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Αγαπητοί συνάδελφοι

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω θερμά κατά την πρώτη άτυπη
Συνάντηση Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των
χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Η περιοχή μας αποτελεί παραδοσιακά χώρο συνάντησης και
συνύπαρξης πολιτισμών, θρησκειών και εθνοτήτων. Με ιδιαίτερη
στρατηγική σημασία, ανάμεσα σε δυο ηπείρους έγινε συχνά
χώρος αιματηρών συγκρούσεων, φανατισμών και αντιπαλότητας.
Για πολλούς ακόμη και σήμερα η περιοχή μας είναι χώρος
αναμετρήσεων.

Βλέπουν

κινδύνους,

κρατούν

αποστάσεις,

διστάζουν ν’ αγκαλιάσουν την περιοχή μας όταν χαράζουν τις
μεγάλες πολιτικές που διαμορφώνουν την αυριανή Ευρώπη. Αυτή
η κατάσταση πρέπει ν’ αλλάξει, πρέπει εμείς να την αλλάξουμε.

Στο τέλος του αιώνα μας καλούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε τρεις
μεγάλες προκλήσεις:

• Η πρώτη

μεγάλη εξέλιξη που

παγκοσμιοποίηση

όλοι

της οικονομίας που

μας ζούμε είναι

η

την ακολουθεί

με

βραδύτερα βήματα αλλά αποφασιστικά η παγκοσμιοποίηση του
πολιτικού συστήματος. Τα κάθε μορφής οικονομικά σύνορα
έχουν ήδη καταργηθεί σε μεγάλα υποσύνολα κρατών, όπως
αυτά που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οδηγούνται
στην πλήρη κατάργηση, στα πλαίσια ακόμη ευρύτερων διεθνών
οργανισμών, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου. Αυτή η
κοσμογονική εξέλιξη επιβάλλει προσαρμογή, επιβάλλει νέες

πολιτικές, που διανοίγουν με διορατικότητα τις προοπτικές των
χωρών μας για τον επόμενο αιώνα.

• Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η αναζήτηση καινούργιων
αντιλήψεων για όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Δεν μπορούμε να

αναζητούμε λύσεις σήμερα μόνο με βάση αντιλήψεις που έχουν
διαμορφωθεί εδώ και πολλές δεκαετίες.

Έννοιες που άλλοτε

καθόριζαν την κυρίαρχη νοοτροπία στη διεθνή κοινότητα, όπως
ζωτικός χώρος ή περιοχές επιρροής, δεν ανταποκρίνονται πια
σε μια νέα πραγματικότητα συνεργασίας.

• Η τρίτη πρόκληση που αφορά την περιοχή μας προκύπτει από
το γεγονός ότι αυτό που έχουν κατακτήσει οι άλλοι ευρωπαϊκοί
λαοί σε εμάς εξακολουθεί να είναι εύθραυστο: η ειρήνη, η
σταθερότητα,

η

σιγουριά

ότι

οι

λαοί

μας

δεν

θα

ξαναντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο μιας σύρραξης που θα
κοστίσει ζωές.

Για να ξεπερασθεί η σημερινή αβεβαιότητα

πρέπει το διεθνές δίκαιο, οι διεθνείς συνθήκες και τα διεθνή
όργανα

απονομής

δικαιοσύνης

ν’

αποτελόσουν

το

αναπόσπαστο στοιχείο κάθε πολιτικής που αναζητά την επίλυση
διαφορών. Είναι ο μόνος δρόμος για να θεμελιώσουμε την
ειρήνη, για να επιτύχουμε την ανάπτυξη και την ευημερία των
λαών μας μέσα από την συνεργασία.

Βρισκόμαστε όλοι σ’ ένα ιστορικό σταυροδρόμι και η τυχόν εμμονή
σε παλιές πρακτικές θα ισοδυναμεί με ήττα. Το ίδιο και η
επιστροφή στο παρελθόν εχθρότητας και ανταγωνισμών. Πρέπει

ν’

αποτρέψουμε

και

τους

δυο

αυτούς

κινδύνους

με

αποφασιστικότητα συνέπεια και δουλειά.

Η

νέα

ευρωπαϊκή

πραγματικότητα

δημιουργεί

δυναμικές.

Μπορούμε να συμμετάσχουμε και να επηρεάσουμε εξελίξεις. Ο
μοναχικός δρόμος του καθενός μας μεγαλώνει την απόσταση από
τους στόχους που όλοι οραματιζόμαστε για τα συμφέροντα των
λαών μας. Οι λαοί μας θέλουν επαφή, συνεργασία, συμφιλίωση.
Οφείλουμε να τους δώσουμε αυτήν την προοπτική. Οι πολιτισμοί
μας μπορεί να διαφέρουν, μπορούμε όμως να μετατρέψουμε τη
διαφορά αυτή σε δύναμη μέσα από τη δημιουργική σύνθεση τους.
Να στήσουμε τις γέφυρες που θα βοηθήσουν η συνάντηση των
πολιτισμών να προωθήσει το κοινό συμφέρον.

Να κάνουμε τα

κάθε μορφής δίκτυα επικοινωνίας, μεταφορών και ενέργειας
καινούργιους δρόμους συνεργασίας, αλληλεγγύης και ανάπτυξης.
Να κτίσουμε όλοι μαζί τη νέα πραγματικότητα στην περιοχή μας
γυρνώντας σελίδα, κατακτώντας αυτό που οι αναπτυγμένες χώρες
προ πολλού θεωρούν ως αυτονόητο.

Η συνάντησή μας αυτή είναι δείγμα της πολιτικής θέλησης όλων
μας να ξεκινήσουμε μαζί μια προσπάθεια που θα στηρίζεται στην
ειρήνη και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στην επιθυμία για μια
ολόπλευρη

οικονομική

συνεργασία

και

αλληλεγγύη,

στην

αναζήτηση από κοινού των απαντήσεων στα προβλήματα που
μέχρι σήμερα μας χωρίζανε. Η χώρα μου έχει την ειλικρινή
επιθυμία να συμβάλλει με όλες τις δυνατότητές της στη δημιουργία
μιας νέας πραγματικότητας. Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις

μας ώστε σε όλους τους λαούς μας να γεννηθεί η ελπίδα για ένα
καλύτερο αύριο.

Κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από την έναρξη των εργασιών μας θα ήθελα να σας
προτείνω, από διαδικαστικής πλευράς, η σύνοδός μας σήμερα να
εξελιχθεί με την εξής μορφή:

Να υπάρξει ένας κύκλος παρεμβάσεων σήμερα το πρωί, ο οποίος
θα είναι αφιερωμένος στο διεθνές εμπόριο,

σε γενικότερα

οικονομικά θέματα και στις δυνατότητες που διαθέτουν οι χώρες
μας για την ανάπτυξη των υποδομών μας.

Το απόγευμα σήμερα, να ασχοληθούμε με τα ζητήματα ασφάλειας
και συνεργασίας στην περιοχή

καθώς και σχέσεων καλής

γειτονίας.

Το βράδυ κατά το δείπνο να συζητήσουμε ορισμένα πολιτικά
ζητήματα που απασχολούν όλους μας όπως π.χ. το ΝΑΤΟ και η
Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η θέση και οι προοπτικές των
χωρών της Ν.Α. Ευρώπης στις Ενώσεις αυτές.

