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ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ Κ. PAT COX, ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ

Πριν από µια εβδοµάδα, όταν ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες στις οποίες το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έδωσε µε συντριπτική πλειοψηφία τη σύµφωνη γνώµη του στην ένταξη των δέκα
υποψήφιων χωρών που σήµερα υπέγραψαν τη Συνθήκη Προσχώρησης εδώ, ήταν χειροπιαστή στην
αίθουσα η αίσθηση ότι πρόκειται για µια ξεχωριστή στιγµή στην ιστορία της Ευρώπης, στην οποία
εµείς, ως εκλεγµένοι ευρωπαίοι αντιπρόσωποι, είχαµε το προνόµιο να παρευρισκόµαστε και να
κληθούµε να υπερψηφίσουµε.

Σήµερα, εδώ στην Αθήνα, επιστρέφοντας σε αυτό το λίκνο της ευρωπαϊκής δηµοκρατίας,
πραγµατοποιούµε ένα καθοριστικό βήµα στο κοινό µας ταξίδι προς µια Ευρωπαϊκή Ένωση και µια
ήπειρο ακέραια και ολόκληρη.

Καλούµαστε, µέσα από τη Συνέλευση για το µέλλον της Ευρώπης και τη διαδικασία χάραξης
πολιτικής µας, να αξιοποιήσουµε στο έπακρο, όλοι µαζί, τις νέες, ηπειρωτικής κλίµακας,
δυνατότητες που δηµιουργούνται.

Η προσήλωσή µας σε µια Ευρώπη αξιών µας ενώνει σε ένα κοινό ιδανικό.

Το ιδανικό αυτό συµβολίζεται από την ευρωπαϊκή σηµαία. Ο κύκλος, που θυµίζει ρολόι,  µε τα
δώδεκα χρυσά αστέρια στο µπλε φόντο, αντιπροσωπεύει το ιδανικό µιας Ευρώπης που εξελίσσεται
στο πέρασµα του χρόνου.

Η εραλδική διδάσκει ότι ο κύκλος συµβολίζει την τελειότητα και την ακεραιότητα, ενσαρκώνοντας
το ευρωπαϊκό ιδεώδες της ενότητας και της αρµονίας.

Τα δώδεκα αστέρια παραπέµπουν στις ώρες της ηµέρας και στους µήνες του χρόνου και έτσι
συµβολίζουν την πρόοδο και την προωθητική ορµή.

Ο κύκλος είναι ανοιχτός, όχι κλειστός, και έτσι µας θυµίζει όχι µόνο όσα έχουν ήδη επιτευχθεί
αλλά και όσα αποµένουν να επιτευχθούν.

Μιλώντας στο Στρασβούργο το 1990, ο Βάκλαβ Χάβελ παρατήρησε: «Για µένα, τα δώδεκα
αστέρια στο έµβληµά σας δεν εκφράζουν την υπερήφανη πεποίθηση ότι η Ευρώπη θα οικοδοµήσει
τον επίγειο παράδεισο. Επίγειος παράδεισος ποτέ δεν θα υπάρξει. Εγώ βλέπω τα δώδεκα αυτά
αστέρια σαν υπενθύµιση ότι ο κόσµος θα µπορούσε να γίνει καλύτερος αν, πότε πότε, βρίσκαµε το
θάρρος να σηκώσουµε τα µάτια και να κοιτάξουµε ψηλά τ� αστέρια.»

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχω την τιµή εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
να σας δηλώσω ότι, στη ζωή της γηραιάς ηπείρου µας, η σηµερινή µέρα, ηµέρα που κλείνουµε στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας το διαιρεµένο παρελθόν µας, είναι µια στιγµή κατάλληλη για να
σηκώσουµε τα µάτια και να κοιτάξουµε ψηλά τ� αστέρια, να οραµατιστούµε ένα καλύτερο µέλλον -
µαζί.

_______________


