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ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Οι αισιόδοξοι:
«Μελέτησα το πρόγραμμα της ελληνικής προεδρίας μέσα στην ΕΕ και πιστεύω 
πως θα είναι εξαιρετικά πετυχημένη και με πολλές δραστηριότητες»
(Μπαρόν Κρέσπο, Πρόεδρος της Ευρω-σοσιαλιστικής ομάδας του ΕΚ - 8/1/2003)

«Η ελληνική προεδρία στην ΕΕ έχει προετοιμαστεί πολύ καλά και θα έχει 
επιτυχία» (Ζακ Σιράκ, Πρόεδρος Γαλλίας, Ελευθεροτυπία - 10/1/2003)

«Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας είναι και δικές μας 
προτεραιότητες»
(Ρομάνο Πρόντι, Πρόεδρος της Επιτροπής, Καθημερινή - 11/1/2003)

Οι απαισιόδοξοι:

«Διαπιστώνουμε με ανησυχία ότι, λίγες μόλις μέρες πριν την ανάληψη αυτής της 
κομβικής σημασίας Προεδρία, η Κυβέρνηση Σημίτη δείχνει αμήχανη και 
συμβιβασμένη με το λίγο και το μέτριο. Προετοιμάζεται και προσανατολίζεται 
για μία Προεδρία διαχειριστικού χαρακτήρα. Οι προτεραιότητές της 
χαρακτηρίζονται από έλλειψη φαντασίας, από απουσία οράματος. Δυστυχώς, η 
πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία της 
Ευρώπης του 21ου αιώνα, με ρυθμούς που δεν ταιριάζουν στη νέα εποχή, με ιδέες 
φθαρμένες, με εργαλεία του χθες... Αναλάβαμε και θα τιμήσουμε τη δέσμευση να 
παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά αυτήν την Προεδρία. Εξαγγείλαμε τον 
Σεπτέμβριο την οργάνωση, για πρώτη φορά στην Πατρίδα μας, της 
"παράλληλης Προεδρίας". Συγκροτήσαμε ειδικές ομάδες εργασίας, που 
προετοιμάζουν πυρετωδώς τους σχετικούς φακέλους, για κάθε Συμβούλιο, για 
όλα τα ζητήματα που θα τεθούν στη διάρκεια της Προεδρίας... Παρουσιάζουμε 
σήμερα το μήνυμα και το σήμα της παράλληλης Προεδρίας...»
(Δήλωση Θ. Ρουσόπουλου, Εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ -  1/12/2002)

Ο έπαινος:
ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΚ

«Αξίζουν επιβράβευσης οι προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανεύρεση 
ευρωπαϊκής κοινής στάσης, ακόμα κι όταν αυτές απαιτούν πολύ χρόνο 
(αναφερόμενος στις ενέργειες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. 
Παπανδρέου). Τις προτιμώ από αυτές που αποσκοπούν στην επίδειξη πυγμής 
(αναφερόμενος στην επιστολή στήριξης των ΗΠΑ των 8 πρωθυπουργών)»
(Π. Κοξ, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνέντευξη στην Πράγα - 31/1/2003)



«Μεγάλη η προσπάθεια που κατέβαλε η Ελληνική Προεδρία για διαμόρφωση 
κοινής θέσης και ιδιαίτερα επιτυχημένη» (Γκ. Σρέντερ, Γερμανός Καγκελάριος, 
Γερμανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Phoenix - 18/2/2003)

Corriere della Serra: «H μικρή Ελλάδα τετραγώνισε τον κύκλο. Ήταν πράγματι, 
όνομα και πράγμα, έκτακτη η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε» (18/2/2003)

«Θέλω να σε συγχαρώ, γιατί χάρη σε σένα έγινε η σύνοδος (αναφερόμενος στην 
Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της 17ης Φεβρουάριου). Επίσης, για την ιδιαίτερα 
καλή προετοιμασία και ιδίως για την άψογη καθοδήγηση των εργασιών, που 
έφερε ένα αποτέλεσμα, το οποίο εγώ δεν πίστευα ότι θα ήταν εφικτό»
(συγχαρητήρια Γάλλου Προέδρου Σιράκ στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Ελευθεροτυπία 
-19/2/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία πέτυχε να συμμαζέψει τις διισταμένες απόψεις, να δώσει 
λάμψη στην κοινή εξωτερική πολιτική και να παρουσιαστούν οι 15 με μια 
φωνή» (Ζαν Κλωντ Ζούνκερ, Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, La Voix du 
Luxembourg - 19/2/2003)

Στην έκτακτη συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι αρχηγοί 
όλων των πολιτικών ομάδων συνεχάρησαν την Ελληνική Προεδρία για τα 
αποτελέσματα της συνόδου κορυφής, αλλά και για την «τολμηρή» πρωτοβουλία των 
Αθηνών να τη συγκαλέσει σε μια δύσκολη περίοδο για την εξωτερική πολιτική της 
Ε.Ε. (Ελευθεροτυπία -  19/2/2003)

Ο Γάλλος Πρόεδρος Σιράκ εξέφρασε την ικανοποίηση του επειδή η Ελληνική 
Προεδρία κατόρθωσε να διατηρήσει την άλλη προτεραιότητα της Συνόδου: τη 
συνέχιση της «διαδικασίας της Λισσαβόνας» (La Tribune -  24/3/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, τον Ιανουάριο, 
έχει ως φροντίδα να ενισχύσει τη δράση και τη συνοχή της ΕΕ και σήμερα 
αναρωτιέται για τις συνέπειες αυτού του πολέμου και τη συνοχή της ΕΕ. 
Υπογραμμίζει τους κινδύνους. Εμείς θεωρούμε ότι η Ελλάδα στο θέμα αυτό 
εργάστηκε με πολύ μεγάλη συνείδηση των ευθυνών της και υποστηρίζουμε πολύ 
τη δράση της. Η ελληνική θέση δεν συγχέεται με τη γαλλική, γιατί η προεδρία 
της ΕΕ πρέπει να βρίσκεται στο μέσον. Αλλά τοποθετημένη στο μέσον και 
προσπαθώντας να τραβήξει την Ευρώπη μπροστά, πιστεύω ότι η Ελλάδα τιμά 
την Ευρώπη»
(εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, Ελευθεροτυπία - 2/4/2003)

«Ο κ. Σημίτης και ο κ. Παπανδρέου συμπεριφέρθηκαν με μεγάλη επιδεξιότητα 
σε μια πολύ δύσκολη περίοδο» (Ρ. Κουκ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών Μ. 
Βρετανίας, συνέντευξη στο BHMAgazino - 6/4/2003)

«Θαυμάζω το πολιτικό σθένος του Κ. Σημίτη, του Γ. Παπανδρέου και ολόκληρης 
της ελληνικής κυβέρνησης. Διεξάγουν μια προεδρία κάτω από αντίξοες συνθήκες 
με τεράστια πολιτικά εμπόδια και τα πάνε καλά σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι 
αυτό είναι μέρος της ελληνικής δέσμευσης προς την Ευρώπη» (Μπαρόν Κρέσπο, 
Πρόεδρος της Ευρω-σοσιαλιστικής ομάδας του ΕΚ, συνέντευξη στην Κυριακάτικη 
Ελευθεροτυπία - 6/4/2003)



«...πρέπει να συγχαρούμε την Ελλάδα, τη στάση που είχε κατά την κρίση αυτή. 
Υπήρξε πράγματι προεδρία κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έπραξε με ευφυΐα και ταυτόχρονα με αξιομνημόνευτο ευρωπαϊσμό»
(Μάριο Σοάρες, πρώην Πρόεδρος της Πορτογαλίας, συνέντευξη στο TV5, 8/4/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία συνέπεσε με μια πολύ δύσκολή περίοδο, θεωρώ όμως ότι 
οι προσπάθειες που γίνονται ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των κρατών-μελών, η έμφαση στο ρόλο του ΟΗΕ και η προετοιμασία για 
μια επόμενη περισσότερο ενιαία ευρωπαϊκή θέση, είναι θετικές» (Ζαν Λυκ Ντεάν, 
πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ - 9/4/2003)

«Η Ελλάδα απέδειξε μέχρι τώρα ότι μπορεί να διαχειρίζεται με σύνεση και 
αποτελεσματικότητα τις υποθέσεις της Ευρώπης. Ως Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου συγχαίρουμε την 
Ελληνική Προεδρία για τη μέχρι τώρα επιτυχή διαδρομή της και της ευχόμαστε 
καλή ολοκλήρωση τον Ιούνιο του 2003» (Δήλωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου -18/4/2003)

Η κριτική:
«Και είναι επονείδιστη η δική μας συμπεριφορά, γιατί με την ουρά κάτω από τα 
σκέλια δεν τολμήσαμε να ορθώσουμε το ανάστημα μας και συρθήκαμε πίσω από 
τις ΗΠΑ, προδίδοντας το γαλλογερμανικό άξονα που αγωνίζεται για την 
αυτοτέλεια και την αξιοπρέπεια της Ευρώπης και απεμπολώντας και το 
τελευταίο ίχνος κύρους μιας προεδρίας που θα μπορούσε να λειτουργήσει 
λυτρωτικά και τώρα πια έχει αμετάκλητα υποθηκευθεί»
(άρθρο Θ. Πάγκαλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στο ΒΗΜΑ -  16/2/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία δεν παίζει κανένα ρόλο» (στο θέμα της κρίσης του Ιράκ) 
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ενώ η κ. Παπαδημητρίου έκανε λόγο για έλλειμμα 
δραστηριότητας και πρωτοβουλιών που παρουσιάζει η Ελληνική Προεδρία γύρω από 
το μείζον θέμα της επίθεσης στο Ιράκ (Καθημερινή - 15/3/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία ενώ μπορούσε να είχε αναλάβει περισσότερες 
πρωτοβουλίες ειδικότερα προς την κατεύθυνση της διαμόρφωσης μίας μόνο 
άποψης και ενιαίας στάσης από την ΕΕ αλλά και της ενεργητικότερης ανάμιξης 
της δεύτερης στις διαπραγματεύσεις και στις αποφάσεις έπραξε ελάχιστα. Ο κ. 
Σημίτης για μία ακόμα φορά έδειξε έλλειμμα διορατικότητας, προνοητικότητας 
και αποφασιστικότητας» (Β. Μεϊμαράκης, Γραμματέας της ΚΕ της ΝΑ, συνέντευξη 
στον Τύπο της Κυριακής -  6/4/2003)

ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
«Κάτι περισσότερο από συμβολισμός: Στην Αθήνα η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επανακτά την αξιοπιστία της. Με κλάδους ελιάς, σύμβολο της ειρήνης, ο Κ. 
Σημίτης οργάνωσε μέχρι τέλους με εξαιρετική επιτυχία μία γιγαντιαία Σύνοδο 
Κορυφής» (ανταπόκριση από Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων - 17/4/2003)



«Θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να βρεθεί ιδανικότερο μέρος από αυτό της Αρχαίας 
Αγοράς στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, για την υπογραφή της 
Συνθήκης Προσχώρησης» (ανταπόκριση βρετανικής Guardian - 18/4/2003)

«Ιστορική σύνοδος κορυφής για την Ευρώπη: Η σκηνογραφία δεν μπορούσε να 
είναι καλύτερη. Ακριβώς εκεί στο επιβλητικό πλαίσιο της Αγοράς, στους 
πρόποδες της Ακρόπολης - χώρος-σύμβολο της γέννησης της δυτικής 
δημοκρατία - τέθηκε χθες η τελευταία σφραγίδα της νέας Ευρώπης της 3ης 
χιλιετίας»
(ανταπόκριση ιταλικής Corriere della Serra, 18/4/2003)

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑΣ 
Ο έπαινος:
«Με το συνάδελφο και φίλο Έλληνα Υπουργό Αμυνας έχουμε σχέσεις που 
ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο με την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ, την οποία 
πρέπει να χαιρετίσουμε ως εξαιρετικά θετική ιδίως στον τομέα της οικοδόμησης 
της αμυντικής Ευρώπης»
(Μισέλ Αλιό Μαρί, Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Παρίσι - 15/4/2003)

«Στον τομέα της άμυνας προοδεύσαμε πολύ. Η Ελληνική Προεδρία ήταν 
εξαιρετικά επιδέξια και διπλωματική. Υπήρξαν ορισμένες εντάσεις, αλλά η 
Ελληνική Προεδρία μπόρεσε να δείξει το κοινό συμφέρον της οικοδόμησης της 
Ευρώπης. Επιπλέον υπήρξε μια πολύ ευχάριστη και φιλική ατμόσφαιρα σε 
συναντήσεις που οργανώθηκαν σε ωραίες παραθαλάσσιες τοποθεσίες κι αυτό 
βοήθησε»
(Μισέλ Αλιό Μαρί, Γαλλίδα Υπουργός Άμυνας, Ελευθεροτυπία - 6/6/2003)

Η κριτική:

«Η άποψη πως η Ελλάδα δεν πρέπει να συμμετάσχει στη φάση αυτή στην 
πρωτοβουλία των «τεσσάρων» γιατί προεδρεύει της Ένωσης είναι λανθασμένη 
και δείχνει την καχυποψία των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο ζήτημα 
της Ευρωπαϊκής Αμυνας...Κρυβόμενη πίσω από την προεδρία της ΕΕ η 
ελληνική κυβέρνηση φοβάται απλά να συμμετάσχει σε ένα σχήμα που δεν έχει 
ακόμα οριστικοποιηθεί. Χάνει όμως έτσι τη δυνατότητα να είναι μαζί με την 
ομάδα των πρωτοπόρων και να συνδιαμορφώσει τους κανόνες του παιχνιδιού. 
Μένοντας απέξω θα υποστεί βεβαίως τις αποφάσεις των άλλων. Έτσι, όταν 
δημιουργηθεί η δυναμική για να προσχωρήσουν περισσότερες χώρες, όπως έγινε 
με άλλες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, η Ελλάδα αντί να είναι συνδιαμορφωτής, 
θα κριθεί από αυτούς που είναι ήδη μέσα για το εάν θα συμμετάσχει και υπό 
ποιους όρους...» (Γ. Βαληνάκης, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, 
συνέντευξη στον Τύπο της Κυριακής - 20/4/2003)



ΣΧΕΣΕΙΣ EE -  ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
Ο έπαινος:
«Η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας, υπό την καθοδήγηση του 
Πρωθυπουργού κ. Σημίτη και του Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου, είναι 
ότι έχουν καταστήσει ευρωπαϊκό θέμα τη διένεξη της με την Τουρκία»
(άρθρο γαλλικής εφημερίδας Le Monde -  21/6/2003)

Η κριτική:
«Απορίας άξιο είναι το γιατί ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου 
αποφάσισε να μοιραστεί η ελληνική προεδρία την άτυπη σύνοδο των ΥΠΕΞ της 
ΕΕ με την Τουρκία, κανονίζοντας μετάβαση των ομολόγων του από το ακριτικό 
Καστελόριζο στα απέναντι τουρκικά παράλια και φιλοξενία τους από τον 
Τούρκο ΥΠΕΞ. Ειδικά στην παρούσα συγκυρία, που η Τουρκία πρέπει να 
συνειδητοποιήσει ότι ο δρόμος προς την ΕΕ εξαρτάται και από τη στάση της 
απέναντι στη Ελλάδα, που παρ’ όλα αυτά συνεχίζει τις προκλήσεις στο Αιγαίο 
και δημιουργεί προσκόμματα στην επίλυση του Κυπριακού, ο Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Γ. Παπανδρέου στέλνει στην Αγκυρα το λάθος μήνυμα»
(I. Βαρβιτσιώτης, βουλευτής της ΝΔ, Ελεύθερος Τύπος - 5/5/2003)

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
Ο έπαινος:
«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από τη θέση 
της στην προεδρία της ΕΕ σε ότι αφορά την ανάπτυξη των σχέσεων της Ένωσης 
με τα Βαλκάνια» (Αμερικάνος επενδυτής Τζ. Σόρος στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Συνέδριο, Αθήνα - 22/5/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία έδωσε στην περιοχή μας μία εξαιρετική ενθάρρυνση, 
επισηραίνοντας κυρίως την ανάγκη εκπόνησης ενός καλού προγράμματος για 
την πιο εντατική συνεργασία με τις χώρες της διαδικασίας σταθεροποίησης και 
ένταξης. Είμαστε ενθαρρυμένοι σε μεγάλο βαθμό από την πρόταση της 
Ελληνικής Προεδρίας η Σύνοδος Κορυφής της Θεσσαλονίκης να επικεντρωθεί 
στις δυνατότητες για εφαρμογή της πολιτικής της συνοχής και ανάπτυξης της 
περιοχής»
(Κοινό ανακοινωθέν των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, Οχρίδα - 2/6/2003)

Δηλώσεις του Προέδρου της ΠΓΔΜ Μπ. Τραϊκόβσκι ο οποίος εξαιρεί τις 
προσπάθειες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Παπανδρέου για τη σύσφιξη 
των σχέσεων των χωρών των Δ. Βαλκανίων με την ΕΕ.
(ανταπόκριση των Financial Times -  10/6/2003)

«Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου εκτίμηση στον Κώστα 
Σημίτη για τη δουλειά που αυτός, ο Γιώργος Παπανδρέου και όλο τους το 
επιτελείο έκαναν για το αποτέλεσμα που πετύχαμε σήμερα. Η αφοσίωση και 
αποφασιστικότητα τους ήταν απολύτως καθοριστικές» (Συνέντευξη του 
Προέδρου της Επιτροπής κ. Πρόντι μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ 
-  Δ. Βαλκανίων, Θεσσαλονίκη - 21/6/2003)



Δηλώσεις του Κροάτη Προέδρου Στιέπαν Μέσιτς μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ -  
Δ. Βαλκανίων ο οποίος χαρακτήρισε επιτυχή την Ελληνική Προεδρία που άνοιξε 
την πόρτα της ΕΕ και στα Βαλκάνια και ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ελλάδα για 
το ευρωπαϊκό μήνυμα που έδωσε στις χώρες της περιοχής.
(από Κροατικό τύπο -  22/6/2003)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Ο έπαινος:
«Οι FINANCIAL TIMES σε πρωτοσέλιδη ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες 
σημειώνουν ότι μετά από 13 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων οι 15 
κατέληξαν σε συμφωνία για τη φορολογία των καταθέσεων που επενδύονται στο 
εξωτερικό με στόχο την πάταξη της μυστικότητας του τραπεζικού συστήματος 
και της απάτης» (22/1/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία ήταν εκείνη που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά (σσ. 
στο θέμα της φορολογίας τόκων καταθέσεων). Τίποτε δεν προμηνύονταν ότι η 
ελληνική προεδρία θα τα κατάφερνε εκεί όπου άλλες, και όχι ήσσονος σημασίας, 
προεδρίες όπως εκείνες της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας ή της Δανίας 
είχαν αποτύχει» (Βελγική L’ ECHO -  23/1/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία ήταν εξαιρετικά γόνιμη. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο 
πρόβλημα λύθηκε από την προεδρία μιας μικρής χώρας είναι μάθημα για όσους 
θέλουν να καταργήσουν την εκ περιτροπής προεδρία»
(Επίτροπος Φ. Μπολκεστάιν, υπεύθυνος για την Εσωτερική Αγορά - 4/6/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Η οικονομική συγκυρία 
στην Ευρώπη δεν είναι ευνοϊκή. Εντούτοις, η Ελληνική Προεδρία υπήρξε 
αποτελεσματική. Κατάφερε να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στις προτάσεις των 
εταίρων, καθώς και να κάνει δικές της προτάσεις, πάντα σοβαρές, που 
ελήφθησαν σοβαρά υπόψη»
(Τζ. Τρεμόντι, Ιταλός Υπουργός Οικονομικών, συνέντευξη στο Έθνος -  14/6/2003)

Η κριτική:

«Από τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή προκύπτει έλλειμμα λειτουργικής 
και οργανωτικής προετοιμασίας που επιβάλλεται να καλυφθεί το ταχύτερο 
δυνατό. Δεν διακρίνονται ούτε ισχυρές πολιτικές θέσεις, ούτε προθέσεις για 
αποτελεσματικές πρωτοβουλίες. Σε μια σειρά από κρίσιμα θέματα, όπως το 
"φορολογικό πακέτο", η εναρμόνιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η 
ολοκλήρωση της αγοράς κινητών αξιών κ.λ.π., δεν φαίνεται να έχουν 
προετοιμαστεί συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες πολιτικές.»
(Δελτίο Τύπου της ΝΔ: «Η Ελληνική Προεδρία. Η προετοιμασία του Υπουργείου 
Οικονομικών» - 3/1/2003)



ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΤΕΝΤΑ 
Ο έπαινος:
«Οι κυβερνήσεις της ΕΕ έσπασαν ένα αδιέξοδο 30 ετών και συμφώνησαν στη 
δημιουργία μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής πατέντας -  ένα μέτρο που θεωρείται 
κρίσιμο από τις επιχειρήσεις για την τόνωση της έρευνας και της οικονομικής 
ανάπτυξης» (Le Monde, Financial Times, Wall Street Journal Europe -  4/3/2003)

«Το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι μεγάλη επιτυχία τόσο για την 
Ελληνική Προεδρία όσο και για τον Επίτροπο κ. Μπολκεστάιν»
(Δημοσίευμα της ολλανδικής Financieele Dagblad - 22/4/2003)

ΝΑΥΤΙΛΙΑ 
Ο έπαινος:
«Δράττομαι της ευκαιρίας να κάνω μία σύντομη αναθεώρηση της εξαιρετικής 
προεδρίας που περάτωσε ο Γιώργος Ανωμερίτης. Ήδη στην ομιλία μου στο 
τελευταίο μας δείπνο, χρησιμοποίησα τον ελληνικό όρο ‘αριστούργημα’ (έργο 
τέχνης) για να περιγράφω αυτούς τους 6 μήνες, πλούσιους σε επιτυχίες 
αποφάσεων. Η Ελλάδα δικαιολόγησε τη σημασία της ως έθνος της θάλασσας, το 
οποίο ξέρει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις, τις εμπειρίες και το ταλέντο της 
διαπραγμάτευσης προς όφελος της Ευρώπης. Η εκπληκτική διοργάνωση του 
Άτυπου Συμβουλίου, μας επέτρεψε επιπλέον, να γνωρίσουμε τις ομορφιές της 
χώρας» (Λογιόλα Ντε Παλάθιο, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής - 5/6/2003)

Η κριτική:
«Τώρα αν θέλετε να κάνετε τον εύκολο (απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό κ. 
Σημίτη), αν θέλετε να εξοβελίζετε ελληνικά συμφέροντα, δεν το κάνετε μόνο στη 
Ναυτιλία. Εν πάση περιπτώσει, για να ξεφύγουμε από το δικό σας λαϊκισμό, 
εμείς δεν υπηρετούμε κανένα συμφέρον. Και δεν μας ενδιαφέρει κανένας 
εφοπλιστής.
Πρέπει να αλλάξουν τα πλοία, να γίνουν πιο σύγχρονα, να γίνουν διπλού 
τοιχώματος. Αλλά ποιά χώρα δεν δίνει μάχες για τα συμφέροντα της, για να 
επιβραδύνει πιθανές εξελίξεις που δυσχεραίνουν την ανταγωνιστικότητα της;»
(Κ. Καραμανλής, Πρόεδρος της ΝΔ, Ομιλία στη Βουλή -  4/6/2003)

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΥΡΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΩΝ
«Θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό κ. Σημίτη για την εξαιρετική δουλειά που 
έχει κάνει για την Ευρώπη. Θέλω να υπογραμμίσω το γεγονός πως η Ελληνική 
Προεδρία υπήρξε πολύ δύσκολη, εξαιτίας διεθνών εξελίξεων. Ταυτόχρονα, όμως, 
η ελληνική προεδρία είχε και πολύ ευτυχείς στιγμές με κορυφαία την ιστορική 
μέρα της 16ης Απριλίου, κατά την οποία οι δέκα νέες χώρες υπέγραψαν στην 
Αθήνα τη Συνθήκη Προσχώρησης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω ειδικά γι 
αυτό να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη»
(Φιλανδή Πρωθυπουργός κ. Γιατενμάκι - 22/4/2003)



«...και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, να σας συγχαρώ, κύριε Πρωθυπουργέ, 
για τον τρόπο που ηγείσθε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Προεδρίας» (Δανός Πρωθυπουργός κ. Ρασμούσεν - 23/4/2003)

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών ωφελήθηκε πολύ 
από την εμπειρία, τη γνώση και την ευφυΐα του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, 
καθώς και την ικανότητα όλων των συνεργατών του»
(Πορτογάλος Πρωθυπουργός κ. Μπαρόσο - 14/5/2003)

«Η Ελλάδα χειρίστηκε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις με εκπληκτική δεξιοτεχνία και 
θέλω να εκφράσω την πλήρη εκτίμηση μου για την Ελληνική Προεδρία που 
υπήρξε και είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει μία μεγάλη προεδρία»
(Γάλλος Πρόεδρος κ. Σιράκ - 6/6/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, 
όπως η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη, ο πόλεμος στο Ιράκ και τα 
προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα χειρίστηκε με εξαιρετικό τρόπο η 
Ελληνική Προεδρία, σημάδι ότι η εκ περιτροπής Προεδρία λειτουργεί πολύ
καλά» (Αυστριακός Καγκελάριος κ. Σιούσελ - 16/6/2003)

«Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο Σημίτη. Οφείλω να πω από την εμπειρία μου 
από προηγούμενες συναντήσεις μου με προέδρους Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, ότι 
δεν υπήρξε κανένας που να παρουσίασε με τόσο μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια 
όλα τα διατυπωθέντα επιχειρήματα τα οποία αποτέλεσαν το υλικό επεξεργασίας 
της Ελληνικής Προεδρίας»
(Ιταλός Πρωθυπουργός κ. Μπερλουσκόνι - 17/6/2003)

ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος για την Ελληνική Προεδρία αλλά 
πιστεύω ότι η Ελληνική Προεδρία αντιμετώπισε τις δυσκολίες με επιδεξιότητα. 
Υπήρξε ένας διχασμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ιράκ και πώς να 
υποστηρίξουν ή να μην υποστηρίξουν αυτό που έκανε ο συνασπισμός, και νομίζω 
ότι η Ελληνική Προεδρία, και ειδικά ο συνάδελφος μου Υπουργός Εξωτερικών 
Γ. Παπανδρέου έκανε καλή δουλειά στο να διαμορφώσει αυτές τις διαφορές έτσι 
ώστε να μην καταλήξουν σε πλήρες ρήγμα»
(Κ. Πάουελ, Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ - 
30/4/2003)

«Οι χειρισμοί της Ελληνικής Προεδρίας είναι πολύ προσεκτικοί και υπεύθυνοι 
και θεωρώ ότι βοηθούν στο να ξεπεραστούν κάποια σοβαρά και κρίσιμα για το 
μέλλον της ΕΕ προβλήματα. Πρόκειται για δύσκολη προεδρία, η οποία θα 
καταγραφεί στα ευρωπαϊκά χρονικά ως επιτυχημένη. Σίγουρα, δε, λόγω 
διεύρυνσης, έχει και ιστορικό χαρακτήρα»
(Β. Κοκ, πρώην Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, συνέντευξη στον Οικονομικό 
Ταχυδρόμο - 8/5/2003)



«Η ελληνική κυβέρνηση κατέβαλε πολλή ενέργεια και έδειξε μεγάλη υπομονή, 
στοιχεία που χρειάζονται για να προχωρήσει η ΕΕ»
(Ντ. Ντε Βιλπέν, Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ - 
11/5/2003)

«Αν με ρωτάτε για τις αρετές του κ. Σημίτη, πρέπει να πω ότι πρόκειται για έναν 
από τους σοβαρότερους πρωθυπουργούς χώρας-μέλους της ΕΕ. Έχει αποδείξει 
τις ικανότητες του, την κοινή λογική που διαθέτει, τον εποικοδομητικό τρόπο 
δουλειάς του, την ικανότητα του να επιτυγχάνει συναίνεση μεταξύ των κρατών- 
μελών, μία στάση που μου αρέσει πολύ»
(X. Σολάνα, Ύπατος Εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική, συνέντευξη στο BBC 
- 29/5/2003)

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κ. Σημίτη για τις 
προσπάθειες που κατέβαλε, καθώς η ποιότητα της συνεργασίας ΕΕ -  Ρωσίας 
βελτιώθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας» (Δήλωση 
του Ρώσου Προέδρου Β. Πούτιν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής ΕΕ -  
Ρωσίας στην Αγ. Πετρούπολη - 31/5/2003)

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Σημίτη και την κυβέρνηση του για 
το αδιάκοπο μεσολαβητικό τους έργο. Επέδειξαν αποφασιστικότητα, 
αποτελεσματικότητα και ευαισθησία στα διάφορα θέματα -  αποτέλεσαν πρότυπο 
για το πώς πρέπει να εργαζόμαστε συλλογικά»
(Ρ. Πρόντι, Πρόεδρος της Επιτροπής, ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - 4/6/2003)

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την ευγνωμοσύνη του 
Κοινοβουλίου για τις σημαντικές προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας να 
εργαστούν μαζί μας με ιδιαίτερα εποικοδομητικό τρόπο στο θέμα της βελτίωσης 
του κανονιστικού πλαισίου. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε 
διοργανική συμφωνία στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά για τη 
δέσμευση σας στις προσπάθειες εύρεσης λύσης στο θέμα του καθεστώτος των 
Μελών του ΕΚ»
(Π. Κοξ, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Στρασβούργο - 4/6/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά σε μία διεθνή συγκυρία 
δύσκολη, αντιμετωπίζοντας με ευελιξία τις προκλήσεις που παρουσιάστηκαν στη 
διάρκεια της»
(Χ.Μ. Αθνάρ, Ισπανός Πρωθυπουργός, συνέντευξη στην Καθημερινή -15/6/2003)

Σύμφωνα με έρευνα της KAPPA RESEARCH η Ελληνική Προεδρία 
αξιολογείται θετικά από το 76% των ερωτηθέντων.
(Οικονομικός Ταχυδρόμος - 19/6/2003)

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχω μόνο θετικά αισθήματα για ό,τι αφορά την 
πορεία, τους χειρισμούς και τα αποτελέσματα της Ελληνικής Προεδρίας. Έγινε 
πραγματικά πρώτης ποιότητας εργασία και μάλιστα σε όλα τα πεδία, ακόμη και 
στις πιο δύσκολες φάσεις της Ελληνικής Προεδρίας. Η Σύνοδος των 15 αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων, κατά την οποία υπογράφτηκαν στην Αθήνα οι 
συμφωνίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των δέκα νέων κρατών-μελών, ήταν



βέβαια μια στιγμή κορυφαίας σημασίας. Η ελληνική κυβέρνηση έκανε το παν 
ώστε η Σύνοδος αυτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να εξελιχθεί σε ιστορικής 
σημασίας σύνοδο. Γι' αυτό μπορεί κανείς ανακεφαλαιώνοντας τα γεγονότα να 
συγχαρεί και πάλι την Ελληνική Προεδρία. Την περασμένη εβδομάδα 
συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη στο Βερολίνο για την 
προετοιμασία της Διάσκεψης Κορυφής στη Χαλκιδική. Διαπιστώσαμε πλήρη 
σύμπτωση απόψεων. Η προεργασία της Συνόδου αυτής έχει γίνει με τέτοια 
ακρίβεια, προσοχή και προβλεπτικότητα, ώστε μπορεί κανείς άνετα να 
προβλέψει ότι θα στεφθεί από πλήρη επιτυχία»
(Γκ. Σρέντερ, Γερμανός Καγκελάριος, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ - 22/6/2003)

«Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, το ρήγμα στις ευρω-ατλαντικές σχέσεις πρέπει να 
κλείσει και γρήγορα. Η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε στη συνάντηση του 08  
στο Εβιάν και πιστεύω ότι η Ελληνική Προεδρία συνέβαλε πολύ στην εκτόνωση 
του φορτισμένου κλίματος των τελευταίων μηνών»
(Ρ. Χόλμπρουκ, Αμερικάνος διπλωμάτης, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ - 22/6/2003)

«Η Ελληνική Προεδρία ήταν μια καλή προεδρία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. 
Ήταν μια προεδρία που κατά τη γνώμη μου έκανε σε δύσκολες συνθήκες μεγάλες 
προσπάθειες. Προσπάθησε να προχωρήσει τα θέματα αιχμής. Δυστυχώς αυτό δεν 
ισχύει για μια σειρά από θέματα τα οποία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα. Παρά ταύτα ήταν μια προεδρία η οποία επιτέλεσε έργο»
(Ν. Μπακογιάννη, Δήμαρχος Αθηνών, συνέντευξη στον Κόσμο του Επενδυτή - 21- 
22/6/2003)

«Αγαπητέ Κώστα,
Θέλω να σε συγχαρώ και να σου πω ότι σε θαυμάζω για τη σοφία σου, τη 
μετριοπάθειά σου και τη σύνεση με την οποία χειρίστηκες τα πιο μεγάλα θέματα 
αλλά και για τις προσωπικές σχέσεις που ανέπτυξες με τον καθέναν από εμάς. 
Επαναλαμβάνω, θαυμάζω την ακρίβεια, τη δεξιοτεχνία και τη νηφαλιότητά σου. 
Δεν θα φθάσω στο ύψος σου κατά τη δική μου προεδρία. Το μόνο που μπορώ να 
ελπίζω είναι να επωφεληθώ από τις ικανότητές σου το επόμενο εξάμηνο. Σίλβιο» 
(Συγχαρητήρια επιστολή του Ιταλού Πρωθυπουργού Σ. Μπερλουσκόνι στον Έλληνα 
Πρωθυπουργό - 22/6/2003)

«Θα ήθελα να υποβάλω τις ευχαριστίες μου προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. 
Σημίτη και την Ελληνική κυβέρνηση που διεξήγαγαν μία αποτελεσματική 
προεδρία σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο»
(Τ. Μπλερ, Πρωθυπουργός Μ. Βρετανίας, Βρετανικό Κοινοβούλιο - 23/6/2003)

«Τα αποτελέσματα της Συνόδου της Θεσσαλονίκης ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα 
και θα ήθελα να συγχαρώ την Ελληνική Προεδρία»
(Χ.Μ. Αθνάρ, Ισπανός Πρωθυπουργός, Ισπανική Βουλή -  26/6/2003)

«Η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ στη Θεσσαλονίκη υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός... 
Στη Θεσσαλονίκη μπήκαμε στην τελική ευθεία για ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα... 
Μπορούμε τώρα να πούμε με βεβαιότητα ότι υπό την Ελληνική Προεδρία η ΕΕ 
προχώρησε μπροστά. Η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε για την Ευρώπη 
μεγάλη επιτυχία»
(Γ. Φίσερ, Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γερμανική Βουλή -  26/6/2003)



Η κριτική:
«Τα επικοινωνιακά τρικ της κυβέρνησης απευθύνονται μόνο προς τους αφελείς, 
πράγμα το οποίο άλλωστε κατέστη σαφές στην κρίση του Ιράκ όπου έγινε 
φανερό ότι όλες οι θεωρίες της κυβέρνησης περί εντυπωσιακής αναβάθμισης του 
ρόλου της Ελλάδας διεθνώς κατέρρευσαν» (Κ. Χατζηδάκης, Ευρω-βουλευτής της 
ΝΔ, συνέντευξη στον Αδέσμευτο Τύπο -  8/6/2003)

«Το άδοξο τέλος της προεδρίας»
(άρθρο Θ. Πάγκαλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, στο ΒΗΜΑ -  8/6/2003)

«Η ελληνική προεδρία της Ε.Ε. διαχειρίστηκε με μινιμαλιστικές υπεκφυγές και 
πολυδάπανα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα τα ελάχιστα που απαιτούνται για μια 
επιτυχή προεδρία. Έχασε όμως σπάνιες ευκαιρίες να προωθήσει τα ιδιαίτερα 
ελληνικά συμφέροντα. Το θετικότερο στοιχείο της ελληνικής προεδρίας είναι 
ίσως το ίδιο το γεγονός ότι μια μεσαία σε μέγεθος χώρα φαίνεται να φτάνει στο 
τέλος της εξάμηνης περιόδου χωρίς κραυγαλέες αποτυχίες ή αντιδράσεις από 
τους άλλους εταίρους της» (Γ. Βαληνάκης, Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ 
τηςΝΔ, Ελευθεροτυπία- 14/6/2003)

«Τον κ. Σημίτη το μόνο που τον απασχολεί είναι πώς να πείσει τους υπόλοιπους 
Ευρωπαίους ηγέτες ότι αξίζει να τον εμπιστευτούν σε μία θέση στη νέα δομή της 
Ευρώπης» (Γ. Παπαθανασίου, βουλευτής της ΝΔ, συνέντευξη στον Τύπο της 
Κυριακής - 22/6/2003)


