τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία και τη 
Δημοκρατία τηε Τσεχίαε και ελπίζω να έχω σύντομα την 
ευκαιρία να καλωσορίσω και τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η ιστορία ξαναγράφεται ακόμα μία φορά στην Ελλάδα, την 
κοιτίδα και λίκνο του κοινού μαε πολιτισμού. Σήμερα, 
πραγματοποιούμε την επανένωση ενόε γεωγραφικού χώρου, 
αλλά όχι μόνο. Πάνω απ όλα ενόε ανθρώπινου χώρου, που έχει 
ωε άξονα αξίεε που όλοι σεβόμαστε: Τη Δημοκρατία, το κράτοε 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία.

Με τιε νέεε αυτέε προσχωρήσειε η Ενωση θα γίνει πιο πλούσια, 
πιο διαφορετική και ποικίλη. Εχουμε μπροστά μαε την 
πρόκληση και το καθήκον να διασφαλίσουμε ότι στη νέα τηε 
διάσταση η Ενωση θα διατηρήσει και θα εδραιώσει τιε αρχέε 
που την έκαναν να γράψει μία τόσο επιτυχημένη ιστορία τα 
τελευταία 50 χρόνια.

Είμαι βέβαιοε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα συμβάλλουν ενεργά 
στην επίτευξη αυτού του στόχου και γι αυτό το λόγο οι νέοι 
εταίροι μαε πρέπει να συμμετάσχουν πλήρωε σε όλεε τιε 
αποφάσειε που αφορούν το μέλλον τηε Ενωσηε. Γιατί η Νέα 
Ευρώπη που χτίζουμε αυτή τη στιγμή είναι μία Ευρώπη όλων 
μαε και για όλουε μαε, όπου όλα τα κράτη-μέλη ανεξάρτητα από 
τιε διαστάσειε τουε είναι ίσα στην αξιοπρέπεια.

Σε αυτή τη νέα φάση, σε αυτή την κοινή ημέρα πρέπει να 
κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή 
εγγύτητα των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Γιατί οι πολίτεε 
είναι οι πραγματικοί δικαιούχοι, γι αυτούε πραγματικά γίνεται 
αυτό το εγχείρημα τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε.

Πρέπει να πετύχουμε το στόχο μαε. Να κάνουμε την Ευρώπη 
μαε χώρο ειρήνηε, αλληλεγγύηε και δικαιοσύνηε. Για όλουε 
τουε πολίτεε, όλων των κρατών-μελών.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε ΠορτογαλικήεΔημοκρατίαε: Ο Πρωθυπουργόε ϊοεε Manuel Durao Bar- 
τοεο και ο Υπουργόε Εξωτερικών Antonio ΜθΓΐίηε Da Cruz.



By the Prime Minister of
Republic of Portugal



José Manuel Durao Barroso

Mr President, dear colleagues. We are fair when we do what is 
just and right. Aristotle has said that. It is one of the teachings 
that we ought to bring to mind every time we do something just, 
and today we are doing something very just and right. We are 
opening the gates of Europe to 10 States that wish to be acceded 
to our Union and realise their dreams alongside our citizens.

What is taking place today is above all a matter of justice. Justice 
is done for all those citizens who for so many years were unable 
to decide freely upon their fate. On behalf of Portugal, I therefore 
greet and welcome here Cyprus, Slovakia, Slovenia, Estonia, Hun
gary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, and the Czech Republic, 
and I hope soon to have occasion to welcome Bulgaria and Ro
mania.

History is being written once again in Greece - the birthplace and 
cradle of our common civilization. Today, we are unifying a geo
graphical area but more than that, a human area, based on values 
that we all respect: democracy, the rule of law, human rights, and 
freedom.

These new accessions will make the Union richer, more varied and 
diverse. In front of us lie the challenge and the duty to ensure that 
in its new dimension, the Union will preserve and consolidate the 
principles that made it write such a successful history during the 
last 50 years.

I am certain that all member States will actively contribute to
wards the achievement of this goal, and for this reason our new 
partners will have to fully participate in all the decisions that affect 
the future of the Union. You see, the New Europe that we are 
building is a Europe of everyone of us and for every one of us, in 
which all member States - irrespective of size - are equal in dignity.

In this new phase, in this shared day, we must do everything to 
ensure the greatest possible closeness of citizens to the European 
Union. For citizens are the true beneficiaries, it is indeed for their 
sake that this venture of the European Union is carried out.

We must achieve our goal and make our Europe an area of peace, 
solidarity, and justice for all the citizens of every member state.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Portugal: Prime Minister Jose Manuel Durao 
Barroso and Minister of Foreign Affairs Antonio Martins Da Cruz.



Του Προέδρου
της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

CEREMONY OF THE S 

CÉRÉMONIE DE LA SI

Εξοχότητά, κυρίεε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Η Ευρώπη έχει ζήσει τα πάντα στην ιστορία τηε. Μία ιστορία που χαρακτηρίζεται πάντα 
από πολέμουε. Είχαμε την φρικτή εμπειρία του 20ού αιώνα με την τεράστια καταστροφή που προκάλεσαν οι δύο παγκόσμιοι 
πόλεμοι που άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τουε, ώστε να προσπαθήσουμε σήμερα να αποφασίσουμε να ζούμε ειρηνικά και με κοινό 
σεβασμό, λαμβάνονταε υπόψη όχι μόνο τα δικά μαε συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των άλλων.

Ανεξάρτητα από τη χώρα που ζείτε, είστε πολίτεε χωρών με τιε ίδιεε αξίεε και τιε ίδιεε αρχέε. Η δημοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα 
των ανθρώπων, ο σεβασμόε στη διαφορά των άλλων, η ανοχή, η προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία, αυτέε είναι οι αρχέε πάνω 
στιε οποίεε βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν ήταν εύκολοε ο δρόμοε.

Καμιά φορά υπήρξαν δυσκολίεε και ο δρόμοε συνεχίστηκε, όμωε, τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει το εγχείρημα. Ποιοε θα μπορούσε 
να αναλάβει την ευθύνη να επιστρέφει σε μία εποχή όπου η εξουσία, η ισχύε υπερίσχυετου κοινού σεβασμού και τηε συμφωνίαε;

Ξέρετε, καμιά φορά παρασύρεται κανείε και χάνει το δάσοε για να δει το δέντρο, αλλά όχι πάντα. Το εγχείρημα τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε προχωρεί ακάθεκτο προε τα εμπρόε. Εχει τεράστια σημασία αυτό για εμάε τουε Ευρωπαίουε, αλλά και για όλη την 
ανθρωπότητα. Η Ευρώπη μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα συνεργασίαε μεταξύ των κρατών.



D r Janez Drnovsek

Ektos από την επίτευξη ins ειρήνηε, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, η 
Ευρωπαϊκή Ενωση επέφερε την κοινωνική δικαιοσύνη, το 
Kpäxos δικαίου και το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, 
oncos επίσηε και το σεβασμό του περιβάλλοντοε, ins yns, των 
υδάτων. Ολα αυτά αποτελούν βασικούε koivoüs oiöxous, που 
θα μπορούσε μάλιστα να πει κανείε κοινέε αξίεε ins eupconanräs 
συνύπαρξη5.

Αυτό σημαίνει μία μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο για το παρόν αλλά 
και για το μέλλον. Αυτοί οι στόχοι, αυτέε οι αξίεε αποτελούν τα 
θεμέλια pias κοινήε ευρωπαϊκήε lau io im as. Φυσικά, δεν θα 
ξεπεραστούν ποτέ οι εθνικέ5 ταυτότητε5, αλλά θα παραμένουν 
cos θεμέλια σε αυτή τη συνολική προσπάθεια.

Οι διαφορέε που υπάρχουν πρέπει να αποτελούν την ποιότητα, 
όχι τη δυσκολία ins Eupconns auras. Η ισορροπία των 
συμφερόντων, η αλληλεγγύη είναι βασικά στοιχεία στην 
προσπάθειά pas. Η Σλοβενία είναι υπερήφανη που μπορεί να 
ενταχθεί σε αυτό το εγχείρημα. Δεν απέχει πολύ η εποχή, κατά 
την οποία ζήσαμε την τραγική κατάρρευση evos πολυεθνικού 
κράτουε από διάφορα κράτη και θρησκείεε που δυσκολεύτηκε 
να βρει μία κοινή βάση στον αμοιβαίο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανοχή των άλλων.

Είναι προφανέ5 ότι οι αρχέε ins Eupcona'uras Evcoons δεν 
αποτελούν ένα όραμα, απλώε αποτελούν μία πραγματικότητα, 
στην οποία θέλουμε να συμμετάσχουμε. Η Σλοβενία θέλει να 
συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Ενωση από την αρχή ins 
ανεξαρτησία5 ins και πέρα. Και είμαστε διατεθειμένοι να 
αναλάβουμε us ευθύνε$ pas για την περαιτέρω υλοποίηση 
αυτού του μεγαλόπνοου ευρωπαϊκού εγχειρήματο5.

Αγαπητοί φίλοι, σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη 
Σλοβενία και για την Ευρώπη. Η υπογραφή ins συνθήκη  
ένταξή αποτελεί την κορύφωση pias υπέρ-δεκαετού5 προσπάθειαε. 
θέλουμε, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλου$ ious eiaipous pas 
για την εμπιστοσύνη raus στη Σλοβενία και την Ευρώπη.

Χαίρομαι enions γιατί είμαι päpiupas στην ένταξη άλλων 9 
χωρών και βρίσκομαι ενώπιον ins ιστορική5 δημιουργία pias 
Eupconns 25 κρατών, θεσπίσαμε μεταξύ pas apoißaies επαφέ5 
πολύ υψηλή$ noioinias κατά τη διάρκεια ins προενταξιακή5 διαδι- 
Kaaias, που θα αποτελέσει το θεμέλιο για το κοινό pas μέλλον.

Εύχομαι και άλλα κράτη ins Ανατολική5 και Νοτιοανατολική5 
Eupconns να ακολουθήσουν σύντομα στο δρόμο που χαράξαμε 
εμεί5. Η αποδοχή των κοινών ευρωπαϊκών αξιών σημαίνει ότι 
δεν μπορούμε αυτέε τι αξίεε να ns κρατήσουμε μόνο για pas.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Tlpooxcopnons υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι ins AnpoKpaiias ins Σλοβενία5: Ο npôiôpos Dr Janez Drnovsek, ο 
ripco0unoupYÔs Anton Rop και ο Ynoupyos Εξωτερικών Η.Ε. Dr Dimitrij Rüpel.



By the President of the Republic of Slovenia

Your Excellencies, ladies and gentlemen, Europe has experienced everything in its history - history always characterized by wars. We 
have had the terrible experience of the 20th century with the enormous disaster caused by the two World Wars which left their indeli
ble marks so that today we try to decide to live in peace and mutual respect, taking into consideration not only our own interests but 
also the interests of others.

Irrespective of the country in which you live, you are citizens of countries with the same values and the same principles. Democracy, free
dom, equality of people, respect for the difference of others, tolerance, an effort to reach consensus, these are the values on which the 
European Union is based. The path has not been easy.

Sometimes there were difficulties, yet the path went on, nothing can stop this venture. Who could assume the responsibility to go back 
to an era when authority and force prevailed over mutual respect and consensus?

Sometimes, you know, one is carried away and sees the tree but misses the woods; yet not always. The European Union venture moves 
forward and nothing can stop it. This fact is of the utmost importance for us Europeans as well as for the rest of humanity. Europe can 
set an example of cooperation among States.



D r Janez Drnovsek

Besides achieving peace, European institutions, the European U- 
nion, has established social justice, the rule of law, and respect for 
human rights as well as respect for the environment, the Earth, 
the water. All of these are central shared goals, which one could 
call the shared values of European coexistence.

This entails a great responsibility not only for the present but also 
for the future. These goals and these values are the cornerstones 
of a shared European identity. Of course, national identities will 
never be eliminated; instead, they will remain the foundations of 
this collective effort.

Existing differences must provide the quality, not the difficulty of 
this Europe. Balancing interests and solidarity are key con
stituents in our effort. Slovenia is proud to be able to take part in 
this enterprise. It is not long ago when we experienced the tragic 
demise of a multinational state of several countries and religions, 
which found difficulty in providing a common basis in mutual re
spect of human rights and tolerance for others.

It is clear that the principles of the European Union are not a vision 
- they are simply a reality in which we wish to take part. Slovenia 
has been wishing to take part in the European Union since it first 
became independent. We are ready to assume our responsibili
ties in helping to advance this great European venture.

Dear friends, today is an important day for Slovenia and for Eu
rope. The signature of the Accession Treaty is the culmination of 
an effort that lasted over 10 years. We therefore wish to thank all 
our partners for their trust in Slovenia and Europe.

I am also pleased to witness the accession of nine other countries 
and the historic establishment of a Europe of 25 States. We have 
developed mutual contacts of extraordinary quality among our
selves during the pre-accession process, which will be the corner
stone for our future together.

I wish that other countries of the Eastern and South-Eastern Eu
rope soon follow on the path we have treaded. Accepting the 
shared European values means that we cannot keep these values 
only to ourselves.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Slovenia: President Dr Janez Drnovsek and Prime 
Minister Anton Ropand Minister of Foreign Affairs H.E. Dr Dimitrij Rupel.



Του Προέδρου
της Σλοβάκικης Δημοκρατίας

CEREMONY OF 1
CEREMONIE DE

Εξοχότατοι, κυρίε5 και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρεε μιαε διεύρυνσή τηε Ευρώ πη που δεν έχει το προηγούμενό τηε. Είμαι 
πάρα πολύ ευτυχήε που γίνεται επιτέλουε η Σλοβακία μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε.

Ο Ελληναε θεόε ο Ζεύε δεν μπόρεσε να αντισταθεί στα θέλγητρα τηε μικρήε Ευρώπηε και την παντρεύτηκε. Και εμείε σήμερα την ίδια 
στιγμή, κάτω από την Ακρόπολη, παντρευόμαστε. Αυτή τη στιγμή αποκτούμε δεσμά γάμου με την Ευρωπαϊκή Ενωση.



Rudolf Schuster

Η Σλοβακία ξεκινά με αφετηρία την ιστορία τηε, τιε χριστιανικέε 
τηε αρχέε, τα πιστεύω τηε, την κοινωνία τηε. Με όλα αυτά ήταν 
πάντα μέλσε τηε μεγάληε ευρωπαϊκήε οικογένειαε. Και έτσι σε μία 
σειρά μεγάλων μεταρρυθμίσεων φτάσαμε σήμερα στο τέλοε 
όμωε, στην κορωνίδα αυτήε τηε μεταρρυθμιστικήε διαδικασίαε.

Εδώ και 50 χρόνια είχαμε αυτό το όραμα και τώρα αυτό που 
ήθελε ο πατέραε τηε Ευρώπηε, ο Ρομπέρ Σουμάν γίνεται πραγμα
τικότητα, αποκτούμε το κοινό ευρωπαϊκό μαε σπίτι. Το όνειρο 
γίνεται αλήθεια. Η διεύρυνση τηε Ευρωπαϊκήε Ενωσηε είναι μία 
τεράστια πρόκληση για όλη την ήπειρό μαε. Είναι το τέλοε ενόε 
τελικού σταδίου στην ιστορία μαε και τώρα ξεκινά μία νέα φάση.

Σε αυτή τη νέα φάση η Ευρώπη έχει τη μεγάλη ευκαιρία να θέσει 
τα θεμέλια για μία πραγματική συνύπαρξη των κρατών πάνω σε 
στέρεεε δημοκρατικέε βάσειε με κάθε σεβασμό για τα δικαιώματα 
του ατόμου και τιε ιδιαιτερότητεε των εθνών και των κρατών.

Κυρίεε και κύριοι, όλοι μαε περάσαμε μία πολύ εντατική και 
δύσκολη περίοδο διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση και 
έχουμε μπροστά μαε μία άλλη περίοδο που δεν είναι λιγότερο 
δύσκολη, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε για ένα 
απτό και κοινό όραμα του εγγύε μέλλοντοε.

Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε τιε χώρεε, οι οποίεε ελπίζω 
και εύχομαι θα υπογράψουν στο εγγύε μέλλον. Πρέπει να τιε 
υποστηρίξουμε, να τιε βοηθήσουμε και στιε δικέε τουε

προσπάθειεε για την ένταξη. Δουλειά όλων μαε είναι να 
υλοποιήσουμε από κοινού τουε στόχουε τηε ειρήνηε και τηε 
ευημερίαε, που πρυτάνευσαν στη γένεση τηε Ευρωπαϊκήε 
Ενωσηε. Δεν είναι εύκολο βέβαια αυτό το έργο, αλλά αν 
πραγματικά θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο σε μία ενωμένη 
Ευρώπη, δεν έχουμε άλλα περιθώρια επιλογήε.

θα ήθελα να τελειώσω με ένα μήνυμα ευγνωμοσύνηε και 
εκτίμησηε και για εσάε κυρίεε και κύριοι, αλλά και για όλουε 
αυτούε τουε εμπειρογνώμονεε που έκαναν όλη αυτή τη σκληρή 
δουλειά που μαε επιτρέπει σήμερα να επισφραγίσουμε τη 
μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία τηε Ευρώπηε. Ευχαριστώ 
ταυτόχρονα τουε Σλοβάκουε εμπειρογνώμονεε για την 
ακούραστη εργασία τουε και θέλω φυσικά να ευχαριστήσω πάνω 
απ όλα τον κ. Φερχόιγκεν, για όλη τη δουλειά που έκανε σε όλεε 
αυτέε τιε διαπραγματεύσειε για την προσχώρηση των χωρών μαε.

Και πάνω απ όλα θέλω να τονίσω πόσο αφοσιωμένοι είναι οι 
Σλοβάκοι πολίτεε σε αυτή τη νέα ενωμένη και ελεύθερη Ευρώπη 
που σήμερα μαε ενώνει εδώ στην Αθήνα.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Σλοβακικήε Δημοκρατίαε: Ο Πρωθυπουργόε M ik u ^  Dzurinda, o 
Υπουργόε Εξωτερικών Eduard Kukan, ο Υπουργόε Εξωτερικών Eduard Kukan και ο Επικεφαλήε των Διαπραγματεύσεων για την 
ένταξη τηε Σλοβακίαε στην Ε.Ε. Jan Fígel.



By the President of Republic of Slovakia

Your Excellencies, ladies and gentlemen, we are witnessing at this moment an unprecedented enlargement of Europe. I am very happy 
that Slovakia finally becomes a member of the European Union.

Greek god Zeus could not resist the attraction of young Europe and wedded her. We are also joined in marriage today, this moment, 
below the Acropolis. We are entering wedlock with the European Union.



Rudolf Schuster

Slovakia's point of departure Is its history, its Christian principles, 
its creed, and its society. In these, it has always been a member of 
the great European family. Thus, we have reached completion of 
a series of great reforms in thaculmination of this reform process.

We have had this vision for 50 years now, and today what Robert 
Schumann, the father of Europe, longed for is becoming reality; 
we are finding our shared European home. The dream becomes 
reality. The enlargement of the European Union is an enormous 
challenge for the whole of our continent. It is the end of a final 
stage of our history, and now a new phase is beginning.

In this new phase, Europe has the great opportunity to lay the 
foundations for true coexistence of States on a solid democratic 
basis with every respect for the rights of individuals and the indi
vidual characteristics of nations and countries.

Ladies and gentlemen, we have all been through a very intense 
and difficult phase of accession negotiations, and we are now 
looking ahead to another period no less difficult, but we can now 
speak of a palpable shared vision for the near future.

Of course, we must not forget the States that, I hope and wish, 
will sign in the near future. We must support them; help them in 
their accession efforts. It is everyone's job to jointly fulfil the goals 
of peace and prosperity that inspired the birth of the European U- 
nion. This work is by no means easy of course but if we really wish 
to make progress towards a united Europe, we do not have any 
alternatives.

I would like to finish with a message of gratitude and apprecia
tion both for you, ladies and gentlemen, and for all the experts 
who have carried out all that hard work that enables us today to 
sign the greatest enlargement in Europe's history. I also thank Slo
vakian experts for their indefatigable work, and of course, I 
would like to thank above everything else Mr Verheugen for all 
the work he has put through during all the negotiations for the 
accession of our countries.

I would also like to emphasize above everything else how com
mitted Slovakian citizens are to the new, united, and free Europe 
that brings us together today here in Athens.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Slovakia: Prime Minister Mikulas Dzurinda, Min
ister of Foreign Affairs Eduard Kukan and Chief Negotiator for the Accession of the Slovak Republic to the European Union Mr Jan 
Figel.



Της Προέδρου
ιης Δημοκρατίας της Φινλανδίας

■

ΕΙ?ΕΜ0ΝΥ Οέ Τ
(¡ΕΜΟΝΙΕ ΟΕ

Κυρίεε και κύριοι, υπάρχει ένα πολύ γιορταστικό κλίμα στην ατμόσφαιρα, πράγματι σαν να ήταν γάμοε. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. 
Σύντομα θα αρχίσει η καθημερινή μαε ζωή και το κοινό μαε μέλλον. Μαζί θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια καλύτερη 
διευρυμένη Ευρώπη. Η Ένωση πρέπει να ενδυναμωθεί, πρέπει να προσπαθήσει να επιδιώξει την ευημερία των πολιτών τηε 
ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά και να επιτύχει μια καλύτερη ολοκλήρωση σε επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό.

Μια διευρυμένη Ευρωπαϊκή'Ενωση θα αποτελεί έναν πολύ πιο σημαντικό παράγοντα στο διεθνέε πολυμερέε σύστημα. Η Φινλανδία 
αποτελεί μέλοε τηε Ευρωπαϊκήε'Ενωσηε, εδώ και οκτώ χρόνια. Η Ευρωπαϊκή 'Ενωση αποτελεί πλέον μέροε τηε καθημερινήε μαε 
εμπειρίαε πολύ θετικά και έτσι μπορούμε και να συνεργαστούμε για το κοινό ευρωπαϊκό καλό αλλά και να προωθήσουμε το δικό 
μαε εθνικό συμφέρον.



Tarja Halonen

Το να ανήκει κανείε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια 
ευκαιρία, αλλά συγχρόνωε και μια πρόκληση. Από την πρώτη 
ημέρα όλη η χώρα, όλοι οι πολίτεε τηε ανήκουν στηνΈνωση. Η 
συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή'Ενωση δεν αποτελεί δουλειά μόνο 
μιαε μικρήε ελίτ. Και η χώρα που μπορεί να συμμετάσχει 
καλύτερα σε όλεε τιβ δραστηριότητε5 τηε Ένωσηε μπορεί να 
αποκομίσει τα περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τηε και τα 
οφέλη είναι προφανή. Αλλά από τα μικρά κράτη απαιτείται μια 
μεγάλη επιμονή και προσπάθεια.

Η καλύτερη συμβουλή, λοιπόν, που έχω να δώσω στα νέα 
κράτη-μέλη είναι να βάλετε τιε δικέ5 σαε προτεραιότητεε και να 
προετοιμαστείτε σωστά. Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη 
στην Ευρώπη πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζεται σε 
σταθερά θεμέλια και γι αυτό χρειάζεται η κατάλληλη στενή 
συνεργασία.

Η ενιαία αγορά πρέπει να λειτουργεί όσο επιτρέπει η ικανότητα 
των κρατών-μελών. Η διεύρυνση αποτελεί μια μοναδική 
ευκαιρία να επεκταθεί ο χώροε ευημερία, δικαιοσύνηε, 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτουε δικαίου στην Ευρώπη.

Η Φινλανδία ανέκαθεν υπήρξε θερμόε υπέρμαχοε τηε 
διεύρυνσή τηε Ευρωπαϊκήε Ένωσηε. Στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Ελσίνκι το 1999 ελήφθη η απόφαση για την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων με 6 χώρεε. Η διαδικασία 
άρχισε με 6 χώρεε και εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την 
ανάπτυξη των νέων κρατών-μελών ότι πρέπει να συμμετά- 
σχουν, το συντομότερο δυνατό, στιε δραστηριότητεε τηε 
ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε.

Πρέπει να συνεχίσουμε την διεύρυνση αποτελεσματικά με τα 
κράτη αυτά που δεν υπογράφουν σήμερα τη Συνθήκη 
Προσχώρησηε, όπωε εηίσηε και με εκείνα τα κράτη, των οποίων 
η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέχει περισσότερο. 
Χρειάζεται, επίσηε, καλή συνεργασία μεταξύ τηε Ευρωπαϊκήε 
Ένωσηε και των άλλων γειτόνων τηε.

Η διατλαντική συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο των 
εξωτερικών σχέσεων τηε Ευρωπαϊκήε Ένωσηε, χωρίε να 
ξεχνούμε τιε πιο παγκόσμιεε σχέσειε τηε και συμφέροντά τηε. Η 
εφαρμογή του κράτου5 δικαίου αποτελεί βασικό στοιχείο τηε 
ευρωπαϊκήε ολοκλήρωση5. Συμμεριζόμαστε όλοι τιε ίδιεε 
κοινέε αξίε5 και αρχέε. Όλοι, μικροί και μεγάλοι, έχουμε 
δικαιώματα και έχουμε και την υποχρέωση να συμμετάσχουμε 
και να επηρεάζουμε τιε εξελίξει.

Το πλαίσιο λειτουργία5 μια$ διευρυμένηε'Ενωσηε θα συνταχθεί 
στην επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη, με βάση τιε προτάσειε 
τηε Συντακτική5 Συνελεύσεω$. Έχει μεγάλη σημασία για το 
κοινό μαε μέλλον να παρακολουθηθεί στενά η πορεία αυτή. Η 
Φινλανδία θέλει να ευχαριστήσει και να καλωσορίσει τουε 
νέουε εταίρουε μαε στην Ευρωπαϊκή'Ενωση.

Ευχαριστώ.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι τηε Δημοκρατίαε τηε Φινλανδίαε: Ο Πρωθυπουργόε Paavo Lipponen και ο 
Υπουργόε Εξωτερικών Jari Vilen.



By the President of the Republic of Finland

Ladies and gentlemen, there is a rather festive climate in the air, as if indeed this were a wedding. Yet, life goes on. Our everyday life 
and our future together are soon to begin. Together we will be able to build a better, enlarged Europe. The Union must be reinforced; 
it must make efforts to pursue the prosperity of its citizens more substantially and effectively and to achieve a better integration at the 
economic and social levels.

An enlarged European Union will be a much more prominent player in the international multifaceted system. Finland has been a mem
ber of the European Union for eight years now. The European Union is now a very positive part of our everyday experience, and we are 
therefore able both to cooperate towards the common European good and to promote our own national Interest.



Tarja Halonen

Belonging to the European Union is an opportunity but also a 
challenge. Since the first day, the whole country, every citizen be
longs to the Union. Participating in the European Union is not on
ly the business of a small elite. The country that can participate 
more effectively in all the Union activities will be able to derive 
most benefits from its participation, and the benefits are obvious. 
Great persistence and effort are required on the part of small S- 
tates though.

Therefore, the best piece of advice that I can give to the new 
member States is to set your own priorities and prepare appro
priately. As far as economic growth in Europe is concerned, the 
European Union can only grow on solid foundations, and for this 
reason appropriate close cooperation is required.

The single market must operate within the capacities of member 
States. Enlargement is a unique opportunity to expand the area of 
prosperity, justice, human rights, and the state of justice in Europe.

Finland has always been a warm supporter of the European U- 
nion enlargement. The decision to embark on negotiations with 
six countries was taken by the European Council in Helsinki in 
1999. The process was started with six countries, and we contin
ue to support the view of the new member States that they must 
participate in European Union activities as soon as possible.

We must also proceed with enlargement effectively with the 
countries that are not signing the Accession Treaty today and 
with those whose participation in the European Union is more re
mote. Good cooperation is also required between the European 
Union and its other neighbours.

Transatlantic cooperation is a key feature of the European Union 
foreign affairs without forgetting its global relations and inter
ests. The establishment of the rule of law is a paramount aspect 
of European integration. We all share the same common values 
and principles. Everybody, small and large, has rights and every
body has the obligation to participate and to influence develop
ments.

The operational framework of an enlarged Europe will be deter
mined in the next Intergovernmental Conference, based on the 
recommendations of the Drafting Assembly. It is imperative for 
our shared future to monitor this development closely. Finland 
wishes to thank and welcome our new partners in the European 
Union.

Thank you.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Republic of Finland: Prime Minister Paavo Lipponen and Min
ister of Foreign Affairs Jari Vilen.



Του Πρωθυπουργού
του Βασιλείου της Σουηδίας

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

CEREMONY OF THE

MONIEDELA



Goran Persson

Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρόεδροι, 
Πρωθυπουργοί, κυρίεε και κύριοι, σήμερα η ΕυρωπαϊκήΈνωση 
διευρύνεται και μεγαλώνει. Βέβαια, δεν είναι ακόμη όσο μεγάλη 
είναι η ευρωπαϊκή ήπειροε, αλλά την πλησιάζει όλο και 
περισσότερο. Είναι όλο και πιο σωστό να παραλληλίζει την 
Ένωση με την ήπειρο, μια ήπειρο που χαρακτηρίζεται από την 
πολυποικιλία τηε, διαφορετικέε γλώσσεε, διαφορετικέε 
παραδόσειε. Όλα αυτά είναι έναε πλούτοε που πρέπει να 
διαφυλάξουμε και να τον αναπτύξουμε περαιτέρω στο μέλλον.

Είμαστε μέλη τηε ιδίαε οικογενείαε. Είμαστε μια οικογένεια με 
κοινέε αξίεε, την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ισότητα. 
Όλοι μαε, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτεε μαε έχουν τα ίδια 
δικαιώματα και συμμερίζονται τιε ίδιεε αξίεε και όλα τα κράτη 
τηε 'Ενωσηε, όλα τα κράτη-μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και 
την ίδια αξία. Είναι μία Ένωση που βασίζεται στην αμοιβαία 
εμπιστοσύνη και στον αμοιβαίο σεβασμό.

Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω εδώ τα λόγια του Βίλι 
Μπράντ ενόε μεγάλου Ευρωπαίου πολιτικού, ο οποίοε 
συνόψισε αυτά που ζούμε σήμερα εδώ, λέγονταε ότι πρέπει να 
μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν μαζί αυτά που είναι μαζί, που 
ανήκουν μαζί.

Τη Συνθήκη Προσχώρησηε υπέγραψαν οι πληρεξούσιοι του Βασιλείου τηε Σουηδίαε: Ο Πρωθυπουργόε Goran ΡθΓεεοη και η 
Υπουργόε Εξωτερικών Anna Lindh.



By the Prime Minister of
the Kingdom of Sweden



Göran Persson

Mr President of the European Council, Presidents, Prime Minis
ters, ladies and gentlemen, the European Union is enlarging and 
growing today. It is not yet of course as large as the European 
continent, yet it is getting there. It is getting more and more ac
curate to equate the Union with the continent - a continent char
acterized by diversity: different languages and different tradi
tions. All this is a wealth to be preserved and further developed in 
the future.

We are members of the same families. We are a family with com
mon values, freedom, solidarity, and equality. Every one of us, all 
our people, all our citizens have the same rights and share the 
same values, and all the Union States, all the member States have 
the same rights and the same value. This is a Union based on mu
tual trust and mutual respect.

Allow me here to quote Willy Brandt, a great European politician, 
who summed up the current state by saying that what is togeth
er, what belongs together, must grow and develop together.

The Accession Treaty was signed by the signatory plenipotentiaries of the Kingdom of Sweden: Prime Minister Goran Persson and 
Minister of Foreign Affairs Anna Lindh.



Ομιλία του Προέδρου
ίου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑ< 
ϊίΕΜΟΝΥΟΕπ 
ΡΕΜΟΝΙΕ ϋΕ ί

Π. ΚΟΞ: Κύριε Πρόεδρε, συμποδίιε5 μου Ευρωπαίοι, πριν μια βδομάδα όταν ολοκληρώσαμε τΐ5 απόλυτα Θετικέ5 ψηφοφορίεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη διαδικασία να υπογράψουν οι υπό ένταξη χώρεε τη Συνθήκη ένταξηε σήμερα, στο Κοινοβούλιό μαε 
υπήρχε ένα απτό αίσθημα-αίσθηση αν θέλετε τηε συνάντησηε τηε Ευρώπηε με την Ιστορία.



Οοχ

Πιστεύω όχι σήμερα εδώ, όπωε και στο Κοινοβούλιο την 
προηγούμενη βδομάδα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε η 
προνομιούχα γενιά των Ευρωπαίων εκλεγμένων αρχόντων, 
εκπροσώπων που καλούνται να σταθούν μάρτυρεε σε αυτή την 
ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τηε πραγματοποίησή ενόε ονείρου, 
που μόλιε πριν από 40 χρόνια φαινόταν να είναι αδύνατο.

Σήμερα, εδώ, στην Αθήνα, επιστρέφονταε στην κοιτίδα αυτή του 
ευρωπαϊκού πολιτισμού και τηε δημοκρατίαε, κάνουμε ένα 
σημαντικό βήμα στο κοινό μαε ταξίδι για μια ΕυρωπαϊκήΈνωση 
και μια Ευρωπαϊκή ήπειρο που θα είναι ολόκληρεε και πλήρειε.

Μέσα από τη Συνέλευση για το μέλλον τηε ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε 
και τη διαδικασία μαε διαμόρφωσηε πολιτικήε, αντιμετωπί
ζουμε την πρόκληση να επωφεληθούμε, όσο το δυνατόν περισ
σότερο, από τιε νέεε δυνατότητέε μαε σε επίπεδο τηε ηπείρου 
μαε. Συμμεριζόμαστε ένα κοινό ιδανικό. Ένα ιδανικό που 
συμβολίζεται εδώ σήμερα από την ευρωπαϊκή σημαία στα 
αριστερά μου.

Έχουμε δώδεκα χρυσά αστέρια σε ένα μπλε φόντο σε σχήμα 
ρολογιού και αυτό εκπροσωπεί, συμβολίζει το ιδανικό μιαε 
εξελισσόμενηε Ευρώπηε στο χρόνο. Η μελέτη των συμβόλων, 
μάε δείχνει ότι ο κύκλοε συμβολίζει την τελειότητα και την 
πληρότητα και ενσωματώνει το ευρωπαϊκό ιδανικό τηε ενότηταε 
και τηε αρμονίαε. Τα δώδεκα άστρα συμβολίζουν τιε ώρεε τηε 
ημέραε και τουε μήνεε του έτουε και υπενθυμίζουν την πρόοδο 
και την πορεία που μπορεί να επιτευχθεί συν τω χρόνω.

Ο κύκλοε είναι ανοιχτόε, δεν είναι κλειστόε και μαε υπενθυμίζει 
έτσι όχι μόνο το ό,τι ήδη επετεύχθη, αλλά και το τι μένει ακόμα 
να επιτευχθεί. Ο Βάτσλαβ Χάβελ είπε το 1990 μιλώνταε στο 
Στρασβούργο, παραθέτω. «Σε μένα, για μένα τα δώδεκα άστρα 
και το έμβλημα αυτό δεν αποτελούν την περήφανη πεποίθηση 
ότι η Ευρώπη αποτελεί τον επίγειο παράδεισο. Ποτέ δεν θα 
υπάρξει επίγειοε παράδεισοε σε τούτη εδώ τη γη. Βλέπω αυτά τα 
δώδεκα άστρα ωε την υπενθύμιση ότι ο κόσμοε μπορεί να γίνει 
καλύτεροε τόποε, καλύτερο μέρο5, αν από καιρού ειε καιρόν 
έχουμε την γενναιότητα να κοιτάξουμε ψηλά, να κοιτάξουμε τα 
άστρα». Σήμερα, πάνω από κάθε άλλη μέρα είναι χαρά μου, 
είναι προνόμιό μου εκ μέρουε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
να σαε προτείνω, να σαε ενθαρρύνω να κλείσουμε εδώ το 
κατακερματισμένο μαε παρελθόν, να το αναθέσουμε στην 
Ιστορία.Ήρθε πια η ώρα να κοιτάξουμε τα άστρα.Ήρθε η ώρα να 
ατενίσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον.



Speech by the President
of the European Parliament

Mr President, my fellow European citizens, one week ago when we concluded our overwhelmingly positive votes in the European Par
liament on the assent procedure for the ten acceding States, who have signed the Accession Treaty here today, there was a palpable 
sense of the rendezvous with Europe's history. I believe that here today, as in the Parliament last week, we might say that we are a priv
ileged generation of elected European representatives who were called to vote and bear witness in this particularly important moment 
of a dream becoming reality, a dream that only 40 years ago seemed to be impossible.



Pat Cox

Today, here in Athens, in returning to this cradle of European civ
ilization and democracy, we mark a decisive step forward on our 
common journey to a European Union and continent that is w- 
hole and complete.

We are challenged through the convention on the future of Eu
rope and our policy making process to make the most of our new 
continental-scale possibilities. Through a commitment to a Eu
rope of values, we are united in a shared ideal. That ideal is sym
bolised by the European flag here on my left. The dock-like circle 
of twelve gold stars on a blue background represents the ideal of 
a Europe evolving over time.

Heraldry teaches that the circle symbolises perfection and entire
ty, encapsulating the European ideal of unity and harmony. The 
twelve stars relate to the hours of the day and the months of the 
year and thus recall progress and forward momentum overtime.

The circle is open and not closed and so reminds us not just of 
what has been accomplished but also of what remains to be 
achieved.

Speaking in Strasbourg in 1990, Vaclav Havel remarked, "To me, 
the twelve stars in your emblem do not express the proud convic
tion that Europe will build heaven on this earth. There will never 
be heaven on this earth. I see these twelve stars as a reminder 
that the world could become a better place, if from time to time 
we had the courage to look up to the stars." Today, of all days, it 
is my privilege on behalf of the European Parliament to suggest 
to you that in the lifetime of our old continent, as we consign our 
fractured past to the history books, this is a moment to look to 
the stars, to contemplate a better future - together.



Ομιλία ίου Προέδρου
ιης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ρ. ΠΡΟΝΤΙ: Κυρίεε και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερα γιορτάζουμε την υπογραφή τηε Συνθήκηε που διευρύνει την Ενωσή μαε, με 
την προσχώρηση των 10 νέων κρατών-μελών. Σήμερα ζητούμε από τουε λαούε μαε και τα Κοινοβούλιά μαε να εγκρίνουν αυτή τη 
συνθήκη, που επισφραγίζει την ειρηνική επανένωση τηε ηπείρου μαε.

Σήμερα μπορούμε να είμαστε δικαίωε περήφανοι γι αυτά που πραγματοποιήσαμε στην Ευρώπη από την υπογραφή τηε 1ηε 
Συνθήκηε για τον άνθρακα και χάλυβα. Τι πετύχαμε; Δεκαετίεε ειρήνηε, φιλίαε και συνεργασίαε μεταξύ των λαών, κοινή ευημερία 
και πάνω απ όλα οι αξίεε μαε: Δημοκρατία, κράτοε δικαίου, σεβασμό για τιε μειονότητεε, διαλλακτικότητα και αλληλεγγύη.

Σήμερα πρέπει να ευχαριστήσουμε τουε λαούε των 10 χωρών που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση και επέδειξαν έτσι την απόφασή 
τουε και τη θέλησή τουε να ζήσουν με ελευθερία και δημοκρατία δίπλα στουε Ευρωπαίουε αδελφούε τουε. Πρέπει να τουε 
ευχαριστήσουμε αυτούε τουε ανθρώπουε για την ειρηνική επανάσταση που πραγματοποίησαν μεταμορφώνονταε το πολιτικό τουε 
σύστημα, το οικονομικό, το διοικητικό, το δικαστικό, τα πάντα. Και όλα αυτά τα έκαναν μαζί μαε, έκαναν μαζί μαε μια δουλειά εξαιρετική.



Romano Prodi

Αυτοί οι λαοί, αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν να εισέλθουν με ψηλά 
το κεφάλι στην Ευρωπαϊκή Ενωση, περήφανοι για το δρόμο που 
διέτρεξαν. Σήμερα, έχουμε μαζί μαε 75 εκατομμύρια νέουε 
Ευρωπαίουε πολίτεε και τουε λέμε καλωσορίσατε. Αύριο, όμωε, 
μαε περιμένει πολλή δουλειά σε πολλούε τομείε.

Χρειαζόμαστε ακόμη πιο ισχυρούε δημοκρατικούε θεσμούε. 
Είναι μεν πολύ καλό, αλλά πρέπει να ισχυροποιηθούν ακόμα 
περισσότερο με διατήρηση βέβαια του δυναμισμού τουε και τηε 
ελαστικότητάε τουε. Αποκτήσαμε ένα κοινό νόμισμα, το Ευρώ, 
αλλά δεν είναι ακόμη το νόμισμα όλων μαε και δεν έχουμε 
ακόμη επαρκή συντονισμό στιε οικονομικέε πολιτικέε μαε, για να 
λειτουργήσει βέλτιστα ο κινητήραε τηε οικονομίαε μαε.

Εχουμε την ενιαία αγορά, αλλά πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν 
για να τελειοποιηθεί αυτή η μεγάλη εσωτερική αγορά και για να 
αποκτήσουμε σύγχρονα δίχτυα υποδομών, που να μαε 
βοηθήσουν να αναπτύξουμε όλο το δυναμικό μαε. Στη 
Λισσαβόνα αποκτήσαμε τη στρατηγική για την ανάπτυξη, αλλά 
ακόμη είναι πολλά και σημαντικά τα βήματα που πρέπει να 
κάνουμε για να αξιοποιήσουμε πλήρωε το ανθρώπινο και 
τεχνολογικό δυναμικό των κοινωνιών μαε.

Εχουμε τη φιλοδοξία να πραγματοποιήσουμε ένα χώρο 
εσωτερικήε ελευθερίαε, δικαιοσύνηε και ασφάλειαε, αλλά 
βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αυτού του μακρινού δρόμου.

Και τέλοε, ο πόλεμοε στο Ιράκ απέδειξε πόσο χρειαζόμαστε 
ακατάπαυστη και άοκνη δουλειά για να μπορέσουμε να 
πρωταγωνιστήσουμε στην παγκόσμια σκηνή για να ακουστεί η 
φωνή μαε και να μπορέσουμε να υπεραμυνθούμε των αρχών 
μαε.

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, πρέπει να αναπτύξουμε μία 
εξωτερική πολιτική που να βασίζεται σε κοινέε ιδέεε και πρέπει 
να αποκτήσουμε και τα κατάλληλα όργανα για να εγγυηθούμε 
την άμυνα και την ασφάλειά μαε. Η ιστορία και η πρόσφατη 
ιστορία των Βαλκανίων μάε έχει διδάξει ότι ο κόσμοε μαε είναι 
ακόμη πολύ επικίνδυνοε τόποε.

Η ειρήνη που διασφαλίσαμε στο εσωτερικό των ορίων μαε, των 
διευρυμένων σήμερα ορίων μαε δεν αρκεί. Πρέπει και γύρω - 
γύρω να δημιουργήσουμε μία ζώνη φιλίαε, έναν δακτύλιο 
φιλικών χωρών που θα ξεκινάει στο νότο από το Μαρόκο, μετά 
να διατρέχει τιε ακτέε τιε Μεσογείου και να φτάνει στα ανατολικά 
τηε Ενωσήε μαε μέχρι τη Ρωσία.

Με αυτό το δακτύλιο των φιλικών χωρών θα μπορούσαμε να 
συμμεριστούμε εν καιρώ όλα εκείνα τα στοιχεία του 
οικοδομήματόε μαε, που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την 
ευημερία. Πρέπει να μοιραστούμε μαζί τουε τα πάντα, εκτόε από 
τουε θεσμούε μαε.

Για την Αφρική θέλω να στείλω ένα μήνυμα φιλίαε και 
συμπάθειαε, το ίδιο και στη Λατινική Αμερική, η οποία επιζητεί 
μεν τη σταθερότητα, αλλά βασανίζεται από ατέλειωτεε κρίσειε. 
Και για την Ασία που κοιτάζει με πολλή συμπάθεια και 
θαυμασμό το ενοποιητικό σχέδιό μαε, τηε στέλνουμε φιλικούε 
χαιρετισμούε από μία ευρωπαϊκή ήπειρο, που επιτέλουε 
επανενώθηκε και που είναι έτοιμη να προσδιορίσει μαζί τουε 
τουε κανόνεε μιαε παγκοσμιοποίησηε που να τη διαχειριζόμαστε 
με τρόπο επωφελή για όλουε.

Και τέλοε απευθύνομαι στουε φίλουε μαε και συμμάχουε μαε 
τουε Αμερικανούε. Κανείε στην Ευρώπη δεν έχει ξεχάσει ότι σε 
αυτούε οφείλουμε την ελευθερία μαε. Αρα, λέω, έφτασε η 
στιγμή να ξεπεράσουμε τιε πρόσφατέε μαε διαφορέε και να 
συνεχίσουμε την αιώνια φιλία των λαών μαε, αποκτώνταε έτσι 
μία νέα συμμαχία μεταξύ Ευρώπηε και Αμερικήε που να 
αποτελέσει το θεμέλιο για την ειρήνη και σταθερότητα στον 
κόσμο.

Τέλοε, αγαπητοί μου φίλοι, ενώ γιορτάζουμε με χαρά την 
ειρηνική επανένωση τηε ηπείρου μαε, πρέπει να αποτίσουμε 
φόρο τιμήε και στο όραμα των ιδρυτών πατέρων. Η ιστορία 
δικαίωσε το όραμά τουε. Τα πρώτα 6 κράτη που μόλιε είχαν βγει 
από τον πόλεμο είναι πλέον 25 ελεύθερα και ισχυρά κράτη και 
αύριο θα είναι περισσότερα.

Και τα σημεία αναφοράε μαε, όπωε και αυτά των ιδρυτών 
πατέρων είναι πάντα η ελευθερία, η δημοκρατία, το κράτοε 
δικαίου, η δικαιοσύνη, η ανεκτικότητα και η ειρηνική επίλυση 
των κρίσεων και των συγκρούσεων. Σε ένα παγκοσμιοποιημένο 
κόσμο αυτέε οι αρχέε δεν θα είχαν κανένα νόημα, αν δεν έτειναν 
προε την οικουμενικότητα.

Αν η Ευρώπη είναι το σπίτι μαε, έναε δίκαιοε κόσμοε είναι ο 
ορίζοντάε μαε.

Ευχαριστώ.



Speech by the President
of the European Commission

Ladies and gentlemen, dear friends, today we are celebrating the Accession Treaty that enlarges our Union to embrace 10 new mem
ber States. Today, we call on our people and Parliaments to approve this Treaty, which sanctions the peaceful unification of our conti
nent.

We can be rightly proud of what we have achieved in Europe since the first Treaty on coal and steel. What have we accomplished? 
Decades of peace, friendship, and cooperation between our peoples, shared prosperity, and above all our values: democracy, the rule 
of law, respect for minorities, tolerance, and solidarity.

Today we must thank the people in the 10 countries that are joining the European Union who demonstrated in this way their determi
nation and their desire to live in freedom and democracy alongside their European brothers and sisters. We must thank all these peo
ple for the peaceful revolution they have accomplished, transforming their economies, administrations, judiciary and political systems, 
everything. They have achieved all this together with us; they did an extraordinary job together with us.
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These people, these nations deserve to enter the European Union 
with their heads held high, proud of how far they have come. To
day, we have with us 75 million new European citizens and we 
welcome them. Yet, tomorrow there is a lot of hard work waiting 
for us in many fields.

We need even stronger democratic institutions. They are un
doubtedly good but they need to be further reinforced while pre
serving their dynamism and flexibility. We have a common curren
cy, the euro, yet it is not yet everybody's currency, and we do not 
yet have sufficient coordination in our economic policies to fine- 
tune the motor of our economy so that it operates optimally.

There is the single market, yet there is still a lot to do for this large 
internal market to be perfected and for having modern infra
structure networks that will help us reach our full potential. At Lis
bon, we adopted a strategy for growth, yet there are many steps 
still required in order to take full advantage of our societies^ hu
man and technological potential.

We pursue an area of internal freedom, justice, and security, yet 
we are only at the beginning of a long process.

Lastly, the war in Iraq has shown that incessant and tireless work 
is required if we want to have a major influence in international af
fairs and our voice heard and defend our principles.

In order to achieve all this we must develop an external policy 
based on shared concepts and to have the appropriate tools to 
guarantee our defence and security. History, particularly the re
cent Balkan history, teaches us that our world is still a very dan
gerous place.

The peace that we have secured within our now expanded bor
ders is not enough. A zone of friendship must be established all 
around us, with a ring of friendly nations, stretching from Moroc
co along the Southern Mediterranean shores all the way to Russia 
to the East of our Union.

With such a ring of friendly countries, we could eventually share 
all those features of the Union that ensure stability and prosperi
ty. We must share everything with them except our institutions.

I would like to send a message of friendship and solidarity to 
Africa as well as to Latin America, which, although seeking stabil
ity, has been plagued by long crises. We send our friendly greet
ings to Asia, which looks upon our progress towards unity in great

warmth and admiration, from a European continent unified at 
long last, and which is ready to define with these countries the 
rules of a globalisation to be managed in a way beneficial for all.

I finally address myself to our American friends and allies. No one 
in Europe has forgotten that it is to them that we owe our free
dom. Therefore, I say, the time has come to set our recent differ
ences aside and pursue the long friendship between our peoples, 
thus striking a new alliance between Europe and America that will 
be the basis for peace and stability in the world.

Finally, my dear friends, while we are joyfully celebrating the 
peaceful unification of our continent, let us pay tribute to the vi
sion of Europe's founding fathers. History has justified their vision. 
The six first nations just recovering from war are now 25 free, 
strong nations and tomorrow there will be even more.

Our references, like those of our founding fathers, are always free
dom, democracy, the rule of law, justice, tolerance, and the peace
ful resolution of disputes and conflicts. In a world of globalization, 
these principles would make no sense unless they were meant in 
a universal manner.

If Europe is our home, a just world is our prospect.

Thank you.
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