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Gaetano MARTINO 

 
Γεννήθηκε στις 25 Νοεµβρίου 1900 στη Μεσσήνη. 

Καθηγητής ανθρώπινης φυσιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Ρώµης. 

Πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας για την πρόοδο των επιστηµών. 

Μέλος της Ιταλικής Ακαδηµίας των XL και άλλων ιταλικών και ξένων 

Ακαδηµιών. 

Πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Μεσσήνης από το 1943 έως το 1957. 

Πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Ρώµης από το 1966 έως τον θάνατό του. 

Μέλος της Συντακτικής Συνέλευσης (1946).  

Αντιπρόεδρος της Ιταλικής Βουλής από το 1948 έως το 1954.  

Πρόεδρος της Επιτροπής για την εθνική παιδεία από το 1954 έως το 1957.  

Πρόεδρος της Ιταλικής Αντιπροσωπείας στην XVη και XVIη Σύνοδο των 

Ηνωµένων Εθνών. Επικεφαλής της Ιταλικής Αντιπροσωπείας στη ∆ιεθνή 

Επιτροπή για τον αφοπλισµό. 

Βουλευτής από το 1946 έως το 1967.  

Πρόεδρος του Ιταλικού Κόµµατος Φιλελευθέρων. 

Υπουργός Εθνικής Παιδείας (1954). 

Υπουργός Εξωτερικών από το 1954 έως το 1957. 

Εµπνευστής της ∆ιακυβερνητικής ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης για την ανάκαµψη 

της Ευρώπης: 1-2 Ιουνίου 1955. 

Συνυπογράφων των Συνθηκών της Ρώµης (ΕΟΚ και ΕΚΑΕ) υπό την ιδιότητα 

του Υπουργού Εξωτερικών της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας: 25 Μαρτίου 1957. 

Μέλος της Επιτροπής των Τριών Σοφών του ΝΑΤΟ.  

Μέλος της Κοινής Συνέλευσης από το 1957 έως το 1958 και Βουλευτής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1958 έως το 1967. 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1962 έως το 1964. 

Συγγραφέας επιστηµονικών πραγµατειών ανθρώπινης φυσιολογίας και 

πολιτικών δηµοσιεύσεων. 

 



 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

 

Στις 29 Νοεµβρίου 2000 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εόρτασε τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του Gaetano 

Martino, µιας προσωπικότητας που σηµάδεψε όσο λίγες το όργανο αυτό, του οποίου υπήρξε πρόεδρος δύο 

φορές στις αρχές τις δεκαετίας του 1960. Οι οµιλίες που εκφώνησε στο κοινοβούλιο του Στρασβούργου, 

µεταξύ 1958 και 1967, αναδεικνύουν το άµεµπτο ήθος του και την οξυδέρκεια του πολιτικού αισθητηρίου 

του. 

 

Ο Gaetano Martino, διεθνούς φήµης καθηγητής ανθρώπινης φυσιολογίας και Πρύτανης του Πανεπιστηµίου 

της Ρώµης, αφιέρωσε στο πρόβληµα της πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης σηµαντικό µέρος της ευρωπαϊκής 

δράσης του. Ειδικότερα, διεξήγε µια θαρραλέα µάχη υπέρ της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου της 

Φλωρεντίας, το οποίο αντιλαµβανόταν ως ένα µέσον στην υπηρεσία της ανάπτυξης και της διάδοσης µίας 

ευρωπαϊκής συνείδησης. Για αυτόν τον πρωτοπόρο της Ένωσης, ο πολιτισµός αποτελούσε έναν 

αναντικατάστατο µοχλό προώθησης και επίσπευσης της διαδικασίας ενοποίησης. 

 

Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιστηµονικής έρευνας αποτέλεσε ένα ακόµα βασικό στοιχείο της 

κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας. Υπήρξε, κατά κάποιο τρόπο, πρόδροµος του προγράµµατος πλαισίου 

για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, καθώς ζήτησε µε επιµονή από τις κυβερνήσεις να παράσχουν 

τα απαραίτητα µέσα για την έρευνα, προκειµένου να αναχαιτιστεί το κύµα φυγής των επιστηµόνων που 

έπληττε την ήπειρό µας από τη δεκαετία του ’60. 

 

Κορωνίδα του έργου του υπήρξε αναµφίβολα η διοργάνωση της ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης, στις 1 και 2 

Ιουνίου 1955, η οποία έδωσε νέα ώθηση στην Ευρώπη και έκανε πραγµατικότητα την Κοινή Αγορά. Αξίζει 

να υπενθυµίσουµε ότι η ανάκαµψη της Μεσσήνης έλαβε χώρα λιγότερο από ένα χρόνο µετά την αποτυχία της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άµυνας. Χωρίς την ανάκαµψη αυτή, η Ένωση δεν θα είχε επιτύχει την πρόοδο που 

γνωρίζουµε σήµερα: από τον χωρίς σύνορα ευρωπαϊκό χώρο και τον χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

έως το εκλεγµένο µε καθολική ψηφοφορία Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δηµιουργία του ευρώ. 

 

Οι οµιλίες του Gaetano Martino αναδεικνύουν τη διπλή του πίστη: πίστη στις παραδόσεις του καθενός και 

πίστη στις αρχές ενός κοινού πολιτισµού. Η Κοινή Αγορά δεν πρέπει να εκλαµβάνεται έως συσσώρευση 

συµφερόντων, αλλά ως µέσο για την επίτευξη ενός υψηλότερου στόχου: της ενότητας των ελεύθερων λαών. 

Σύµφωνα µε το όραµα του µεγάλου αυτού ευρωπαίου, οι πολιτικές, οικονοµικές και αµυντικές συµφωνίες, 

είναι ασφαλώς σηµαντικές, αλλά πρέπει να εντάσσονται σε ένα γενικό πλαίσιο ευνοϊκό για την πλήρη άνθιση 

των ατοµικών ελευθεριών, της δηµοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνίας των πολιτών. 

 

Η διορατικότητά του τού επέτρεψε να αντιληφθεί ότι ο αρχικός πυρήνας της κοινοτικής Ευρώπης 

προοριζόταν να επεκτείνει σταδιακά τα σύνορά του ώστε να συµπεριλάβει όλη την επικράτεια της µεγάλης 

Ευρώπης. Η ίδια διορατικότητα πρέπει να µας παροτρύνει -εµάς που συναποφασίζουµε την επόµενη 

διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- να ολοκληρώσουµε µε επιτυχία το ιστορικό αυτό καθήκον, 

εξασφαλίζοντας στα θεσµικά της όργανα τα µέσα για ορθή λειτουργία και λήψη αποτελεσµατικών 

αποφάσεων. 

  

  

 

Nicole FONTAINE 

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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Η ευρωπαϊκή ενοποίηση 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Μαρτίου 1958 

 

Οι λαοί των χωρών της µικρής Ευρώπης εισέρχονται αυτήν την εποχή σε ένα νέο στάδιο 

της ζωής τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της ηπείρου, που σηµαδεύτηκε µέχρι 

πρόσφατα περισσότερο από τον πόλεµο παρά από την ειρήνη, γινόµαστε µάρτυρες της 

γενικής ενοποίησης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται το 

µέλλον και διαγράφονται οι προοπτικές µιας µεγάλης κοινότητας που θα περιλαµβάνει 

ανθρώπους µε διαφορετικές γλώσσες, έθιµα και θρησκευτικές πεποιθήσεις, ένα από τα 

θεσµικά όργανα της οποίας είναι η Συνέλευσή µας. 

 

Επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω, τουλάχιστον εν συντοµία, τις αντιδράσεις, τη δυσπιστία, 

τον σκεπτικισµό, που χρειάστηκε να υπερνικήσουµε για να δροµολογήσουµε, να 

συνεχίσουµε και να ολοκληρώσουµε αυτό το έργο που ονοµάστηκε «ευρωπαϊκή 

ανάκαµψη», το οποίο αποφασίστηκε στη Μεσσήνη τις πρώτες µέρες του Ιουνίου του 

1955 και είχε ως ευτυχή κατάληξη, περίπου δυο χρόνια αργότερα, τη δηµιουργία της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής 

Ενέργειας. Η υπενθύµιση αυτή µας δείχνει το µέγεθος της µεγάλης προόδου που 

επιτεύχθηκε στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ενότητα και µας προειδοποιεί για τους 

κινδύνους και τα εµπόδια που θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε, προκειµένου να 

ολοκληρώσουµε µε επιτυχία τη δράση που αναλαµβάνουµε σήµερα. 

 

Η πραγµατική ισχύς των κοινοτικών θεσµικών οργάνων πρόκειται να τεθεί σε δοκιµασία. 

Στην ευαίσθητη αυτή στιγµή, της µετάβασης από το θεωρητικό επίπεδο στην πρακτική 

πραγµατικότητα, οφείλουµε όλοι εµείς -η Συνέλευση, οι υπουργοί, οι εκτελεστικές 

επιτροπές- να αντιµετωπίσουµε και να επιλύσουµε όλα τα προβλήµατα της λειτουργίας 

και της ισορροπίας τους.  

 

Οι στόχοι και τα όρια της ΕΚΑΧ, της Οικονοµικής Κοινότητας, της Ατοµικής 

Κοινότητας προσδιορίζονται µε σαφήνεια στις Συνθήκες, αλλά η δηµιουργία τους 

εντάσσεται στο πλαίσιο µιας γενικότερης διαδικασίας, της διαδικασίας της πολιτικής 

ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ηπείρου. Φρονώ εποµένως ότι θα εφαρµόσουµε και θα 

ερµηνεύσουµε ορθά τους κανόνες των Συνθηκών, αν διατηρήσουµε σταθερά στραµµένο 

το βλέµµα στην πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. Αν δεν ενεργήσουµε κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, αν ενδεχοµένως αποφασίσουµε να περιορίσουµε τις εξουσίες και τις δυνατότητές 

µας, κοιτάζοντας πίσω αντί να κοιτάζουµε µπροστά, θα προδώσουµε το πνεύµα των 

Συνθηκών και θα καταφέρουµε θανάσιµο πλήγµα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την ίδια 

τη στιγµή της γένεσής της. 

 

Η ανανέωση της ζωής της Ευρώπης, που απαιτούν τα διπλωµατικά όργανα της 25
ης

 

Μαρτίου, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο µέσω έντονης και συνεχούς δράσης µε στόχο 

την ανάπτυξη και την πρόοδο. 

 

Θα µπορέσουµε να ισχυριστούµε ότι ανταποκριθήκαµε στις προσδοκίες όλων εκείνων 

που συνέβαλαν στη δηµιουργία των τριών Κοινοτήτων µε τις ιδέες και τη δράση τους, 

εκπροσωπώντας τα ιδεώδη των ευρωπαϊκών ελίτ, µόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 



 

λησµονήσουµε ποτέ τον τελικό στόχο, ο οποίος συνίσταται συγκεκριµένα στην απόλυτη 

ενότητα της Ευρώπης. 

 

Η εποχή που διανύουµε, η οποία σφύζει από συναίσθηµα, µου θυµίζει µια άλλη ιστορική 

εποχή, η οποία αποτέλεσε την απαρχή του πρώτου επιτυχηµένου εγχειρήµατος µιας 

πολιτικής κοινότητας λαών που επιθυµούσαν να ενωθούν για να συνεργαστούν, σε 

πνεύµα οµόνοιας, στο έργο της κοινωνικής προόδου. 

 

Το εν λόγω εγχείρηµα έλαβε χώρα στο ελεύθερο έδαφος της Αµερικής και αξίζει να το 

υπενθυµίσουµε σήµερα, όχι µόνο γιατί παρήγαγε ένα από τα καλύτερα και περισσότερο 

ολοκληρωµένα πολιτικά οικοδοµήµατα όλων των εποχών, αλλά επίσης επειδή ήταν η 

πρώτη φορά που η Ευρώπη κατόρθωνε να ενωθεί, έστω και σε µια µακρινή γη. 

 

Όπως συµβαίνει µε εµάς σήµερα, οι ιδρυτές της αµερικανικής ενότητας γνώρισαν, και 

εκείνοι, την εναλλαγή του φόβου και της ελπίδας· όµως οι φόβοι τελικά υπερνικήθηκαν 

από το «πνεύµα ανδρείας» αυτών των διορατικών και µεγαλόψυχων ανδρών, και η 

ελπίδα τους δεν άργησε να µετατραπεί σε βεβαιότητα. Στο πνεύµα αυτό αναφέρεται ο 

Madison στο 15ο
 
δοκίµιο του «Federalist», µε λόγια που κρίνω σκόπιµο να υπενθυµίσω 

επ’ ευκαιρία της επίσηµης αυτής συνεδρίασης: «Σε αυτό το πνεύµα ανδρείας, γράφει, θα 

οφείλουν οι επόµενες γενεές τις σηµαντικές προόδους που η αµερικανική κοινωνία θα 

έχει επιτύχει για την προάσπιση των δικαιωµάτων των ατόµων και της ευηµερίας του 

συνόλου, δίδοντας έτσι ένα παράδειγµα σε ολόκληρο τον κόσµο. Αν οι επικεφαλής της 

επανάστασης είχαν ενεργήσει µόνο βάσει προηγουµένων, αν δεν είχε σχηµατιστεί µια 

κυβέρνηση, για την οποία δεν υπήρχε κανένα ακριβές υπόδειγµα, ο λαός των Ηνωµένων 

Πολιτειών θα µπορούσε να θεωρηθεί αυτή τη στιγµή ως ένα από τα θλιβερά θύµατα 

κοντόφθαλµων εθνοσυνελεύσεων… Ευτυχώς ακολούθησαν µια νέα και ευγενέστερη 

οδό, συγκρότησαν κυβερνήσεις που δεν έχουν όµοιές τους επί γης, χάραξαν το σχέδιο 

µιας µεγάλης συνοµοσπονδίας, την οποία οι διάδοχοί τους οφείλουν να τελειοποιήσουν 

και να διαιωνίσουν ». 

 

Σε αντίθεση µε ό,τι ίσχυε για τους ιδρυτές της Αµερικής, υπάρχουν σήµερα 

συγκεκριµένα υποδείγµατα, στα οποία µπορούµε να αναφερθούµε, από το αµερικανικό 

υπόδειγµα έως το υπόδειγµα της Ελβετίας, που βρίσκεται τόσο κοντά µας και έχει 

ονοµαστεί δικαίως ο «ευρωπαϊκός µικρόκοσµος του αµερικανικού µακρόκοσµου». 

 

Οι πλέον αξιόλογοι άνδρες της Ευρώπης, από τον De Gasperi στον Schuman, από τον 

Adenauer στον Churchill, από τον Sforza στον Spaak, πίστεψαν, ηθικά και πολιτικά, στο 

ιδεώδες µιας ενοποιηµένης Ευρώπης, σε µια εποχή που η παρακµή της γηραιάς ηπείρου 

φαινόταν αναπόφευκτη, λόγω της σοβαρής κρίσης που προκάλεσε ο Β’ Παγκόσµιος 

Πόλεµος. Η πίστη αυτή στηρίχθηκε σε ώριµη σκέψη, στη ρεαλιστικότερη δυνατή 

αναγνώριση της κατάστασης και των αναγκαιοτητών του τρέχοντος ιστορικού κύκλου, 

στον οποίο η υλική εξουσία, στις πολλαπλές εκφάνσεις της, έφτασε σε τέτοιο βαθµό 

ανάπτυξης ώστε δεν µπορεί πλέον να διασφαλιστεί µε τα πενιχρά µέσα που διαθέτουν τα 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι πρόδηλο ότι τα κράτη, των οποίων οι διαστάσεις 

φαίνονται πλέον µικρές σε σύγκριση µε τις γιγαντιαίες δυνάµεις που έχουν συγκροτηθεί 

σε ηπειρωτική βάση και έχουν εγγραφεί στην παγκόσµια ιστορία, δεν δύνανται πλέον να 

επιλύσουν τα προβλήµατά τους χωρίς ένωση και προσφυγή σε µορφές µόνιµης 

συνεργασίας. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ανεξαιρέτως, χρήζουν της εγγενούς αυτής 



 

ενότητας, αν επιθυµούν ακόµη να συµµετάσχουν στην πρόοδο του ευρωπαϊκού 

πολιτισµού. 

 

Όµως, αν η ένωσή τους υπαγορευόταν µόνο από πρακτικές αναγκαιότητες, θα ήταν 

καταδικασµένη στο εφήµερο και την παρακµή. Οι πολιτικές, οικονοµικές, στρατιωτικές 

συµφωνίες είναι σηµαντικές και επείγουσες, αλλά δεν αρκούν. Το πραγµατικό θεµέλιο 

της ευρωπαϊκής ενότητας έχει πνευµατικό χαρακτήρα. 

 

Η Ευρώπη είναι ήδη ενωµένη σε επίπεδο πολιτιστικό και πολιτισµικό· η αλήθεια αυτή 

καταδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν διστάζουµε να χαρακτηρίσουµε ευρωπαίους τον 

Dante και τον Goethe, τον Shakespeare και τον Pascal, και ότι θεωρούµε κοινή 

κληρονοµιά την ατοµική ελευθερία, την πολιτική δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, 

κατακτήσεις της Ευρώπης στη διάρκεια πολλών αιώνων, στην ιστορική πορεία της προς 

την ενότητα. 

 

Ωστόσο, η επίγνωση αυτής της πολιτιστικής και πολιτισµικής ενότητας δεν αρκεί· πρέπει 

επίσης να επικυρωθεί από τους λαούς µέσω θετικών ενεργειών. 

 

Η µακρά και σοβαρή κρίση που µαστίζει την Ευρώπη εδώ και περισσότερο από πενήντα 

χρόνια, οφείλεται κυρίως στην απουσία ή στην ανεπάρκεια µιας «ενεργού» πίστης των 

λαών στον πολιτισµό και τα ιδανικά της, στις αρχές και τις αξίες της. Πολλοί ευρωπαίοι 

πίστεψαν, και ακόµη πιστεύουν, ότι η αναντικατάστατη και ανεκτίµητη πνευµατική 

κληρονοµιά τους, είναι µια κληρονοµιά που διατηρείται µε παθητικό τρόπο, ενώ στην 

πραγµατικότητα είναι ένα αγαθό που πρέπει να ανανεώνεται µέρα µε τη µέρα, µε 

υποµονή και επιµονή. Κάθε φορά που σε κάποιο µέρος της Ευρώπης περιφρονήθηκε η 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, παραβιάστηκε η πολιτική ελευθερία, καταπατήθηκε το δίκαιο, 

δεν επρόκειτο για προσβολή ενός «ιδιώτη», για να µιλήσω όπως ο Machiavelli, αλλά για 

προσβολή του πολιτισµού ολόκληρης της ∆υτικής Ευρώπης. 

 

Είναι πλέον απαραίτητο για τη σωτηρία όλων να µεριµνήσουµε ώστε να εξέλθει η 

Ευρώπη από το τέλµα στο οποίο έχει παγιδευτεί, επειδή δεν µπορέσαµε να 

υπερασπιστούµε αποτελεσµατικά την πνευµατική της ουσία. Στην προσπάθεια αυτή, 

χρειαζόµαστε ακριβώς το «πνεύµα ανδρείας», για το οποίο µιλούσε ο Madison. Το 

χρειαζόµαστε για να διώξουµε από το πνεύµα µας το φόβο, τον εγωισµό και τα τελευταία 

κατάλοιπα του πνεύµατος του κατακτητή. 

 

Είναι γεγονός ότι το εγχείρηµα για την ενοποίηση της Ευρώπης αποτελεί ουσιαστικά µια 

απόπειρα υπέρβασης της φάσης του εθνικισµού· όµως η υπέρβαση αυτή δεν θα έπρεπε 

να σηµαίνει, σε καµία περίπτωση, τη φίµωση του ιδιαίτερου πνευµατικού πλούτου των 

λαών της Ευρώπης. 

 

Η ιστορία µας διδάσκει ότι στον υπέροχο κήπο της Ευρώπης, οι ευγενέστερες και οι 

υψηλότερες εκδηλώσεις της τέχνης και της σκέψης, υπήρξαν πάντοτε καρπός δύο 

µορφών πίστης: της πίστης στις επιµέρους παραδόσεις και της πίστης στις αρχές ενός 

κοινού πολιτισµού. Όταν τα έθνη της Ευρώπης επιδεικνύουν πρωτοτυπία και 

δηµιουργική φαντασία, παραµένουν πάντα ευρωπαϊκά στα µάτια όλων, αντίθετα, όταν 

αποφασίζουν να αποµονωθούν, εκτιµώντας ότι δεν στέκονται στο ύψος των 



 

περιστάσεων, αυτοκαταδικάζονται ανεπανόρθωτα στην πνευµατική στειρότητα και την 

παρακµή. 

 

Επιθυµούµε να υπερβούµε την ιστορική φάση του εθνικισµού· όµως, για να εισέλθουµε 

σε µια νέα περίοδο, δεν υπάρχει καµία ανάγκη να καταστρέψουµε µέσα µας την έννοια 

του έθνους. Αρκεί να καταβάλλει ο καθένας µια µεγαλύτερη προσπάθεια, προκειµένου 

να ξαναδώσει στην έννοια αυτή την αγνότητα του αρχικού νοήµατός της και να την 

απελευθερώσει από τα αρνητικά στοιχεία που µετέτρεψαν αυτήν την ευεργετική και 

δραστήρια δύναµη της ανθρώπινης κοινωνίας σε δύναµη δαιµονική και καταστροφική. 

Στην παγκόσµια σκηνή, ο εθνικισµός φάνταζε µέχρι σήµερα ως έκφραση της ελευθερίας 

και της αξιοπρέπειας των λαών· τώρα, πρέπει να εµψυχωθεί µε ένα νέο πνεύµα, το οποίο 

θα τον οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα ελευθερίας και αξιοπρέπειας, σε µια πληρέστερη 

ανθρώπινη ολοκλήρωση. 

 

In pluribus unum: η πολιτική ενότητα της Ευρώπης θα πρέπει να βασιστεί στην 

πολλαπλότητα και την ποικιλοµορφία. Θα αποτελέσει µέσο ηθικής και πολιτικής 

προόδου, µόνο εάν εµψυχωθεί και ενθαρρυνθεί η δηµιουργική και εποικοδοµητική ορµή 

των λαών µας. 

 

Εµείς έχουµε χρέος να ενεργοποιήσουµε µια οργανική διαδικασία, προορισµένη να 

ακολουθήσει εσωτερικές και όχι εξωτερικές οδούς. Αυτή είναι η κύρια δυσκολία που 

πρέπει να υπερνικήσουµε, αλλά θα τα καταφέρουµε µόνο εάν το έργο µας καθοδηγείται 

πάντα από αυτήν την πίστη, για την οποία ο Goethe έλεγε: «Στο εξής, πρέπει να 

προχωράµε µπροστά όχι µόνο µε τόλµη· πρέπει επίσης να περιµένουµε υποµονετικά να 

αυξηθεί το καλό, να ενεργήσει και να αποδώσει καρπούς». 
 

 

 



 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 12 Μαΐου 1959 

 

Έχω την τιµή να παρεµβαίνω εξ ονόµατος της Οµάδας των Φιλελευθέρων προκειµένου 

να εκφράσω στη Συνέλευση την οµόφωνη συναίνεσή της για την ίδρυση ενός 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου, όπως προβλέπεται στην εξαιρετική έκθεση του κ. Geiger, 

τον οποίο µε τη σειρά µου θα ήθελα να συγχαρώ. 

 

Πριν, ωστόσο θίξω το θέµα της ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου καθαυτό - 

εξάλλου θα είµαι σύντοµος - και πριν προσδιορίσω τη σχετική θέση της Οµάδας των 

Φιλελευθέρων, θα εκθέσω, σε προσωπικό επίπεδο, ορισµένα επιχειρήµατα νοµικής 

φύσης. Και λέγω «σε προσωπικό επίπεδο» για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι, καθώς 

δεν είµαι ούτε νοµικός, ούτε δικηγόρος, αλλά ιατρός, δεν θα ήθελα να δεσµεύσω την 

Οµάδα των Φιλελευθέρων µε τα επιχειρήµατά µου, τα οποία δεν θα είναι ενδεχοµένως 

απολύτως ακριβή από επιστηµονικής απόψεως· ο δεύτερος λόγος συνίσταται στο γεγονός 

ότι, όσον αφορά στη νοµική ερµηνεία των κειµένων, εκ των οποίων απορρέει η 

υποχρέωση των έξι κρατών να ιδρύσουν ένα ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου, η Οµάδα 

των Φιλελευθέρων δεν συµφώνησε οµόφωνα, όπως εξάλλου κατέδειξε η ενδιαφέρουσα 

παρέµβαση στην οποία προέβη προ ολίγου ο κ. Peyrefitte. 

 

Στο άρθρο 9 παράγραφος 2, της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ), αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «Θα συσταθεί ίδρυµα 

παvεπιστηµιακoύ επιπέδoυ, o τρόπoς της λειτoυργίας τoυ oπoίoυ θα καθoρισθεί από τo 

Συµβoύλιo, µε ειδική πλειoψηφία, κ.λπ.». 

 

Συζητήσαµε επισταµένως και έχω την αίσθηση ότι παραµένει ανοικτό το ερώτηµα του 

εάν η προαναφερθείσα παράγραφος 2 του άρθρου 9 της συνθήκης για την ίδρυση της 

ΕΚΑΕ είναι διάταξη αναγκαστικού χαρακτήρα ή εάν πρόκειται απλά για τη 

σκιαγράφηση ενός προγράµµατος. Κατά τη γνώµη µου, δεν πρέπει να υφίσταται καµία 

αµφιβολία επί του θέµατος, εάν ανατρέξουµε στην απόφαση που έλαβε στις 20 Μαΐου 

1958 το Συµβούλιο Υπουργών της Κοινότητας, η οποία αρχίζει ως εξής: «Προβλέπεται η 

ίδρυση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου ως αυτόνοµο και µόνιµο ίδρυµα...». 

 

Εποµένως, είναι εµφανές ότι, κατά τη γνώµη των έξι κυβερνήσεων που υπέγραψαν τη 

συνθήκη ίδρυσης της ΕΚΑΕ, η παράγραφος 2 του άρθρου 9 συνιστά διάταξη 

αναγκαστικού χαρακτήρα και όχι απλώς ένα σηµείο του προγράµµατος που πρέπει να 

υλοποιηθεί στον εν λόγω τοµέα. Είναι καθήκον µας να συστήσουµε το εν λόγω ίδρυµα 

πανεπιστηµιακού επιπέδου· αποµένει να καταλήξουµε σε συµφωνία επί της ακριβούς 

µορφής του εν λόγω ιδρύµατος. 

 

Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να είναι – και ορισµένα από τα παρόντα µέλη της 

Συνέλευσης κατά τα φαινόµενα συµµερίζονται την άποψη αυτήν – ένα κέντρο σπουδών, 

εξειδικευµένο σε θέµατα πυρηνικής ενέργειας. Και όµως, ένα τέτοιο κέντρο – και 

λυπάµαι που πρέπει να προβώ σε αυτή τη διευκρίνιση, η οποία είναι συνηθισµένη για 

όποιον ασχολείται µε πανεπιστηµιακά θέµατα – δεν θα συνιστούσε ίδρυµα 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, µε τη στενή έννοια του όρου. Πράγµατι, τι εννοούµε µε τον 

όρο ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου; Γιατί η Συνθήκη κάνει λόγο για ένα ίδρυµα 



 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, αντί για πανεπιστήµιο; Αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα που 

συζητήθηκε εκτεταµένα, και που στη συνέχεια θα συζητηθεί περαιτέρω. 

 

Ένα ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου είναι ένας οργανισµός που, κατά το πρότυπο των 

πανεπιστηµίων, χορηγεί στους φοιτητές διπλώµατα, τα οποία τους δίδουν τη δυνατότητα 

να ασκήσουν ένα επάγγελµα. ∆εν υφίσταται κανένα ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου 

χωρίς αυτό το στοιχειώδες θεσµικό καθήκον. Και όµως, ενδέχεται ένα εξειδικευµένο 

κέντρο σπουδών να συνιστά, κατά περίπτωση, ίδρυµα µεταπτυχιακών σπουδών ή 

ερευνητικό κέντρο, χωρίς να συνιστά ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου. 

 

Όµως, γιατί η Συνθήκη κάνει λόγο για «ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου» και όχι για 

«πανεπιστήµιο»; 

 

Σε ορισµένα κράτη µέλη, ιδίως δε στη Γαλλία και στην Ιταλία, η εκπαίδευση είναι 

οργανωµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαµβάνει αφενός τα παραδοσιακού τύπου 

πανεπιστήµια, που αποτελούνται από έναν ορισµένο αριθµό σχολών, και αφετέρου τα 

ιδρύµατα που, αν και έχουν τα ίδια θεµελιώδη καθήκοντα µε τα πανεπιστήµια και παρότι 

χορηγούν στους σπουδαστές διπλώµατα που τους επιτρέπουν να ασκούν ένα επάγγελµα, 

δεν αποτελούν πανεπιστήµια, αλλά για διάφορους λόγους διέπονται από διαφορετικό 

καθεστώς: τούτο ισχύει στην περίπτωση της Ecole normale française, για την οποία 

µιλήσαµε πριν από λίγα λεπτά, καθώς και στην περίπτωση ορισµένων ιταλικών 

εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, τα οποία θα αναφέρω, για να εκθέσω τον βαθµό διάδοσης 

αυτού του διαρθρωτικού συστήµατος στη χώρα µου. 

 

Στην Ιταλία, τα ιδρύµατα πανεπιστηµιακού επιπέδου που δεν εξαρτώνται από ένα εθνικό 

ή ελεύθερο πανεπιστήµιο, αλλά έχουν το ίδιο νοµικό καθεστώς µε τα πανεπιστήµια, είναι 

τα εξής: στο Μιλάνο, το «Politecnico», το οποίο δεν αποτελεί τµήµα του πανεπιστηµίου 

του Μιλάνου, το «Politecnico» του Τορίνου, το « Istituto di economia e commercio» του 

Μιλάνου, το «Istituto di economia e commercio di lingue e letteratura straniere» της 

Βενετίας (το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι περιλαµβάνει δύο σχολές και 

όχι µια, και διότι η διάρθρωσή του, του προσδίδει µεγαλύτερη οµοιότητα προς τα 

πανεπιστήµια παραδοσιακού τύπου), το «Istituto superiore di architettura» της Βενετίας· 

το «Istituto superiore orientale» της Νάπολης, το «Istituto superiore navale» της 

Νάπολης, η Ecole normale supérieure της Πίζας, το «Istituto di alta matematica» της 

Ρώµης, το «Istituto superiore di magistero» της Κατάνης, το «Istituto superiore di 

magistero» της Γένοβας, το « Istituto superiore di magistero» της Aquila, το «Istituto 

superiore di magistero femminile» της Νάπολης, το «Istituto superiore di magistero 

femminile» της Ρώµης και το «Istituto superiore di magistero» του Σαλέρνο. 

 

∆εκαπέντε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα χορηγούν διπλώµατα, όπως ακριβώς και τα 

πανεπιστήµια, χωρίς ωστόσο να περιλαµβάνονται µεταξύ των είκοσι δύο πανεπιστηµίων 

που λειτουργούν στην ιταλική επικράτεια. Ο όρος «ίδρυµα πανεπιστηµιακού επιπέδου» 

χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να παραµείνει ανοικτό το ερώτηµα της διάρθρωσης που 

θα πρέπει να δοθεί στο εν λόγω ίδρυµα, καθώς και του ενδεχόµενου διαχωρισµού του σε 

περισσότερες σχολές, ένα ερώτηµα που θα έπρεπε να είχε απαντηθεί από τα αρµόδια 

όργανα, µετά την υπογραφή και την κύρωση της Συνθήκης. Όµως, αυτό δεν σηµαίνει 

διόλου ότι αποκλείεται η ίδρυση ενός πανεπιστηµίου παραδοσιακού τύπου και ότι πρέπει 

να συσταθεί ένα κέντρο εξειδικευµένο στις πυρηνικές επιστήµες ή ένα ίδρυµα 



 

πανεπιστηµιακού επιπέδου, το οποίο θα αποτελείται από µια µόνο σχολή, για παράδειγµα 

φυσικών και µαθηµατικών επιστηµών. 

 

Το άρθρο 9 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚΑΕ αποτελείται από δύο παραγράφους. 

Η πρώτη αναφέρει: «Η Επιτρoπή, αφoύ ζητήσει τη γvώµη της Οικovoµικής και 

Κoιvωvικής Επιτρoπής, δύvαται vα ιδρύει στα πλαίσια τoυ Κoιvoύ Κέvτρoυ Πυρηvικώv 

Ερευvώv» - κέντρο του οποίου η ίδρυση είναι υποχρεωτική – «σχoλές για τηv κατάρτιση 

ειδικευµέvoυ δυvαµικoύ, ιδίως στoυς τoµείς της µεταλλευτικής έρευvας, της παραγωγής 

πυρηvικώv υλικώv υψηλής καθαρότητας, της επεξεργασίας ακτιvoβoληθέvτωv 

καυσίµωv, της πυρηvικής µηχαvικής, της πρoστασίας της υγείας, της παραγωγής και της 

χρησιµoπoιήσεως τωv ραδιoϊσoτόπωv». Αν η πρόθεση ήταν η ίδρυση ενός τέτοιου είδους 

κέντρου πολιτισµού, δεν θα είχε διαχωριστεί η παράγραφος 2 – όπως συνέβη – από την 

πρώτη παράγραφο, και, κυρίως, δεν θα είχε χρησιµοποιηθεί η ακόλουθη επιτακτικότερη 

διατύπωση: «Θα συσταθεί ίδρυµα παvεπιστηµιακoύ επιπέδoυ, o τρόπoς της λειτoυργίας 

τoυ oπoίoυ θα καθoρισθεί από τo Συµβoύλιo, µε ειδική πλειoψηφία, πρoτάσει της 

Επιτρoπής». 

 

Οι δυο παράγραφοι δεν έχουν καµία σχέση µεταξύ τους. Πρόκειται για δυο διαφορετικές 

διατάξεις: στην πρώτη παράγραφο, ανατίθεται στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΑΕ η 

ίδρυση σχολών εξειδίκευσης στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου πυρηνικών ερευνών, ενώ 

η δεύτερη παράγραφος αφορά στην ίδρυση του ιδρύµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου ή, 

µε άλλα λόγια, του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. 

 

Ας υπενθυµίσουµε, επί τη ευκαιρία, τα γεγονότα που οδήγησαν στη θέσπιση της 

συγκεκριµένης διάταξης. Οπωσδήποτε, χωρίς να είµαι νοµικός, γνωρίζω ότι οι νόµοι 

ερµηνεύονται βάσει του συγκεκριµένου περιεχοµένου τους. Ωστόσο, τα όσα 

προηγήθηκαν της έγκρισης µιας διάταξης έχουν επίσης τη σηµασία τους. Όταν δε 

ανακύπτουν αµφιβολίες σχετικά µε την ερµηνεία µιας νοµοθετικής διάταξης, είθισται να 

ανατρέχουµε στα πρακτικά, προκειµένου να εντοπίσουµε τη βούληση του νοµοθέτη. Τα 

όσα προηγήθηκαν της έγκρισης της συγκεκριµένης διάταξης τα έχω ζήσει ο ίδιος. Ήµουν 

µεταξύ των έξι υπουργών εξωτερικών που είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν, την 

αργή, δύσβατη και µακρά πορεία της εκπόνησης των συνθηκών για την ίδρυση της 

Κοινής Αγοράς και της ΕΚΑΕ, από την αρχή, δηλαδή από τη Μεσσήνη, έως το τέλος, 

δηλαδή έως τη Ρώµη. Θυµάµαι πολύ καλά τις λέξεις που χρησιµοποίησε ο κ. Hallstein, ο 

οποίος βρίσκεται ανάµεσά µας σήµερα υπό την ιδιότητα του Προέδρου της εκτελεστικής 

επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, προτείνοντας, εξ ονόµατος της 

κυβέρνησης της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας, την ίδρυση ενός 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. 

 

Ο κ. Hallstein εξέφρασε την επιθυµία να ιδρυθεί ένα ολοκληρωµένο πανεπιστήµιο, και 

παρέθεσε τους σχετικούς λόγους. Η έκφραση «ολοκληρωµένο πανεπιστήµιο» σήµαινε 

κατά την άποψή του ένα πανεπιστήµιο προσανατολισµένο όχι µόνο προς τις θετικές, 

αλλά και προς τις ανθρωπιστικές επιστήµες. Και πιο συγκεκριµένα, εννοούσε, αν δεν 

απατώµαι, την επιστήµη στη οποία ο ίδιος διαπρέπει: τη νοµική επιστήµη. 

 

Φρονώ ότι ο κ. Peyrefitte δεν είναι καλά πληροφορηµένος όταν λέγει ότι οι έξι 

κυβερνήσεις εγκατέλειψαν την πρόταση του κ. Hallstein και ότι συµφώνησαν για λόγους  

«διπλωµατικής ευγένειας» και όχι επί της ουσίας. 



 

 

Σε ό,τι µε αφορά, ενθυµούµαι, αντίθετα, ότι η συµφωνία επ’ αυτού του σηµείου ήταν 

όντως οµόφωνη και ότι, ο λόγος για τον οποίο δεν διεξήχθη συζήτηση, ήταν η οµόφωνη, 

άµεση αποδοχή του επιχειρήµατος του κ. Hallstein ότι είναι αδύνατον να επιτευχθεί η 

οικονοµική και πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης χωρίς τη διαµόρφωση µιας αληθινής 

ευρωπαϊκής συνείδησης. Εάν επιθυµούµε να επιτύχουµε την πολιτική ολοκλήρωση της 

Ευρώπης, πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε να διαµορφωθεί και να διαδοθεί η εν λόγω 

ευρωπαϊκή συνείδηση. 

 

Κρίνω σκόπιµο να υπενθυµίσω το εξής γεγονός. Όταν συγκεντρωθήκαµε στη Μεσσήνη, 

την 1
η
 και τη 2

α
 Ιουνίου 1955, για να επιχειρήσουµε αυτό που ονοµάστηκε η «ευρωπαϊκή 

ανάκαµψη» - όρος που πραγµατικά δεν είναι ιδιαίτερα κοµψός – ο στόχος που 

προτείναµε δεν ήταν αυστηρώς οικονοµικής φύσης, αλλά κατά βάση πολιτικού 

χαρακτήρα. Συγκεντρωθήκαµε στη Μεσσήνη, επειδή η συνθήκη για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας είχε απορριφθεί από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και 

ως εκ τούτου έσβηνε η πιθανότητα άµεσης πολιτικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης, την 

οποία φαινόταν ότι προσέφερε η εν λόγω συνθήκη. Η Κοινή Αγορά και η ΕΚΑΕ, κατά 

την άποψή µας, ήταν απλώς µέσα, όργανα για την επίτευξη της πολιτικής ολοκλήρωσης. 

Κρίναµε σκόπιµο να ακολουθήσουµε την πιο µακρά, περίπλοκη, δύσκολη πορεία της 

οικονοµικής ολοκλήρωσης για να επιτύχουµε τελικά την πολιτική ολοκλήρωση, η οποία 

ήταν ο απώτερος στόχος της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Κοινότητας, διότι το σύστηµα της 

άµεσης πολιτικής ολοκλήρωσης, την εποµένη της ψηφοφορίας της γαλλικής 

Εθνοσυνέλευσης, δεν ήταν πλέον εφαρµόσιµο. Ο τελικός στόχος µας δεν ήταν η Κοινή 

Αγορά, αλλά η πολιτική ενότητα της Ευρώπης, δηλαδή η οµοσπονδία των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Ευρώπης. 

 

Είναι καλό να ανατρέχουµε στα γεγονότα αυτά, εάν στόχος είναι η ορθή ερµηνεία του 

πνεύµατος και του γράµµατος των συνθηκών. 

 

Όµως, γιατί το άρθρο που αφορά στο ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο εισήχθη στη συνθήκη για 

την ίδρυση της ΕΚΑΕ και όχι στη συνθήκη ίδρυσης της Κοινής Αγοράς; Υπενθύµισε 

επιχειρήµατα των οποίων την πατρότητα δεν γνωρίζω σε ποιόν να αποδώσω, 

επιχειρήµατα που τα χαρακτήρισε ως κοινότοπα. Συµφωνώ µε τον κ. De Smet ως προς 

την εκτίµηση ότι πρόκειται περί κοινότοπων επιχειρηµάτων· υπάρχουν ωστόσο και άλλα, 

κάθε άλλο παρά κοινότοπα, τα οποία µας επιτρέπουν να κατανοήσουµε εύκολα τον λόγο 

για τον οποίο επιλέχθηκε η συνθήκη ίδρυσης της ΕΚΑΕ, αντί της συνθήκης ίδρυσης της 

Κοινής Αγοράς. 

 

Πέραν πάσης αµφιβολίας, στο πεδίο της έρευνας, της επιστήµης, του πολιτισµού, η 

συνθήκη για την ίδρυση της ΕΚΑΕ έχει πολύ µεγαλύτερη σηµασία από τη συνθήκη 

ίδρυσης της Κοινής Αγοράς. Όµως, τι θα λέγατε σήµερα, εάν η παράγραφος 2 του 

άρθρου 9, αντί να περιέχεται στη συνθήκη για την ίδρυση της ΕΚΑΕ, είχε ενταχθεί στη 

συνθήκη για την ίδρυση της Κοινής Αγοράς; Θα λέγατε ίσως ότι οι συντάκτες της 

Συνθήκης είχαν την πρόθεση να ιδρύσουν απλώς µια σχολή οικονοµικών και εµπορικών 

επιστηµών και όχι µια σχολή φυσικών και πυρηνικών επιστηµών. 

 

Αναρωτιόµαστε, όµως, γιατί ο εν λόγω κανόνας δεν διατυπώνεται και στις δυο συνθήκες; 

Ασφαλώς, υφίστανται διατάξεις που επαναλαµβάνονται και στις δυο συνθήκες, ιδίως οι 



 

διατάξεις θεσµικού χαρακτήρα· άλλες πάλι διατάξεις δεν επαναλαµβάνονται, αλλά 

περιέχονται είτε στη µια είτε στην άλλη συνθήκη, διαθέτοντας την εµβέλεια γενικού 

κανόνα. Θα αναφέρω, για παράδειγµα, τη διάταξη σχετικά µε την ισοτιµία των τίτλων 

σπουδών, η οποία δεν περιέχεται στη Συνθήκη της ΕΚΑΕ, περιέχεται µόνο στο άρθρο 57 

της συνθήκης ίδρυσης της Κοινής Αγοράς. Θα υποστηρίζατε στην περίπτωση αυτή ότι η 

εν λόγω διάταξη δεν πρέπει να ισχύει για τα διπλώµατα και τους τίτλους στους τοµείς 

των φυσικών και πυρηνικών επιστηµών; Θα θέλατε να υποστηρίξετε ότι η ισοτιµία των 

τίτλων σπουδών πρέπει να εφαρµόζεται µόνο για τους πτυχιούχους των σχολών 

οικονοµικών και εµπορικών επιστηµών; Σαφώς όχι· πρόκειται για διατάξεις που ισχύουν 

αυτεξούσια και όχι λόγω της θέσης τους στο κείµενο των συνθηκών, και πολύ 

περισσότερο όχι αναλόγως της συνθήκης στην οποία περιέχονται. Ο πρώτος στόχος που 

επιδιώκεται µε την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου (ή ενός ιδρύµατος 

πανεπιστηµιακού επιπέδου) είναι εκείνος που υπέδειξε µε σαφήνεια ο κ. Hallstein στη 

Μεσσήνη και τον οποίο ποτέ δεν αµφισβήτησε κανείς κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 

µακρών διαπραγµατεύσεων εκ των οποίων προέκυψαν οι συνθήκες για την ίδρυση της 

Κοινής Αγοράς και της ΕΚΑΕ. Ο πρώτος αυτός στόχος, συνίσταται στη διαµόρφωση 

µιας ευρωπαϊκής συνείδησης, η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη του τελικού 

στόχου των συντακτών των εν λόγω συνθηκών που δεν πρέπει να αγνοούµε ότι 

συνίστατο στην πολιτική ολοκλήρωση της Ευρώπης. 

 

Απαραίτητη για την πολιτική ολοκλήρωση είναι η ενεργή συµµετοχή της λαϊκής 

συνείδησης. Αν η λαϊκή συνείδηση δεν συµµετέχει στην αναµφισβήτητα δύσκολη πορεία 

προς την πολιτική ολοκλήρωση, ο τελικός στόχος δεν θα επιτευχθεί ποτέ: δεν θα 

καταστεί ποτέ δυνατή η δηµιουργία της οµοσπονδίας των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Ευρώπης. Επίσης, στόχος της παραγράφου 2 του άρθρου 9 δεν είναι η εγγύηση της 

προσέγγισης των πολιτισµών των κρατών µελών, όπως το φαντάζεται µε υπερβολική 

µετριοπάθεια ο κ. Peyrefitte, µιας προσέγγισης που, αναµφίβολα, είναι επίσης πολύ 

χρήσιµη· ο πραγµατικός στόχος, ο υπέρτατος σκοπός είναι η ενθάρρυνση της γέννησης 

και της διάδοσης µιας αληθινής ευρωπαϊκής συνείδησης. 

 

Για τους λόγους αυτούς, το πανεπιστήµιο πρέπει να είναι ένα παραδοσιακό 

πανεπιστήµιο, διαρθρωµένο σε σχολές, και όχι αποκλειστικά προσανατολισµένο στον 

τεχνικό τοµέα και τον τοµέα των θετικών επιστηµών. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της 

οργάνωσης του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου, κυρίως σε ορισµένους κλάδους, είναι 

αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και οι ανθρωπιστικές επιστήµες. 

 

Η παραδοχή της αρχής, όπως θα επιθυµούσε ο κ. Peyrefitte (ο οποίος, κατά τα 

φαινόµενα, τάσσεται επίσης υπέρ της ιδέας της ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού 

πανεπιστηµίου), η παραδοχή της αρχής, λέγω, της διαπραγµάτευσης µιας νέας συνθήκης 

και της κύρωσής της από τις έξι ενδιαφερόµενες χώρες, θα σηµαίνει ότι δεν επιθυµούµε 

να ιδρύσουµε το πανεπιστήµιο. Ο κ. Peyrefitte είναι ένας διακεκριµένος διπλωµάτης και 

για τον λόγο αυτό έχει έφεση στις συνθήκες και στις κυρώσεις. Οι υπόλοιποι, ωστόσο, 

που δεν έχουµε την ίδια έφεση, επειδή δεν ακολουθήσαµε την ίδια σταδιοδροµία, 

προφανώς δεν θεωρούµε διόλου αναγκαία τη σύναψη νέας συνθήκης και την υποβολή 

της εκ νέου προς κύρωση από τις έξι χώρες. Πράγµατι, υφίσταται ήδη (και µου φαίνεται 

ότι εξαιρετικά εύκολα το λησµονούµε) µια αυθεντική ερµηνεία της δεύτερης 

παραγράφου του άρθρου 9 της συνθήκης για την ίδρυση της ΕΚΑΕ. 

 



 

Οι υπουργοί εξωτερικών των έξι κρατών, συναντήθηκαν στις 20 Μαΐου 1958, και, 

αναφορικά µε το άρθρο 9 παράγραφος 2, όρισαν τα εξής: «Προβλέπεται η ίδρυση 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου, ως αυτόνοµου και µόνιµου ιδρύµατος για την εκπαίδευση 

και την έρευνα, το οποίο θα συνενώνει καθηγητές και φοιτητές που θα προέρχονται 

κυρίως από χώρες της Κοινότητας». 

 

Οι έξι κυβερνήσεις που υπέγραψαν τη Συνθήκη ερµήνευσαν εποµένως την παράγραφο 2 

του άρθρου 9 κατ’ αυτόν τον τρόπο. Είναι δυνατόν να υποτεθεί ότι δεν πρόκειται για 

αυθεντική ερµηνεία; Είναι δυνατόν να πιστέψουµε πραγµατικά ότι πρέπει να ζητήσουµε 

από εκείνους ανάµεσά µας που γνωρίζουν καλύτερα τις νοµικές επιστήµες, την ερµηνεία 

της εν λόγω παραγράφου, προκειµένου να κατανοήσουµε τη βούληση των έξι 

κυβερνήσεων, όταν συνέτασσαν την παράγραφο 2 του άρθρου 9; 

 

Εποµένως, ανακριβώς υποστηρίζεται, για παράδειγµα από τον κ. Peyrefitte, ότι οι έξι 

κυβερνήσεις δεν θέλησαν να δεχτούν την πρόταση που υπέβαλε ο κ. Hallstein στη 

Μεσσήνη. Στην πραγµατικότητα ερµήνευσαν την εν λόγω διάταξη όπως σας ανέφερα, 

δηλαδή µε εξαιρετικά ρητό και ιδιαίτερα σαφή τρόπο. 

 

Από τη σφαίρα των σκέψεων προσωπικού χαρακτήρα, θα περάσω τώρα στη θέση που 

έλαβε σχετικά µε το ζήτηµα η Οµάδα των Φιλελευθέρων, στην οποία έχω την τιµή να 

ανήκω. 

 

Η Οµάδα των Φιλελευθέρων οµόφωνα αναγνωρίζει ότι η δηµιουργία ενός πανεπιστηµίου 

ως µέσου διαµόρφωσης και διάδοσης µιας ευρωπαϊκής συνείδησης πρέπει να γίνει δεκτή 

µε την κατά το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή από τη Συνέλευσή µας. 

 

Τα πνευµατικά θεµέλια της ιδέας της ενωµένης Ευρώπης έχουν βαθιές ρίζες. Η 

διερεύνησή τους παρήγαγε πρόσφατα εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πολυάριθµες 

ιστορικές µελέτες· όµως ήδη κατά τον τελευταίο αιώνα, είχε ελκύσει την προσοχή 

ένδοξων λόγιων: θα αρκεστώ στην αναφορά του ονόµατος του Leopold Ranke. Όλοι οι 

λόγιοι εξέλαβαν ως θεµελιώδες στοιχείο την ιδέα της ενότητας της Ευρώπης και της 

προόδου της στον πολιτισµό, τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίσουµε ως ένα 

αποτελεσµατικό µέσο προώθησης και επίσπευσης του ευρωπαϊκού κινήµατος 

ενοποίησης. Πρέπει απαραιτήτως να επικαλεστούµε τον πολιτισµό, προκειµένου να 

αναπτυχθεί και να διαδοθεί η ιδέα της ενωµένης Ευρώπης. 

 

Εντούτοις, είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα οι ευρωπαίοι λόγιοι εργάστηκαν περισσότερο 

για τη διαίρεση παρά για την ενότητα της Ευρώπης, ότι χαρακτηρίζονται από µια τάση 

προς τον κατακερµατισµό και όχι προς την ενοποίηση, ότι δίδαξαν τη λατρεία του 

ιδιαιτέρου παρά του γενικού· αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, στη σκέψη των ευρωπαίων 

λογίων, οι τοπικές παραδόσεις, αυτές οι τοπικές παραδόσεις που τους είναι τόσο 

αγαπητές, αντιπροσώπευσαν κατά τους δύο τελευταίους αιώνες το θεµελιώδες στοιχείο 

της προόδου του τοπικού πολιτισµού. 

 

Οι ευρωπαίοι λόγιοι πάντα φοβούνταν ότι η πρόοδος της ενότητας της Ευρώπης θα 

επέφερε την απώλεια των τοπικών παραδόσεων και των τοπικών πολιτικών θεσµών. 

Έτσι εξηγούνται ίσως ορισµένες αντιδράσεις και αντιστάσεις που υφίστανται ακόµη στις 

χώρες ορισµένων εξ αυτών. Ο αγορητής τον οποίο διαδέχθηκα στο βήµα υπέβαλε 



 

ερωτήσεις, κατά τα φαινόµενα, σε ορισµένους πρυτάνεις ολλανδικών, βελγικών και 

γερµανικών πανεπιστηµίων, οι οποίοι τάχθηκαν κατά της ίδρυσης ενός ευρωπαϊκού 

πανεπιστηµίου. 

 

Ανήκω στον πανεπιστηµιακό κόσµο εδώ και περισσότερο από τριάντα έτη. Επί 

δεκατέσσερα έτη διετέλεσα Πρύτανης του Πανεπιστηµίου της Μεσσήνης· σήµερα είµαι 

καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Ρώµης και υπό την ιδιότητα αυτή είχα και έχω πολύ 

συχνά την ευκαιρία να συναντώ προσωπικότητες του επιστηµονικού και 

πανεπιστηµιακού κόσµου. Οφείλω να πω ότι εκείνοι που αντιτάσσονται στην ίδρυση 

ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση την πλειοψηφία των 

λόγιων των ευρωπαϊκών χωρών: αντίθετα, εκπροσωπούν αµελητέα µειοψηφία. 

Προφανώς, δεν διεξήγα κάποια έρευνα· όµως έχω την εντύπωση ότι µόνο ένας µικρός 

αριθµός λόγιων, ίσως για τους λόγους που ανέφερα, - το φόβο ότι το ευρωπαϊκό 

πανεπιστήµιο θα βλάψει κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο τις τοπικές παραδόσεις – ίσως 

λόγω του φόβου για τον ανταγωνισµό που θα µπορούσε να προκαλέσει ένα νέο ίδρυµα 

ανώτατης εκπαίδευσης για τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε τα οποία έχουν ιδιαίτερη σχέση, 

φοβάται την ίδρυση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. Όµως δεν ισχύει το ίδιο για τη 

µεγάλη πλειοψηφία τους, καθώς γνωρίζουν καταρχάς ότι οι τοπικές παραδόσεις δεν 

κινδυνεύουν και ότι, αντίθετα, θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της ενωµένης Ευρώπης· 

έπειτα γνωρίζουν ότι η γένεση ενός νέου εκπαιδευτικού ιδρύµατος ποτέ δεν θα µπορέσει 

να βλάψει την ανάπτυξη των άλλων ευρωπαϊκών πολιτιστικών ιδρυµάτων και των 

εθνικών πανεπιστηµίων: αντίθετα, θα το ενθαρρύνουν, όπως και κατά τους περασµένους 

αιώνες η γένεση νέων πολιτιστικών ιδρυµάτων υπήρξε πάντοτε χρήσιµη για την πρόοδο 

εκείνων που προϋπήρχαν και ποτέ δεν τα έβλαψε. 

 

Πρόκειται για κάτι που οι ευρωπαίοι επιστήµονες το γνωρίζουν πολύ καλά. Για τον λόγο 

αυτό δηλώνω ότι µπορούµε να είµαστε ήσυχοι. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η γένεση ενός 

ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου, αντί της πρόκλησης έντονων αντιδράσεων, θα τύχει µάλλον 

ευρείας υποστήριξης από τους πανεπιστηµιακούς κύκλους. Εξάλλου, είµαι πεπεισµένος 

ότι θα ήταν παράλογο να προσβλέπουµε στην ίδρυση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου το 

οποίο, χωρίς κανέναν δεσµό µε τον σηµερινό πολιτιστικό κόσµο της Ευρώπης, θα 

αποκλειόταν τελείως από αυτόν. 

 

Τα υφιστάµενα εθνικά πανεπιστήµια πρέπει να συνεργαστούν για τη δηµιουργία και την 

ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. Η εν λόγω συνεργασία θα αποτελέσει 

ειδικότερα τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου· θα 

διευκολύνει επίσης την αφύπνιση και την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Χάρη 

στην εν λόγω συνεργασία, το ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο θα µπορέσει να αποτελέσει ένα 

είδος υποδείγµατος από το οποίο θα εµπνευστούν τα εθνικά πανεπιστήµια, ένα είδος 

πρότυπου ιδρύµατος που θα χρησιµεύει ως οδηγός για τα εθνικά πανεπιστήµια, στο 

πλαίσιο του µεγαλειώδους κοινού έργου: της διαµόρφωσης και της διάδοσης µιας 

ευρωπαϊκής συνείδησης. 

 

Ανέφερα ότι η πρώτη πρόταση για την ίδρυση του εν λόγω ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου 

διατυπώθηκε στη Μεσσήνη· όµως, στην πραγµατικότητα, η ιδέα αυτή είχε 

διατυπωθεί προγενέστερα: αν δεν απατώµαι, τον Ιανουάριο του 1949, στο Λονδίνο. 

 



 

Στο Λονδίνο, το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κινήµατος είχε όντως προτείνει την ίδρυση 

ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. Έπειτα, στο Στρασβούργο, τον Απρίλιο του 1949, η 

Οµοσπονδιακή Ένωση επανέλαβε την εν λόγω πρόταση· έπειτα υποβλήθηκαν και άλλες 

συγκεκριµένες προτάσεις διαδοχικά από το Συµβούλιο της Ευρώπης, την ΕΚΑΧ και τον 

ΟΕΟΣ (Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας). Ο κ. Hallstein, πιθανώς 

εµπνεύστηκε από αυτά τα προηγούµενα όταν στη Μεσσήνη, µε το κύρος που διέθετε, ως 

εκπρόσωπος µιας µεγάλης χώρας, λαµπρού παραδείγµατος πολιτισµού, και επίσης χάρη 

στα προηγούµενα που υπενθύµισα προ ολίγου, υποστήριξε µε τόση θέρµη και ζέση την 

ιδέα της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου. Τα εν λόγω προηγούµενα εξηγούν 

επίσης τους λόγους για τους οποίους, στο διάστηµα που µεσολάβησε από τη Μεσσήνη 

ως τη Ρώµη, κανείς δεν αντιτάχθηκε ποτέ σε αυτήν την ιδέα. 

 

Όµως, τούτο αποδεικνύει επίσης ότι το πρόβληµα ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου 

υπερβαίνει τη µικρή Ευρώπη, υπερβαίνει την Κοινότητά µας και τα σύνορα των έξι 

χωρών της διάσκεψης της Μεσσήνης. 

 

Το ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο αφορά όλα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης, όλα τα κράτη 

που ανήκουν στον ίδιο πολιτισµό και συνιστούν εστίες της ίδιας κουλτούρας. Θα έλεγα 

µάλιστα ότι θα ήταν ακόµη καλύτερο να ενώσουν τις δυνάµεις τους για τη δηµιουργία 

του πανεπιστηµίου όλες οι χώρες κοινωνοί του δυτικοευρωπαϊκού πολιτισµού και όχι 

µόνο οι έξι χώρες που συγκροτούν την Κοινότητά µας. 

 

Στη Μεσσήνη, και από την εποχή της Μεσσήνης, αφήναµε πάντοτε την πόρτα ανοικτή 

για την ένταξη νέων κρατών στην Κοινότητα µας· και οι συνθήκες που υπεγράφησαν στη 

Ρώµη στις 25 Μαρτίου 1957 αφήνουν ανοικτό το ενδεχόµενο αυτό. Οι ελπίδες µας 

στράφηκαν και στρέφονται πάντα προς την Αγγλία κυρίως, αλλά και προς τις 

σκανδιναβικές και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε κοινά πολιτισµικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. 

 

Αυτό το ζήτηµα παραµένει ανοικτό. 

 

Στις 12 Φεβρουαρίου, η Βουλή των Κοινοτήτων εξέτασε την πρόταση των 

Φιλελεύθερων σχετικά µε την άµεση ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή 

Κοινή Αγορά, υπονοώντας ότι εγκαταλείπει το σχέδιό της για µια ζώνη ελεύθερων 

συναλλαγών. Με την ευκαιρία αυτή, ο κ. Maudling προέβη σε ενδιαφέρουσες δηλώσεις· 

εξέφρασε τους τρεις κύριους λόγους για τους οποίους η βρετανική κυβέρνηση της Αυτής 

Μεγαλειότητας δεν πιστεύει, προς το παρόν, ότι δύναται να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή 

Κοινή Αγορά. 

 

Οι λόγοι είναι οι εξής: 

 

1
ον

 Η ένταξη στην κοινή αγορά θα σήµαινε ένταξη σε µια κοινή εµπορική πολιτική·  

2
ον

 Θα σήµαινε την εγκατάλειψη της πολιτικής του «free entry» στην Κοινοπολιτεία·  

3
ον

 Όπως είπε ο κ. Maudling, ο πραγµατικός στόχος, ο στόχος των έξι χωρών, δεν 

συνίσταται στην οικονοµική, αλλά στην πολιτική ολοκλήρωση· κατά συνέπεια, η ένταξη 

στην κοινή αγορά θα σήµαινε ένταξη στην Οµοσπονδία των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Ευρώπης. 

 



 

Και όµως, παρά ταύτα, η 12
η
 Φεβρουαρίου 1959 δεν έθεσε τέρµα στο ζήτηµα µιας 

ενδεχόµενης ένταξης της Αγγλίας στην Κοινή Αγορά. Μόλις µερικές εβδοµάδες 

αργότερα, η «Economist», έγκριτη φιλελεύθερη εφηµερίδα, µας µετέφερε τον απόηχο 

των συζητήσεων που διεξήχθησαν και πάλι στο Ηνωµένο Βασίλειο, όντως σε αυστηρά 

πολιτικό πλαίσιο, µε θέµα το εάν η Αγγλία πρέπει να συγκατατεθεί ή όχι στην ένταξη 

στην ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά, δηλαδή, εάν, λαµβάνοντας υπόψη τα πολιτικά 

επιχειρήµατα του κ. Maudling, πρέπει να δεχτεί να παραµείνει εκτός ενός συστήµατος 

ολοκλήρωσης της Ευρώπης, το οποίο θα έχει όχι µόνο οικονοµικές, αλλά και πολιτικές 

συνέπειες. 

 

Ελέχθη ότι η Αγγλία δεν µπορεί να σκεφθεί τον εαυτό της χωρίς την Ευρώπη· προσθέτω 

ότι ούτε η Ευρώπη µπορεί να σκεφθεί τον εαυτό της χωρίς την Αγγλία. Αυτή ακριβώς 

είναι η µεγάλη µας φιλοδοξία, όλων όσοι προσβλέπουµε σε µια πραγµατική ενοποίηση 

της Ευρώπης· να συµµετάσχει η Αγγλία στις προσπάθειές µας, να ενταχθεί η Αγγλία στο 

πεπρωµένο µας. Όµως όχι µόνον η Αγγλία, όχι µόνον οι σκανδιναβικές χώρες, όχι µόνον 

οι χώρες που ανήκουν στην Ατλαντική Συµµαχία, και οι οποίες έχουν εποµένως τους 

ίδιους θεµελιώδεις πολιτικούς λόγους µε εµάς για την πραγµάτωση της πολιτικής 

ολοκλήρωσης της Ευρώπης – ανησυχία για την ασφάλεια και κατά συνέπεια, την 

ανεξαρτησία των χωρών µας – αλλά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µε κοινά πολιτιστικά και 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά του δυτικού πολιτισµού· ελπίζουµε ότι όλα αυτά τα κράτη 

θα µπορέσουν µια µέρα να ενταχθούν στον κοινό µας οργανισµό. 

 

Η Ευρώπη µας, η οποία σήµερα είναι ενωµένη σε οικονοµικό επίπεδο, στο µέλλον δε και 

σε πολιτικό επίπεδο, επιθυµεί και πρέπει να αποτελέσει το βασικό πυρήνα ενός 

ευρύτερου συνόλου, ενός συνόλου που θα περιλαµβάνει πραγµατικά όλες τις χώρες µε 

κοινά πολιτισµικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. 

 

Όλα αυτά, κατά την άποψη της Οµάδας των Φιλελευθέρων, πρέπει να αποτελέσουν 

τροφή για σκέψη σε όλους µας. 

 

Η Οµάδα των Φιλελευθέρων εκτιµά ότι η ίδρυση ενός ευρωπαϊκού πανεπιστηµίου έχει 

θεµελιώδη σηµασία, επειδή το ευρωπαϊκό πανεπιστήµιο δεν θα αποτελέσει και δεν 

µπορεί να αποτελέσει ίδρυµα µόνο έξι χωρών της µικρής Ευρώπης· θα αποτελέσει, και 

πρέπει απαραιτήτως να αποτελέσει, το πανεπιστήµιο πρότυπο, τον πνευµατικό οδηγό 

όλων των χωρών εφάµιλλου πολιτισµού και κοινής κουλτούρας. 

 



 

Η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε καθολική ψηφοφορία 
 

Λόγος που εκφωνήθηκε στις 17 Μαΐου 1960 

 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης επί των τροπολογιών, η Οµάδα των Φιλελευθέρων 

θεωρεί σκόπιµο να διευκρινίσει τη γενική της θέση σχετικά µε την έκθεση της επιτροπής, 

επειδή η εν λόγω γενική θέση θα προσδιορίσει τον ψήφο της πλειονότητας των µελών 

της Οµάδας των Φιλελευθέρων επί των προτεινόµενων τροπολογιών. 

 

Η Οµάδα των Φιλελευθέρων, εκπροσωπούµενη από πολλά εκ των αξιολογότερων µελών 

της, συµµετείχε στο έργο της οµάδας εργασίας. Επιπλέον, οι εκπρόσωποί της στην 

επιτροπή πολιτικών υποθέσεων υποστήριξαν ενώπιόν της αρκετές τροπολογίες, οι οποίες 

κατά κανόνα εγκρίθηκαν. Η Οµάδα των Φιλελευθέρων εκτιµά ότι η έκθεση της 

επιτροπής είναι καρπός µιας ιδιαίτερα ενδελεχούς εργασίας, η οποία συνδύασε µε 

επιτυχηµένο τρόπο ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό προς την πρόοδο των ευρωπαϊκών θεσµών 

πνεύµα µε τη ρεαλιστική αντίληψη των ψυχολογικών και πολιτικών δυνατοτήτων. 

 

Για τον λόγο αυτό, η Οµάδα των Φιλελευθέρων τάσσεται, σχεδόν οµόφωνα, υπέρ της 

έκθεσης της επιτροπής, ενώ τάσσεται µάλλον κατά της έγκρισης των συµπληρωµατικών 

τροπολογιών, οι οποίες θα διακύβευαν ενδεχοµένως την ευαίσθητη ισορροπία που πέτυχε 

η έκθεση της επιτροπής. 

 

Θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή των συναδέλφων µας, και κυρίως εκείνων που 

υπέγραψαν τροπολογίες, στο γεγονός ότι το υπό συζήτηση σχέδιο εκτίθεται σε 

πολυάριθµους κινδύνους. 

 

Καταρχάς, στον κίνδυνο απόρριψης από τους υπουργούς. Οι υπουργοί – και αυτό ίσως 

δεν διευκρινίστηκε επαρκώς – µπορούν να το απορρίψουν για δύο λόγους: είτε επειδή 

δεν εγκρίνουν τις διατάξεις του, είτε επειδή φρονούν ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική 

συγκυρία. 

 

Επίσης ελλοχεύει ο κίνδυνος, εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από το Συµβούλιο Υπουργών, να 

µην κυρωθεί από κάποιο από τα Κοινοβούλια των έξι κρατών µελών. 

 

Τέλος ελλοχεύει ο περισσότερο σοβαρός κίνδυνος, ακόµη και αν εγκριθεί από το 

Συµβούλιο Υπουργών, ακόµη και αν κυρωθεί από τα Κοινοβούλια, το σχέδιο να µη 

συγκεντρώσει τη λαϊκή αποδοχή, δηλαδή οι εκλογές της Συνέλευσης να προσκρούσουν 

στη λαϊκή αδιαφορία. 

 

Η Οµάδα των Φιλελευθέρων είναι έτοιµη, σε ό,τι την αφορά, να αποδεχθεί τον καθένα 

από τους εν λόγω κινδύνους και να αγωνιστεί για την αποµάκρυνσή τους µε όλη την 

επιρροή που ενδεχοµένως διαθέτει στο κάθε ένα από τα έξι κράτη µέλη. Όµως, φρονεί 

ότι οι κίνδυνοι θα ήταν σοβαρότεροι αν εγκρίνονταν ορισµένες τροπολογίες – ή 

προτάσεις ψηφίσµατος, όπως εκείνες που αφορούν στις εξουσίες και αρµοδιότητες της 

µελλοντικής Συνέλευσης. ∆εν αντιτασσόµαστε στην ελπίδα που εκφράζεται µέσω των 

τροπολογιών· απλώς εκτιµάµε ότι επί του παρόντος είναι πρόωρες. Και εφόσον 

αξιολογήσαµε τον κίνδυνο, θα επιθυµούσαµε ο πρόεδρος, ή ένας από τους εισηγητές της 



 

επιτροπής, να διευκρινίσει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα υποβληθεί το σχέδιο στο 

Συµβούλιο Υπουργών. 

 

Θα συνοδευτεί το σχέδιο από µια επιστολή του προέδρου της επιτροπής ή του προέδρου 

της Συνέλευσης; Θα περιέχει η εν λόγω επιστολή ένα είδος αιτιολογικής σκέψης σχετικά 

µε το σχέδιο; Θα ζητήσουν ακρόαση από το Συµβούλιο Υπουργών ο πρόεδρος και οι 

εισηγητές της οµάδας εργασίας, προκειµένου να διασαφηνίσουν µε τα σχόλιά τους το 

πνεύµα σύνεσης που χαρακτήρισε το έργο της επιτροπής;  

 

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί ακόµη ένα σηµείο. Στην περίπτωση που το Συµβούλιο 

Υπουργών εξετάσει το ενδεχόµενο εκτεταµένων τροποποιήσεων του σχεδίου σύµβασης, 

θα ζητήσουν η οµάδα εργασίας ή η επιτροπή από το Συµβούλιο Υπουργών να 

ενηµερωθούν σχετικά µε τις τροποποιήσεις αυτές πριν εγκριθούν από το εν λόγω 

Συµβούλιο; Και τούτο, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε εκείνους από τους 

συναδέλφους µας, που αφιέρωσαν σχεδόν δύο χρόνια στο έργο αυτό, να εκφράσουν τη 

γνώµη τους πριν επέλθουν ριζικές αλλαγές στο κείµενο που θα προκύψει από τις 

συζητήσεις µας. 

 

Γνωρίζουµε ότι, αναφορικά µε αρκετά σηµεία, όπως το ασυµβίβαστο και ο αριθµός των 

βουλευτών, το κείµενο της σύµβασης είναι προϊόν συµβιβασµού. Για εµάς, αυτός είναι 

ένας λόγος για να το υπερασπιστούµε, διότι όταν το σχέδιο θα χρειαστεί υποστήριξη 

στους κόλπους των εθνικών κοινοβουλίων, ο συµβιβασµός αυτός θα έχει περισσότερες 

πιθανότητες κύρωσης από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο. Σας ζητούµε να έχετε συνεχώς κατά 

νου ότι το εν λόγω σχέδιο πρέπει να υπερβεί πολυάριθµα εµπόδια πριν γνωρίσει την 

επιτυχία. 

 

Η οµάδα εργασίας και η επιτροπή πολιτικών υποθέσεων ζύγισαν επί µακρόν και µε 

προσοχή τα υπέρ και τα κατά των ψηφισµάτων που κατέθεσαν. Η Οµάδα των 

Φιλελευθέρων θα ζητήσει από τα µέλη της να αποφύγουν τις τροποποιήσεις και τους 

αυτοσχεδιασµούς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, και να υποστηρίξουν αυστηρά το 

κείµενο της επιτροπής. 

 

Πολλοί από εµάς παρατήρησαν ότι υφίσταται κάποια σχέση µεταξύ της επίσπευσης της 

Κοινής Αγοράς και της ανάδειξης των µελών της Συνέλευσης µε άµεση ψηφοφορία. 

Υπάρχουν ακόµη αστάθµητοι παράγοντες, όπως η, προς το παρόν, απόλυτα απρόβλεπτη 

αποχή. Όµως, ο αστάθµητος παράγοντας της λαϊκής αποδοχής της Ευρώπης, µήπως 

σήµερα εξαρτάται από τη δική µας σύνεση, από την ενεργή µας διορατικότητα;  

 

Το πρόβληµα είναι η λαϊκή αποδοχή. Εκεί έγκειται ο µεγάλος κίνδυνος, όπως είπε ο 

Maurice Faure. 

 

Επίσης υφίσταται το σοβαρό πρόβληµα των εκπροσώπων των υπερπόντιων εδαφών, µε 

το σύνολο των επιπτώσεών του, όχι µόνο στην Ευραφρική, αλλά σε ολόκληρο τον 

πλανήτη. 

 

Κατά τη διάρκεια των ερχόµενων µηνών, θα προκύψουν και άλλα συγκυριακά, ακόµη 

και διαρθρωτικά, προβλήµατα. Ως εκ τούτου, ας µη δυσκολεύουµε τα πράγµατα µε 

βυζαντινολογίες επί παντός επιστητού. 



 

 

Ας είµαστε λογικοί, ας αναλογιστούµε πρώτα από όλα, τον επείγοντα χαρακτήρα της 

ευρωπαϊκής οικοδόµησης, αφήνοντας στο περιθώριο τις παροδικές προσωπικές 

προτιµήσεις µας. Ας θυµηθούµε ότι η εκλογή µε άµεση ψηφοφορία θα είναι το έσχατο 

στοιχείο µιας εξέλιξης, την οποία δεν έχουµε δικαίωµα να καθυστερήσουµε. 

 

Υπήρξαµε η κοινή Συνέλευση. Η Συνέλευση ασφαλώς στάθηκε αντάξια της 

ευγνωµοσύνης της Ευρώπης. Εάν µε τη σειρά µας, επιθυµούµε να σταθεί αντάξια της 

ευγνωµοσύνης της Ευρώπης και η παρούσα Συνέλευση, είναι καθήκον µας να 

επισπεύσουµε µε σύνεση την εξέλιξη της, σε µια εποχή κατά την οποία η Ιστορία 

εξελίσσεται παντού µε ταχύτερους ρυθµούς. 

 

Ας ενεργήσουµε ώστε να µην κατηγορηθεί στο µέλλον η σηµερινή Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση ότι καθυστέρησε τη δηµιουργία της πραγµατικής ευρωπαϊκής Συνέλευσης, 

που θα προκύπτει από µια πραγµατική ευρωπαϊκή καθολική ψηφοφορία. 

 

Μετά την παρέµβαση του κ. Dehousse, θα µπορούσα να απόσχω από το βήµα. Ωστόσο, 

θα ήθελα να προσθέσω ένα ακόµη επιχείρηµα στα επιχειρήµατα που παρουσίασε, ένα 

επιχείρηµα συνταγµατικής φύσης, το οποίο µου φαίνεται σηµαντικό, µε την ελπίδα ότι ο 

κ. Vendroux, λαµβάνοντας υπόψη τις αντικειµενικές δυσκολίες που εγείρει η 

πραγµάτωση του σχεδίου του, θα έχει την καλοσύνη να το αποσύρει. Καταρχάς, θα 

εκφράσω την αµέριστη συµπάθειά µου για τον στόχο της πρωτοβουλίας του, δηλαδή τη 

διεξαγωγή ενός λαϊκού δηµοψηφίσµατος για την Ευρώπη, µολονότι περιορίζεται 

προσωρινά στο πρόβληµα των ευρωπαϊκών εκλογών. Υπάρχει ενδεχοµένως ένας τρόπος 

να δοθεί στη λαϊκή συνείδηση η δυνατότητα της άµεσης συµµετοχής στη γενεσιουργό 

διαδικασία της Ευρώπης, και αυτό χρειαζόµαστε κυρίως για να µπορέσουµε να 

προχωρήσουµε µε ταχύτερο ρυθµό στον εξαιρετικά δύσβατο δρόµο µας. 

 

Ωστόσο, οφείλω να πω ότι η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος, ως προϋπόθεση για την 

υπογραφή µίας σύµβασης σχετικής µε τις ευρωπαϊκές εκλογές, θα επέφερε µόνο 

σηµαντική καθυστέρηση της αναγκαίας διαδικασίας για τη διεξαγωγή των εκλογών. 

 

Πρώτα από όλα, το δηµοψήφισµα δεν θα µας απαλλάξει από τη διαδικασία κύρωσης των 

συµβάσεων από τα έξι κοινοβούλια, και στην ουσία δεν θα προσέθετε πολλά στη λαϊκή 

έγκριση, η οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί µε την κύρωση από τους 

εκπροσώπους των λαών των έξι κρατών µελών. Επιπλέον, όπως υφίστανται εµπόδια 

συνταγµατικού χαρακτήρα στο Βέλγιο, κατά τον ίδιο τρόπο υφίστανται επίσης πολύ 

σοβαρά εµπόδια στην Ιταλία. Το Σύνταγµα της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας προβλέπει µόνο 

δύο µορφές λαϊκού δηµοψηφίσµατος σχετικά µε τους νόµους του κράτους: ένα 

δηµοψήφισµα για την κατάργηση ήδη υφιστάµενων νόµων, και ένα δηµοψήφισµα για 

την έγκριση συνταγµατικών νόµων που δεν συγκέντρωσαν την ορισµένη πλειοψηφία στα 

δύο τµήµατα του Κοινοβουλίου. Εποµένως, είναι αδύνατη η υποβολή σε δηµοψήφισµα 

ενός νόµου όπως αυτός που εξετάζουµε τώρα, δεδοµένου ότι η εν λόγω περίπτωση δεν 

προβλέπεται από το Σύνταγµα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Το ιταλικό Σύνταγµα 

αντιτίθεται ρητά στη διεξαγωγή λαϊκού δηµοψηφίσµατος αναφορικά µε νόµους κύρωσης 

διεθνών συµφωνιών. Το άρθρο 75 αντιτίθεται ρητά, ορίζοντας τα εξής: «απαγορεύεται το 

δηµοψήφισµα για τους νόµους περί των εισφορών και του προϋπολογισµού, περί της 



 

αµνηστίας και της µείωσης των ποινών και περί της εξουσιοδότησης κύρωσης διεθνών 

συνθηκών». 

 

Για τη διεξαγωγή του δηµοψηφίσµατος που επιθυµεί ο κ. Vendroux, θα χρειαζόταν 

εποµένως αναθεώρηση του Συντάγµατος της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας. Και όµως, το 

Σύνταγµά µας είναι εξαιρετικά αυστηρό, και προβλέπει µια πολύ µακρά και δύσκολη 

διαδικασία αναθεώρησης. Η εφαρµογή της εν λόγω τακτικής θα σήµαινε στην ουσία 

υπονόµευση της εκλογής µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, και είναι πασιφανές ότι ο 

κ. Vendroux δεν έχει τέτοια πρόθεση, αντίθετα, επιθυµεί, όπως κι εγώ, να επιτύχει την 

άµεση και έγκυρη έγκριση της ιδέας µας.  

 

Για τον λόγο αυτό, παίρνω το θάρρος να επιµείνω ενώπιον του κ. Vendroux, 

προκειµένου να αποσύρει το σχέδιό του. Η παραποµπή του σχεδίου στην επιτροπή 

πολιτικών υποθέσεων, προκειµένου να το εξετάσει και στη συνέχεια να υποβάλει έκθεση 

στη Συνέλευση, αναµφίβολα θα αναστείλει τη διαδικασία που επιζητεί να δροµολογήσει 

ο κ. Vendroux, και φρονώ ότι δεν θα επιθυµούσε κάτι τέτοιο σε καµία περίπτωση. 

Αντίθετα, εάν το µέσο που πρότεινε µπορούσε πράγµατι να χρησιµεύσει στην προώθηση 

του σχεδίου δηµοψηφίσµατος που υπέβαλε στη Συνέλευση, αυτό θα προκαλούσε 

καθυστέρηση, ενδεχοµένως µοιραία, στη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών εκλογών µε άµεση 

και καθολική ψηφοφορία. 

 



 

Η εκλογή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 27 Μαρτίου 1962 

 

Καταρχάς, επιθυµώ να σας εκφράσω την ευγνωµοσύνη που αισθάνοµαι για την απόφασή 

σας να µε εκλέξετε στην Προεδρία της παρούσας Συνέλευσης. Εκ παραλλήλου, θα 

εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου, καθώς και τη δική σας, στον πρεσβύτερο όλων µας, τον 

κ. Burgbacher, βουλευτή από το Βερολίνο, για την αξιοθαύµαστη οµιλία, µε την οποία, 

προλαµβάνοντας τα δικά µου λόγια, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης. 

 

Ανέκαθεν θεωρούσα ευτύχηµα το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των 

δηµοσίων καθηκόντων µου, είχα τη δυνατότητα να προσφέρω µια ταπεινή συνεισφορά 

στο εγχείρηµα της ευρωπαϊκής ενότητας· εποµένως, η επιλογή σας αποτελεί µεγάλη τιµή 

προς το πρόσωπό µου και µου προκαλεί βαθιά χαρά. 

 

Οι Συνθήκες της Ρώµης, των οποίων η υπογραφή στο Καπιτώλιο θα εορταστεί επισήµως 

εδώ, µεθαύριο, µε την ευκαιρία της πέµπτης επετείου της, εκπονήθηκαν στη Μεσσήνη, 

τη γενέτειρά µου, κατά τη διάρκεια µιας διάσκεψης στην οποία είχα την τιµή να 

συµµετάσχω ως Υπουργός Εξωτερικών της χώρας µου· από τη Μεσσήνη στη Ρώµη, 

κατά τη διάρκεια δύο περίπου ετών σκληρών διαπραγµατεύσεων, είχα το προνόµιο να 

συµβάλλω στην υλοποίηση των συµφωνιών που επέτρεψαν τη δηµιουργία της, όπως και 

άλλοι εξαίρετοι συνάδελφοι, που είναι επίσης παρόντες στο αµφιθέατρο αυτό: ο κ. 

Hallstein, πρόεδρος του εκτελεστικού οργάνου της Κοινής Αγοράς, και ο κ. Maurice 

Faure, ικανότατο µέλος της Συνέλευσής µας και της πολιτικής µας οµάδας, καθώς και ο 

κ. Mario Scelba, πρόεδρος του Υπουργικού Συµβουλίου στην Ιταλία, την εποχή της 

διάσκεψης της Μεσσήνης. 

 

Για τον λόγο αυτό, η επιλογή σας έχει για µένα µια όλως ιδιαίτερη σηµασία, µια σηµασία 

που εντείνει την υπερηφάνειά µου και µου προξενεί µια βαθιά χαρά. 

 

Επιτρέψτε µου, εξάλλου, να εκφράσω την ιδιαίτερη ευγνωµοσύνη µου στους εξαίρετους 

συναδέλφους και τους συνεργαζόµενους βουλευτές της Οµάδας των Φιλελευθέρων, οι 

οποίοι µου παρέσχον επανειληµµένα την εµπιστοσύνη τους, προτείνοντας την 

υποψηφιότητά µου και υποστηρίζοντάς τη µε ζήλο και επιµονή. Η εκτίµηση που 

επέδειξαν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, στο πρόσωπό µου, το οποίο ασφαλώς δεν αξίζει µια 

τέτοια τιµή, µου προκαλεί ταραχή και σύγχυση. 

 

∆εν δύναµαι να αποκρύψω από τον εαυτό µου, ούτε από εσάς, το γεγονός ότι νιώθω 

αµηχανία και ανησυχία αναλογιζόµενος εκείνους που προηγήθηκαν εµού, φέροντας 

τίτλους τόσο ανώτερους από τους δικούς µου. Τα ονόµατα του Robert Schuman και του 

Hans Furler  έχουν εγγραφεί πλέον στα χρονικά της ιστορίας, δίπλα στα ονόµατα 

λαµπρών ανδρών, στους οποίους ανήκει ο τίτλος του ιδρυτή της ευρωπαϊκής πατρίδας, 

επειδή σκέφτηκαν ή δροµολόγησαν την οικοδόµηση µιας νέας Ευρώπης, η οποία 

σχεδιάστηκε ως ενιαίος πολιτικός και οικονοµικός οργανισµός, µε σκοπό την προάσπιση 

της ελευθερίας των ευρωπαίων πολιτών και τη διασφάλιση της ηθικής και πολιτικής τους 

προόδου. 

 



 

Είµαι πεπεισµένος ότι µεταφέρω τα συναισθήµατα όλων των µελών της παρούσας 

Συνέλευσης, εκφράζοντάς τους την ευγνωµοσύνη και τη συγκίνησή µας, τη βαθύτατη 

εκτίµησή µας για το αξιοθαύµαστο έργο που κατόρθωσαν να πραγµατοποιήσουν, τόσο 

εντός όσο και εκτός της αίθουσας αυτής, προκειµένου να επιβεβαιώσουν και να 

αναπτύξουν το ιδεώδες της ευρωπαϊκής ενότητας. 

 

Έχοντας επίγνωση των δυνατοτήτων µου, καθώς και των δυσκολιών των νέων µου 

καθηκόντων, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στην κατανόηση και τη γενναιόδωρη 

συνεργασία σας, προκειµένου να αναλάβω τα καθήκοντα που µε τόση καλοσύνη µου 

εµπιστευτήκατε. 

 

Τέσσερα έτη παρήλθαν από τη θέση σε ισχύ των Συνθηκών της Ρώµης. Ένας 

αντικειµενικός παρατηρητής δεν θα µπορούσε να υποτιµήσει τα αξιοσηµείωτα 

αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα στην πορεία προς 

την οικονοµική ενότητα, αποτελέσµατα που οφείλονται πρώτα απ’ όλα στην οξυδέρκεια, 

την επιδεξιότητα, τη ζέση των µελών των Επιτροπών της Οικονοµικής και Ατοµικής 

Κοινότητας, καθώς και της Ανώτατης Αρχής της ΕΚΑΧ Οι Κοινότητες που προέκυψαν 

από τις Συνθήκες, σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα έκαµψαν τις επικρίσεις και τον 

σκεπτικισµό που χαρακτήρισαν την εκπόνηση και τη δηµιουργία τους· απέδειξαν ότι 

ήταν πραγµατικά δραστήριες, και µάλιστα πλήρεις ζωτικότητας, και συχνά µάλιστα πιο 

δυναµικές και τολµηρές από όσο είχαν τολµήσει να ονειρευτούν οι δηµιουργοί τους. 

 

Τα κράτη µέλη εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις που τους επιβλήθηκαν και συντόµευσαν 

µάλιστα ορισµένες προθεσµίες των προβλεπόµενων χρονοδιαγραµµάτων. Η απόφαση 

του βρετανού πρωθυπουργού, τον περασµένο Ιούλιο, να προβεί σε διαβήµατα στις έξι 

χώρες της µικρής Ευρώπης, µε στόχο την πλήρη ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στις 

Ευρωπαϊκές Κοινότητες, καθώς και οι διαπραγµατεύσεις που επακολούθησαν τον 

Νοέµβριο, αποτελούν επίσης δείγµατα της προόδου στην πορεία προς την Ευρώπη, που 

δηµιούργησαν νέες προοπτικές για την ανέκαθεν επιδιωκόµενη µετάβαση από τη µικρή 

Ευρώπη στη µεγάλη Ευρώπη. Πράγµατι, η ∆ανία και η Ιρλανδία ακολούθησαν το 

παράδειγµα της βρετανικής κυβέρνησης, ενώ, µετά την Ελλάδα, τώρα σπεύδουν να 

υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης η Αυστρία, η Ελβετία, η Σουηδία και άλλες χώρες. 

 

Η µετάβαση στο δεύτερο στάδιο της µεταβατικής περιόδου της Κοινής Αγοράς συνιστά 

µια άλλη κινητήριο δύναµη της πορείας προς την ενότητα. Η απόφαση που ελήφθη στις 

14 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους από το Συµβούλιο Υπουργών της Κοινότητας 

υιοθετήθηκε µε κάποια δυσκολία· όµως, σε τελευταία ανάλυση, οι δισταγµοί και οι 

επιφυλάξεις υποχώρησαν µπροστά στην αποφασιστική βούληση για τη συνέχιση της 

πορείας. 

 

Μερικές ηµέρες πριν από τις 14 του περασµένου Ιανουαρίου συνέβη ένα γεγονός, το 

οποίο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά σηµαντικό για τη ζωή της ενωµένης 

Ευρώπης: αναφέροµαι στις δηλώσεις του προέδρου Kennedy, στο µήνυµά του για την 

κατάσταση της Ένωσης το 1962. Ο Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής 

δήλωσε ότι η ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς είναι «η µεγαλύτερη πρόκληση» σήµερα· 

πρόσθεσε ότι: «η κοινή αγορά σηµειώνει πρόοδο...» και, «αν υποθέσουµε ότι εντάσσεται 

σε αυτή η Μεγάλη Βρετανία, θα έχουµε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έναν 

εµπορικό εταίρο µε ενιαίο δασµολόγιο, εφάµιλλο του δικού µας, και µε µια οικονοµία 



 

σχεδόν ισότιµη µε τη δική µας. Εµείς οι Αµερικανοί θα προσαρµοστούµε στην ιδέα των 

νέων αυτών προοπτικών και των νέων σχηµατισµών ή θα αναµένουµε ωσότου µας 

υπερκεράσουν τα γεγονότα;» 

 

Συνεπώς, η Κοινή Αγορά δεν αποτέλεσε απλώς, και δεν συνεχίζει να αποτελεί απλώς 

έναν πόλο έλξης για το σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου· αλλά οι επιτυχίες της, η 

αυξανόµενη εδραίωσή της, οι προοπτικές της περαιτέρω ανάπτυξής της, ήδη θέτουν το 

ζήτηµα της διευθέτησης των σχέσεων µεταξύ αυτής της ενοποιηµένης ζώνης και του 

οικονοµικού χώρου της Βορείου Αµερικής, υπό όρους τους οποίους τολµώ να 

χαρακτηρίσω επείγοντες. Επιπλέον, θα προταθούν σχέδια κοινών αγορών και στην 

Κεντρική και τη Νότιο Αµερική. Συνεπώς, µεταξύ των δύο ακτών του Ατλαντικού 

ανακύπτουν νέοι υπό σύναψη δεσµοί, οι οποίοι αναµφίβολα θα συνεισφέρουν 

αποτελεσµατικά στην εδραίωση του πλέγµατος της αλληλεγγύης στο σύνολο του 

ελεύθερου κόσµου. 

 

Και δεν είναι µόνον αυτά. Στο εσωτερικό του οικονοµικά ενοποιηµένου χώρου, οι βάσεις 

της Κοινής Αγοράς ενισχύθηκαν από ένα στενό δίκτυο συµφωνιών σε ιδιωτικό επίπεδο. 

Στον τοµέα της βιοµηχανίας, η συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων, οι ανταλλαγές 

διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, οι αµοιβαίες οικονοµικές συµµετοχές δηµιούργησαν δεσµούς 

που δύσκολα θα διαρραγούν στο µέλλον. Προφανώς νιώθουµε ευχαριστηµένοι µε όλα 

αυτά. Τα επιτεύγµατα της Κοινής Αγοράς, µέσα σε λίγο περισσότερο από τέσσερα έτη, 

δικαίωσαν τις προβλέψεις και τις ελπίδες των πρωτεργατών της ∆ιάσκεψης της 

Μεσσήνης και των Συνθηκών της Ρώµης. Είµαστε ευχαριστηµένοι, έλεγα, αλλά δεν 

είµαστε ικανοποιηµένοι, καθώς οι πολυάριθµες και αναµφισβήτητες πρόοδοι που 

σηµειώθηκαν στην πορεία προς την οικονοµική ενότητα δεν γνώρισαν αντίστοιχες στην 

πορεία προς την πολιτική ενότητα. Στον τοµέα αυτό δεν σηµειώθηκε καµία 

αξιοπρόσεκτη πρόοδος. 

 

Προσωπικά, φρονώ ότι δεν πρέπει να υποτιµάµε τις πολιτικής φύσης συνέπειες που 

απορρέουν από την ίδια την τελειοποίηση της διαδικασίας οικονοµικής ενοποίησης. Η 

µετάβαση στο δεύτερο στάδιο της Κοινής Αγοράς, κατά το οποίο θα πρέπει να 

εφαρµόζεται ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας σε πολλά θέµατα, η εφαρµογή κοινών 

οδηγιών στο πλαίσιο της οικονοµικής πολιτικής των έξι κρατών µελών, χάρη σε 

περιοδικές διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων, η προσεχής συµµετοχή της Μεγάλης 

Βρετανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στις δραστηριότητες της Οικονοµικής 

Κοινότητας, συνιστούν γεγονότα που αδιαµφισβήτητα έχουν συνέπειες πολιτικής φύσης, 

όµως έχω την εντύπωση ότι είναι επίσης αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι µόνο αποφάσεις 

µε ειδικά πολιτικό χαρακτήρα, πραγµατικές και σαφείς αποφάσεις, θα ενεργοποιήσουν 

την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενότητα, προσανατολίζοντάς την αποφασιστικά προς τον 

τελικό στόχο της. 

 

Οι προοπτικές της πολιτικής ενότητας παρήγαγαν το έργο της σµίλευσης του νέου 

προσώπου της Ευρώπης που αναδυόταν από τα ερείπια και τις µάχες του πολέµου. Η 

Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα υπήρξαν τα δύο 

τολµηρά και µεγαλόπνοα σχέδια για τη δηµιουργία µιας κοινής ευρωπαϊκής αρχής, που 

θα υπερισχύει όλων των µελών και θα αποφασίζει σε τελευταίο βαθµό για λογαριασµό 

τους. Η αποτυχία τους δεν θα αποκαρδιώσει το πνεύµα και τη βούληση εκείνων που 

εργάζονται για την πραγµατική ενότητα της Ευρώπης. Τα ιστορικά απρόοπτα επέβαλαν 



 

την αναζήτηση άλλων µέσων που επίσης θα επιτρέψουν τη δηµιουργία της ενωµένης 

Ευρώπης. 

 

Το µέσο που επιλέχθηκε στη Μεσσήνη, στις αρχές του Ιουνίου του 1955, ήταν η 

οικονοµική ενοποίηση, η µόνη που επέτρεψε να διανοιχτεί στα εθνικιστικά προπύργια η 

απαραίτητη κερκόπορτα για τη µεταγενέστερη πραγµάτωση της πολιτικής ενότητας. 

Εποµένως είναι ανακριβής ο ισχυρισµός ότι το εγχείρηµα της Μεσσήνης µετατόπισε τη 

διαδικασία της ενοποίησης σε αποκλειστικά οικονοµικό επίπεδο· οι οικονοµικές 

προοπτικές είχαν την αξία µόνον ενός µέσου χρήσιµου, για την επίτευξη της πολιτικής 

ολοκλήρωσης. Το ιδεώδες της ένωσης της Ευρώπης παρέµεινε αναλλοίωτο. Το σχέδιο 

που εκπονήθηκε στη Μεσσήνη προέβλεπε ακριβώς το δηµιούργηµα που επιζητούσαν οι 

Monnet, Schuman, Sforza, De Gasperi, Adenauer, δηλαδή την πραγµατική πολιτική 

ενότητα της Ευρώπης. Και αυτό ισχύει απόλυτα, αφού οι Συνθήκες της Ρώµης 

πρόβλεψαν µια ολόκληρη σειρά κατάλληλων µέσων, µε στόχο τη θέσπιση µιας κοινής 

πολιτικής εξουσίας. Εάν αναλύσουµε τα ιστορικά, νοµικά και πολιτικά δεδοµένα, θα 

διαπιστώσουµε ότι µπορούµε να διακρίνουµε στην ουσία τους το πρόπλασµα ενός 

οργανισµού οµοσπονδιακού τύπου, µε δυνατότητες αυτόνοµης ανάπτυξης και 

τελειοποίησης, χάρη στη λειτουργία του θεσµικού µηχανισµού. 

 

Ωστόσο, ο στόχος που δυστυχώς δεν επετεύχθη, είναι η αυτόνοµη προσπάθεια προόδου 

και τελειοποίησης στους κόλπους της Κοινότητας. Τα προβλήµατα ουσίας που 

ανέκυπταν επί τέσσερα χρόνια δεν έχουν επιλυθεί ακόµη σήµερα. Τίποτε το απτό δεν 

πραγµατοποιήθηκε για την ενοποίηση των εκτελεστικών οργάνων των Κοινοτήτων, για 

την έγκριση της διαδικασίας εκλογής των µελών της Συνέλευσής µας µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία, για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, για την 

καθιέρωση µίας και µόνης έδρας για τα θεσµικά όργανα των Κοινοτήτων. Εκπονήσαµε 

σχέδια επί σχεδίων χωρίς κανένα άλλο αποτέλεσµα, εκτός από τον πολλαπλασιασµό των 

φακέλων στα αρχεία. 

 

Ασφαλώς, ορισµένοι υποστήριξαν, και υποστηρίζουν ακόµη, ότι θα ήταν προτιµότερη η 

επιβράδυνση της διαδικασίας στο πολιτικό πεδίο, προκειµένου να µην διατρέξουµε τον 

κίνδυνο να χάσουµε τα πάντα λόγω υπερβολικών απαιτήσεων. Έχοντας πάντα κατά νου 

το φάσµα της αποτυχίας της ΕΑΚ, θα επιθυµούσαν µάλλον να στηριχθούν σε µια 

κραταιά οικονοµική ενότητα, την οποία θεωρούν ως το καταλληλότερο στοιχείο για τη 

δηµιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την πολιτική ενότητα. Με άλλα λόγια, θα 

ήθελαν να δρέψουν τους ώριµους καρπούς της πολιτικής ενότητας από το δέντρο της 

οικονοµικής ενότητας. Όµως, µου είναι αδύνατον να συµµεριστώ την άποψη αυτή: 

λησµονήσαµε πράγµατι ότι η τρέχουσα εθνική κατάσταση, µε τις παλαιότερες και τις 

νέες κρίσεις που διανύει, τα πολυάριθµα ακόµη ανοικτά τραύµατα που φέρει, απαιτεί 

κατά πρώτο λόγο την ενίσχυση των πολιτικών βάσεων της ευρωπαϊκής ενότητας. 

 

Όσο δεν θα έχουµε επιτύχει την πολιτική ενότητα, όχι µόνον δεν θα είµαστε σε θέση να 

αποµακρύνουµε αποτελεσµατικά τους κινδύνους που απειλούν την ειρήνη στην Ευρώπη 

και στον κόσµο, αλλά θα διατρέχουµε συνεχώς τον κίνδυνο να απολέσουµε σε µια µόνο 

στιγµή τις νίκες που µε κόπο κατήγαµε, κατά τη διάρκεια δύο ετών σκληρού µόχθου. 

 

Οι συζητήσεις και οι πολεµικές που προκάλεσε η µετάβαση από την Κοινή Αγορά στο 

δεύτερο στάδιο της µεταβατικής περιόδου συνιστούν µια προειδοποίηση. Μόνον η 



 

προοπτική µιας πραγµατικής ενότητας, η οποία θα επιτευχθεί σε µια σχετικά σύντοµη 

προθεσµία, µπορεί να µας προφυλάξει από δυσάρεστες εκπλήξεις. Ας µη ξεχνάµε, 

εξάλλου, ότι η ακινησία µας στην πορεία της πολιτικής ενότητας έδωσε νέα πνοή και 

θάρρος στους πολέµιους της ενότητας. Οι τοπικές θεότητες επανεµφανίστηκαν µε λάµψη 

στη σκηνή της ευρωπαϊκής ιστορίας για να απαγορεύσουν την είσοδο στους παγκόσµιους 

θεούς. ∆υστυχώς, φαίνεται ότι το φαινόµενο που ο Luigi Einaudi αποκαλούσε «µύθο της 

εθνικής κυριαρχίας» επιθυµεί τώρα να ανασυντάξει τις δυνάµεις του. Και, όπως συνήθιζε 

να προλέγει ο µεγάλος πολιτικός, που δεν βρίσκεται στη ζωή σήµερα, όσο συντηρείται ο 

µύθος αυτός, η Ευρώπη δεν θα µπορεί να επιτύχει την ενότητά της. 

 

Μεταξύ των µεγάλων αδιαφιλονίκητων αξιών της Συνέλευσής µας, ας σηµειώσουµε το 

γεγονός ότι πάντοτε έθετε ως κύριο στόχο την πολιτική ενότητα. Η ευρωπαϊκή 

κοινοβουλευτική Συνέλευση, στον βαθµό που της το επέτρεπαν οι περιορισµένες 

εξουσίες της, υπήρξε πάντοτε πρωτοπόρος στην προώθηση και την ενίσχυση των 

εγχειρηµάτων µε στόχο την πραγµάτωση εν λόγω ενότητας. Εξέφρασε την άποψή της 

επανειληµµένα για να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου της απραξίας και της ρουτίνας, 

καθώς και για να παροτρύνει στην ενίσχυση των πολιτικών και πνευµατικών παραγόντων 

της ενωτικής διαδικασίας. Σε πολυάριθµες περιπτώσεις, η Συνέλευση υπογράµµισε 

ενεργητικά ότι η µάχη της ευρωπαϊκής ενότητας δεν µπορεί να κερδηθεί µόνον στο 

οικονοµικό πεδίο, αλλά και στο πολιτικό και το πνευµατικό πεδίο. Η ευρωπαϊκή ενότητα 

θα µπορέσει να αποκτήσει πραγµατικές ρίζες, µόνον όταν ριζώσει στη συνείδηση των 

ατόµων. Αν δεν παράσχει στη λαϊκή βούληση το µέσο για την άµεση συµµετοχή στην 

κυβέρνηση της νέας Ευρώπης, αν δεν αφυπνίσει στα πνεύµατα και δεν ενθαρρύνει την 

ιδέα της ενότητας, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει ούτε υποψία µέλλοντος. 

 

Τα σχέδια και τα ψηφίσµατα που εκπονήθηκαν στους κόλπους της παρούσας Συνέλευσης 

για την ανάδειξη των µελλοντικών µελών της Συνέλευσης µε άµεση και καθολική 

ψηφοφορία ή για την ενθάρρυνση της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, ή για 

την προώθηση σχέσεων σύνδεσης και γόνιµης συνεργασίας µε τους λαούς των πρώην 

αποικιακών εδαφών, συνιστούν την απόδειξη της δράσης που επιχειρεί να 

αναζωογονήσει τους πολιτικούς και πνευµατικούς παράγοντες της ενωτικής διαδικασίας. 

Φρονώ ότι προτιθέµεθα να εντείνουµε την εν λόγω δράση, η οποία είναι ακόµη 

περισσότερο αναγκαία, δεδοµένου ότι, κατά τα φαινόµενα, αναβιώνουν και κερδίζουν 

έδαφος άλλες µορφές πολιτικής συνεργασίας, οι οποίες βασίζονται σε σχηµατισµούς και 

σε παραχωρήσεις που θεωρούσαµε παρωχηµένες. 

 

Στην εποχή που διανύουµε, είναι ανεπίτρεπτη η αµφιβολία: είναι η εποχή των 

αποφάσεων, η οποία φέρνει στη µνήµη µια άλλη εποχή της ιστορίας, που προηγήθηκε 

του πρώτου εγχειρήµατος της πολιτικής ένωσης των λαών που επιθυµούσαν να ενωθούν 

για να συνεργαστούν, µε πνεύµα οµόνοιας, για την πρόοδό τους. Το εγχείρηµα 

πραγµατοποιήθηκε στο αχανές και ελεύθερο έδαφος της Αµερικής, και αξίζει να το 

διατηρούµε στη µνήµη µας, όχι µόνον επειδή παρήγαγε ένα από τα τελειότερα και 

σταθερότερα οικοδοµήµατα όλων των εποχών, αλλά και επειδή ήταν η πρώτη φορά που 

η Ευρώπη επιτύγχανε την ενοποίησή της, έστω και σε έναν διαφορετικό και µακρινό 

τόπο. 

 

Όπως εµείς σήµερα, οι ιδρυτές της αµερικανικής ενότητας τότε ήταν διχασµένοι µεταξύ 

φόβου και ελπίδας. Όµως στη συνέχεια οι φόβοι υπερνικήθηκαν από το «πνεύµα 



 

ανδρείας» αυτών των γενναίων και διορατικών ανδρών, και η ελπίδα τους δεν άργησε να 

µεταβληθεί σε ακτινοβόλα βεβαιότητα. Για αυτό ακριβώς το «πνεύµα ανδρείας» µιλά ο 

Madison στο 14
ο
 δοκίµιο του Federalist, µε λέξεις που, κατά την άποψή µου, αξίζει να 

υπενθυµίσω: 

 

«Σε αυτό το πνεύµα ανδρείας, έγραφε ο Madison, θα οφείλουν οι επόµενες γενεές την 

κατάκτηση και ο κόσµος το παράδειγµα των πολυάριθµων καινοτοµιών που κατόρθωσε 

να πραγµατοποιήσει η αµερικανική κοινωνία υπέρ των δικαιωµάτων του ατόµου και για 

το καλό όλων. Εάν οι ηγέτες της Επανάστασης δεν είχαν κατορθώσει πράξεις άνευ 

προηγουµένου στην ιστορία, αν δεν είχε σχηµατιστεί µια κυβέρνηση της οποίας δεν 

υπήρχε αντίστοιχη, ο λαός των Ηνωµένων Πολιτειών, σήµερα θα θεωρείτο ίσως ένα από 

τα ατυχή θύµατα απερίσκεπτων εθνοσυνελεύσεων. Ευτυχώς ακολούθησαν ένα νέο και 

ευγενέστερο δρόµο. Θέσπισαν θεσµικά όργανα που δεν έχουν όµοιά τους επί γης, 

σχεδίασαν µια µεγάλη συνοµοσπονδία, την οποία οι διάδοχοί τους οφείλουν να 

τελειοποιήσουν και να διαιωνίσουν». 

 

Με τη σειρά µας, οφείλουµε να επιλέξουµε µεταξύ των παλαιών καιρών και της νέας 

εποχής. Οι πρώτοι µας ελκύουν µέσω της δύναµης των παραδόσεων, των συνηθειών, των 

προκαταλήψεων, µέσω των συµβιβασµών που επιτρέπουν. Η νέα εποχή απαιτεί 

κουράγιο, θυσίες και κόπους, από τους οποίους οι πρώτοι που θα επωφεληθούν θα είναι 

τα παιδιά και τα εγγόνια µας. 

 

Ποια θα είναι η επιλογή της Ευρώπης; Μπορούµε να διανοηθούµε ότι, έχοντας 

διατελέσει επί χιλιάδες χρόνων πνευµατική κοιτίδα της ανθρωπότητας και «µνήµη του 

κόσµου», η Ευρώπη θα αρνηθεί την επιλογή της νέας εποχής; Μπορούµε να διανοηθούµε 

ότι η Ευρώπη, παράδειγµα της σοφίας, θα κλείσει τα µάτια στην απτή πραγµατικότητα 

του πολιτικού κόσµου, στον οποίο µόνο τα µεγάλα ηπειρωτικά συστήµατα έχουν 

προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης;  

 

Έχουµε πίστη στην απάντηση της Ευρώπης. Αλλά, ακριβώς επειδή έχουµε πίστη, 

οφείλουµε να εντείνουµε τις προσπάθειές µας, προκειµένου να εµφυσήσουµε στους 

ευρωπαίους, καθώς και να αναπτύξουµε περαιτέρω, αυτό το πνεύµα ανδρείας για το 

οποίο µιλούσε ο Madison, αυτό το πνεύµα στο οποίο εναποτίθεται, σε τελευταίο βαθµό, 

το µέλλον της ενωµένης Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, η Συνέλευσή µας διεξήγε και θα 

εξακολουθήσει – είµαι βέβαιος – µε τη µέγιστη επιµονή τη διεξαγωγή του αγώνα που 

πρέπει να καταλήξει στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, το οποίο εκλαµβάνει 

δικαίως ως ένα από τα κύρια µέσα που θα συµβάλλουν στον εµπλουτισµό της 

πνευµατικής κληρονοµιάς της Ευρώπης. 

 

Η ιδέα, η οποία εµπνέει το έργο που προσµένουµε εδώ και χρόνια, είναι η Ευρώπη ως 

κοινή πνευµατική κληρονοµιά, ως ιδανικό ηθικής ζωής µάλλον, παρά ως ιδέα ενός 

κοινοτικού οργανισµού ικανού να αυξάνει τις φυσικές δυνατότητες άµυνας και 

επιβίωσης, καθώς και να αυξάνει το σύνολο των υλικών αγαθών όλων των ευρωπαίων 

πολιτών. Η διαφύλαξη και ο εµπλουτισµός, για εµάς τους ίδιους και για τους απογόνους 

µας, των ευγενέστερων και χαρακτηριστικότερων αξιών του ευρωπαϊκού πνεύµατος 

αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να τεθούν νέοι δείκτες στην πορεία της πολιτικής 

και οικονοµικής ενότητας της ηπείρου µας. 

 



 

Η διατήρηση του ευρωπαϊκού πνεύµατος είναι τελικά το θεµέλιο κάθε δράσης που 

επιχειρεί να δηµιουργήσει ένα νέο ευρωπαϊκό ενωτικό µηχανισµό. Πρόκειται για ένα 

δύσκολο έργο, αν λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι οι αξίες της Ευρώπης προδίδονται από 

εµάς τους ίδιους περισσότερο παρά από άλλους. Αυτό έχει επαναληφθεί τόσες φορές στο 

παρελθόν, ανοίγοντας θλιβερές παρενθέσεις σκοταδισµού και παραλογισµού στην 

ιστορία µας. Η απειλή αυτή, που πάντα υποβόσκει και επικρέµεται στη ζωή της 

Ευρώπης, και είναι για τον λόγο αυτό ιδιαίτερα ύπουλη, απαιτεί να διατηρούµε σταθερή 

τη βούλησή µας. Η Ευρώπη δεν δηµιουργήθηκε από το φυσικό δίκαιο, όπως και κανένα 

έθνος δεν δηµιουργήθηκε από το φυσικό δίκαιο: γινόµαστε ευρωπαίοι, όπως γίναµε 

γερµανοί ή γάλλοι ή ιταλοί, µε την προσχώρηση της συνείδησης. 

 

Επαναλαµβάνοντας τη γνωστή φράση του Renan, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

Ευρώπη, όπως και το έθνος, είναι ένα καθηµερινό δηµοψήφισµα. Είναι ένα 

δηµοψήφισµα που πραγµατοποιούµε ανακαλύπτοντας ξανά τις πηγές του ευρωπαϊκού 

πνεύµατος, τις πηγές που µετουσίωσαν την Ευρώπη σε anima et ratio mundi, την αρχαία 

ελληνική σκέψη που αναγνώρισε στον άνθρωπο «το µέτρο των πάντων»· τη λατινική 

σκέψη που έθεσε τους θεµελιώδεις κανόνες της ανθρώπινης κοινωνίας µε τους 

λακωνικούς όρους honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere· τη 

χριστιανική σκέψη που εξύψωσε τον άνθρωπο στη θεϊκή αξιοπρέπεια, βαπτίζοντάς τον 

«Υιό του Θεού». Από τις σκέψεις αυτές γεννήθηκε η σύγχρονη εποχή, η ανοχή των 

διαφορετικών θρησκευτικών δογµάτων, η πολιτική ελευθερία, η δηµοκρατική 

διακυβέρνηση: τρεις υπέρτατες αξίες που αντιπροσωπεύουν τη µεγάλη κατάκτηση του 

πολιτισµού µας. 

 

Είπα «ευρωπαϊκό πνεύµα»· όµως είναι προφανές ότι στην πραγµατικότητα το πνεύµα 

αυτό δεν είναι µόνο ευρωπαϊκό, είναι επίσης παγκόσµιο. Καλείται να εκπληρώσει µια 

παγκόσµια αποστολή, να απλώσει τα φτερά του παντού όπου υπάρχουν στη γη άνθρωποι 

που προσαρµόζουν τη ζωή τους στην κληρονοµιά του ιδανικού, των αρχών, των αξιών 

που συγκέντρωσε η Ευρώπη στα τρεις χιλιάδες έτη της ιστορίας της. Το ευρωπαϊκό 

πνεύµα είναι το πνεύµα του ελεύθερου κόσµου, µολονότι η πρώτη έδρα του παραµένει 

πάντα στην Ευρώπη. Το κεντρικό χαρακτηριστικό της Ευρώπης στον πνευµατικό τοµέα 

είναι µάλιστα περισσότερο προφανές και φωτεινό στην εποχή µας δεδοµένου ότι η 

γηραιά ήπειρος δεν διαδραµατίζει πλέον τον γιγάντιο ρόλο του παρελθόντος στην 

παγκόσµια πολιτική σκηνή. «Η χιλιετής ύπαρξη της Ευρώπης, έγραψε ο Jaspers, 

προσφέρει στη σηµερινή κατάσταση του κόσµου τη δυνατότητα επέκτασης της κίνησής 

του προς νέες δηµιουργίες... Αυτό το πνεύµα που δηµιούργησε την επιστήµη και την 

τεχνική αναµφισβήτητα φέρει το στοιχείο που θα επαναφέρει την τάξη στον κόσµο». 

 

Τα ευγενή αυτά λόγια εκφράζουν τη θερµότερη επιθυµία µας. Να µπορέσουν οι 

ευρωπαίοι να αντλήσουν από τον χιλιετή πολιτισµό τους τη δύναµη και την πίστη που 

είναι απαραίτητες για να προχωρήσουν µε περισσότερο θάρρος και ταχύτητα προς την 

ενότητα: τον ύστατο στόχο, τον υπέρτατο σκοπό της ταραγµένης πορείας τους. 

 



 

 

Η Ευρώπη των ελπίδων µας 
 

Λόγος που εκφωνήθηκε στις 17 Σεπτεµβρίου 1962 στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης 

του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και της Συµβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της 

Ευρώπης  

 

Οφείλω την τιµή της άσκησης προεδρικών καθηκόντων, κατά τη διάρκεια του πρώτου 

µέρους της κοινής συνεδρίασης των δύο Συνελεύσεων µας, στην εξαιρετική ευγένεια του 

κ. Federspiel, του αξιότιµου Προέδρου του Συµβουλίου της Ευρώπης. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, µου προσφέρεται η δυνατότητα, αλλά θα τη χρησιµοποιήσω µε µέτρο, να σας 

απευθύνω λίγα λόγια για να δροµολογήσω τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα βασιστεί 

στην εξαιρετική έκθεση που υπέβαλε εξ ονόµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο κ. 

Eduardo Martino. 

 

Υπό ανάλογες συνθήκες στο παρελθόν, κατορθώσαµε επανειληµµένα, και σε ό,τι µε 

αφορά το έπραξα όταν είχα την τιµή να είµαι εισηγητής για το έτος 1959, να 

υπογραµµίσουµε τη σηµασία της αναντίρρητης σηµασίας ενός διαλόγου που συνιστά την 

έκφραση του ανοικτού και φιλελεύθερου πνεύµατος που διαπνέει την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα. Ο διάλογος αυτός µας προσφέρει σήµερα την ευκαιρία να συλλογιστούµε την 

αξιοσηµείωτη πρόοδο που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της Κοινότητας, και τις νέες 

προοπτικές που, κατά τα φαινόµενα, διαγράφονται µπροστά της, στο άµεσο και σε ένα 

απώτερο µέλλον. Επιτεύχθηκε σηµαντική πρόοδος στο πεδίο της οικονοµικής 

αλληλεγγύης, και η έλευση νέων γεγονότων επιβεβαίωσε ότι η διαδικασία ενοποίησης 

της Ευρώπης επιδέχεται περαιτέρω εξελίξεις. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση του κ. 

Eduardo Martino απαιτεί περισσότερο παρά ποτέ, από µέρους µας και από µέρους όλων 

εκείνων που επιδίδονται υποµονητικά στην οικοδόµηση της νέας Ευρώπης, µια 

προσπάθεια ευσυνείδητης σκέψης. 

 

Μέσω της σταδιακής της ενδυνάµωσης, η δράση της Κοινότητας όχι µόνο εδραίωσε τις 

βάσεις του οικοδοµήµατος που θεµελίωσαν οι Συνθήκες της Ρώµης, αλλά το µετέτρεψε 

σε ένα βασικό στοιχείο αυτής της γενικής ισορροπίας που σήµερα µας δίδει τη 

δυνατότητα να διαφυλάσσουµε την ειρήνη, αυτή την αβέβαιη ειρήνη της εποχής µας, και 

να διαβλέπουµε µια σταθερότερη τάξη και µια µεγαλύτερη ασφάλεια για το µέλλον. 

 

Όµως η ικανοποίησή µας σχετικά µε τις αυξανόµενες επιτυχίες που σηµειώνονται στον 

τοµέα της οικονοµικής ολοκλήρωσης δεν πρέπει να µας παρασύρει σε εφησυχασµό στη 

µακρά και δύσκολη πορεία που ακολουθούµε. Αντίθετα, οφείλουµε να αντλήσουµε από 

αυτές τις επιτυχίες µια νέα δύναµη για να στραφούµε σε άλλες κατακτήσεις. Θα 

διαπράξουµε σοβαρό λάθος να αρκεστούµε στις κεκτηµένες θέσεις ή να µειώσουµε το 

ζήλο µας για το έργο που αναλάβαµε, λησµονώντας ότι στόχος µας είναι η δηµιουργία 

ευρύτερων και περισσότερο ολοκληρωµένων µορφών σύνδεσης των ευρωπαϊκών χωρών. 

 

Το ιδεώδες που σταθερά τροφοδοτεί και εµπνέει τη δράση της Συµβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς και τη δράση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ποτέ δεν θα κατορθώσει να εκφραστεί µε πραγµατικά γεγονότα, αν η 

σηµερινή κοινοτική Ευρώπη δεν εκτείνει σταδιακά τα σύνορά της, κατά τρόπο ώστε να 

συµπεριλάβει όλη την έκταση της µεγάλης Ευρώπης. Η Κοινή Αγορά δεν σχεδιάστηκε 



 

ως αυτοσκοπός, αλλά ως µέσο για την επίτευξη ενός υψηλότερου στόχου: της πολιτικής 

ενότητας των ελεύθερων λαών της Ευρώπης. Σχεδιάστηκε στη Μεσσήνη και 

δηµιουργήθηκε από τις Συνθήκες της Ρώµης, προκειµένου να συστήσει µια ανοικτή και 

όχι κλειστή Κοινότητα, η οποία θα είναι σε θέση να αυξάνει αδιάλειπτα και να 

πολλαπλασιάζει τα καθήκοντά της. Εάν αναρωτηθούµε γιατί, υπερβαίνοντας τις πιο 

αισιόδοξες ελπίδες, µετατράπηκε τόσο σύντοµα σε τόσο λαµπρό παράδειγµα, σε πόλο 

έλξης στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, η µοναδική εξήγηση που θα σκεφθούµε είναι ο 

εσωτερικός δυναµισµός, η δυνατότητα επέκτασης που είναι συνυφασµένη µε τη φύση 

της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς. Η επιθυµία περιορισµού της στα σηµερινά της όρια θα 

σήµαινε ότι της κόβουµε τα φτερά, ότι διακυβεύουµε τα αποτελέσµατα που έχουν ήδη 

επιτευχθεί, ότι την καταδικάζουµε σε µοιραίο µαρασµό. 

 

Ζούµε σε έναν κόσµο που µετασχηµατίζεται µε πολύ ταχείς ρυθµούς, και γνωρίζουµε ότι 

η κίνηση είναι ο ίδιος ο νόµος της ζωής. Εποµένως, δεν πρέπει να επιδιώκουµε την 

ακινησία. Αυτό που πρέπει να επιδιώκουµε και το οποίο επιθυµούµε, είναι κάθε 

µετασχηµατισµός να σηµειώνει πρόοδο και όχι παύση ή οπισθοδρόµηση στην πορεία 

προς την ενότητα της Ευρώπης. 

 

Εκείνοι που συντήρησαν µε επιµονή και πάθος το ιδανικό της ενοποίησης της Ευρώπης, 

παρακολούθησαν όλοι µε ανάµεικτα αισθήµατα ελπίδας και αγωνίας τις 

διαπραγµατεύσεις που διεξάγονται ακόµη για την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Κοινή Αγορά. Υποδέχθηκαν µε χαρά την ανακοίνωση των πρώτων επαφών µε στόχο τη 

σύνδεση άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Φυσικά, κανείς δεν υποτιµά την πολυπλοκότητα και 

τη σοβαρότητα των προβληµάτων που θα πρέπει να επιλυθούν προκειµένου να 

ολοκληρωθεί η µετάβαση από τη µικρή στη µεγάλη Ευρώπη. ∆εν είναι εύκολο, για 

παράδειγµα, να συµφιλιωθούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις του Ηνωµένου Βασιλείου µε την 

πρωταρχική απαίτηση της διατήρησης της σταθερότητας του θεσµικού µηχανισµού της 

Κοινότητας, στον οποίο µπορούµε να διακρίνουµε τον πρώτο πυρήνα µιας ευρωπαϊκής 

οµοσπονδίας. Θα χρειαστεί να επινοηθεί το κατάλληλο µέσο για την προσαρµογή των 

κοινοτικών µηχανισµών στη νέα κατάσταση, διατηρώντας µε αυστηρότητα και 

αδιαλλαξία την πίστη στις αρχές και στις ιδέες που ενέπνευσαν τις Συνθήκες της Ρώµης. 

Πράγµατι, η αλλοίωση και η εγκατάλειψη των βασικών χαρακτηριστικών που 

προσδίδουν στην Κοινότητα τη φυσιογνωµία της, για την ευόδωση του εγχειρήµατος, δεν 

θα ωφελούσε κανέναν και θα έβλαπτε τους πάντες. 

 

Η Κοινή Αγορά είναι ένα εγχείρηµα που απέφερε µεγάλα οφέλη στις χώρες που τη 

δηµιούργησαν, καθώς συνέβαλε στην ταχύτερη ανάπτυξη της ενέργειάς τους και, 

γεγονός ακόµα σηµαντικότερο, τις ενέταξε στην κατεύθυνση της οργανωµένης 

ανάπτυξης. Τα εν λόγω οφέλη θα αυξάνουν αναλογικά µε την επέκταση του 

ενοποιηµένου χώρου. Όσο επεκτείνεται η Κοινή Αγορά, τόσο περισσότερο και τόσο 

καλύτερα θα είναι σε θέση να ακολουθεί τον ρυθµό της παραγωγικής ανάπτυξης της 

σύγχρονης Ευρώπης. Όµως τα κίνητρα δεν είναι µόνον οικονοµικά. Υπάρχουν ανώτερα 

πολιτικά κίνητρα που µας δεσµεύουν και µας υποχρεώνουν µάλιστα να διευκολύνουµε 

και να επισπεύσουµε το κίνηµα ενοποίησης της Ευρώπης. 

 

Μολονότι η τρέχουσα διαδικασία της οικονοµικής ενοποίησης και το εύρος που θα λάβει 

στο άµεσο µέλλον αναµφισβήτητα θα έχουν συνέπειες πολιτικής φύσης, η επίσπευση της 

διαδικασίας ενοποίησης στον πολιτικό τοµέα πάντα θα υπάγεται αυστηρά στην πλήρη 



 

χρήση και στη σωστή λειτουργία των θεσµών που δηµιούργησαν οι Συνθήκες της Ρώµης. 

Οδηγούµαστε εποµένως στο ερώτηµα της χρησιµότητας της αναζήτησης νέων θεσµών 

πολιτικής ενότητας, αµελώντας τη χρήση και τη βελτίωση εκείνων που ήδη διαθέτουµε. 

Τα δυναµικά στοιχεία του οµοσπονδιακού συστήµατος υπάρχουν ήδη στη σηµερινή 

Κοινότητα: πρέπει να αποκτήσουν περισσότερο δυναµισµό και περισσότερο σθένος αν 

επιθυµούµε πραγµατικά να δώσουµε µια αποφασιστική ώθηση στην πολιτική ενότητα. 

 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωρίζουµε το γεγονός ότι η δηµιουργία µιας πραγµατικής 

και αποτελεσµατικής κοινής πολιτικής δοµής είναι το πρώτο έργο που µας επιβάλλεται 

στο παρόν στάδιο της πορείας µας προς την Ευρώπη. Ο ορίζοντας είναι ζοφερός και η 

αποµάκρυνση της απειλής θα καταστεί δυνατή µόνο µέσω της αύξησης του πολιτικού 

βάρους της Ευρώπης. 

 

Επίσης, από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, από τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής, µας απευθύνεται σήµερα περισσότερο επείγουσα παρά ποτέ, η έκκληση να 

επισπεύσουµε τις προσπάθειές µας για την ενότητα. Η ιστορία της µεταπολεµικής 

περιόδου είναι η ίδια η ιστορία της βαθµιαίας προσέγγισης και της ολοένα µεγαλύτερης 

συνεργασίας µεταξύ της Αµερικής και της Ευρώπης. Η προσέγγιση αυτή, η συνεργασία 

αυτή εντατικοποιούνταν ολοένα και περισσότερο καθώς η Ευρώπη εξέφραζε έµπρακτα 

την κλίση της προς την ενότητα. Η γέννηση και η έναρξη λειτουργίας της Κοινής Αγοράς 

ανέδειξαν το ειδικό πρόβληµα της αλληλεξάρτησης µεταξύ των δύο µεγάλων αγορών 

των αντίπερα όχθων του Ατλαντικού. Στο παρελθόν, το Ατλαντικό Σύµφωνο αποτέλεσε 

τη βάση µιας κοινής αµυντικής πολιτικής. Οι δύο διαδικασίες, η ευρωπαϊκή ενοποίηση 

και η Ατλαντική Συµµαχία, δεν εµφανίστηκαν ποτέ ως εναλλακτικές λύσεις αλλά ως 

συµπληρωµατικά γεγονότα. Τείνουν να συνενωθούν σε µια ενιαία διαδικασία που θα 

πρέπει να οδηγήσει στην ενότητα του ατλαντικού κόσµου. 

 

Στην οµιλία που εκφώνησε στη Φιλαδέλφεια τον περασµένο Ιούνιο, ο Πρόεδρος των 

Ηνωµένων Πολιτειών, αναφερόµενος και πάλι στο θέµα στο οποίο είχε αφιερώσει ένα 

µεγάλο µέρος του µηνύµατός του στο Κογκρέσο σχετικά µε την κατάσταση της Ένωσης, 

δήλωσε ότι τελικός στόχος της συνεργασίας µεταξύ της Αµερικής και της Ευρώπης – 

έστω και στο µακρινό µέλλον – είναι η µόνιµη σύµπραξη των λαών των δύο ηπείρων. 

 

«Μόνο µέσω αυτής της σύµπραξης, δήλωσε κατά λέξη, θα µπορέσουµε να βοηθήσουµε 

τα υπανάπτυκτα έθνη για να τα απελευθερώνουµε από το ζυγό της ένδειας. Μόνο µέσω 

αυτής της σύµπραξης θα µπορέσουµε να ελπίζουµε στη δηµιουργία ενός κόσµου, όπου 

θα βασιλεύουν η νοµιµότητα και η ελεύθερη επιλογή, και από όπου θα εκλείψουν ο 

πόλεµος και οι στερήσεις». 

 

Αλλά υπενθύµισε ότι το πρώτο βήµα πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τους Ευρωπαίους: 

 

«Πρέπει να εξακολουθήσουν το έργο τους για την επίτευξη µίας πλήρους ένωσης που θα 

επιτρέψει τη σύµπραξη µε τους Αµερικανούς». 

 

Πολλοί χαρακτήρισαν το σχέδιο του Προέδρου Kennedy ως φανταστικό και ουτοπικό· 

αλλά πολλοί επίσης παρατήρησαν ότι αντιστοιχεί στο εύλογο πεπρωµένο του δυτικού 

κόσµου. Ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. 

 



 

Πιστεύω ότι η κοινή πνευµατική διεργασία πλησιάζει την ωριµότητα, η οποία συνίσταται 

στη συνειδητοποίηση της κοινότητας των υψηλότερων αξιών και ιδανικών που διέπουν 

τις ζωές µας, των αµερικανών και των ευρωπαίων, αξιών και ιδανικών χωρίς τα οποία 

δεν υφίσταται εξασφαλισµένο µέλλον ούτε για την Αµερική, ούτε για την Ευρώπη. 

 

Ο αµερικανικός λαός εκφράζει ήδη, µε τη φωνή του υψηλότερου εκπροσώπου του, αυτήν 

τη συνειδητοποίηση· δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τη βαθιά σηµασία του γεγονότος ότι 

οι δηλώσεις της Φιλαδέλφειας συνέπεσαν µε την επέτειο του γεγονότος που σηµάδεψε 

τον διαχωρισµό µεταξύ του παλαιού και του νέου κόσµου. Περίπου διακόσια χρόνια 

µετά την ιστορική αυτή ηµεροµηνία, η Αµερική δηλώνει ότι επιθυµεί να ενωθεί ξανά, και 

µε µόνιµο τρόπο, µε την Ευρώπη. ∆εν θα ήταν ούτε αυθαίρετη ούτε παραπλανητική η 

σκέψη ότι επίκειται το άνοιγµα ενός νέου κύκλου στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

 

Η ανταπόκριση στην έκκληση που απευθύνεται από την άλλη όχθη του Ατλαντικού 

σηµαίνει για την Ευρώπη δέσµευση για µια ταχύτερη και αποφασιστικότερη πρόοδο 

στην πορεία της πλήρους πολιτικής ενότητας, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η εν 

λόγω ενότητα καλείται να µετατραπεί σε γέφυρα που θα ενώσει τις δύο ηπείρους, δηλαδή 

σε γέφυρα ενότητας για ολόκληρη τη ∆ύση. Η διαφύλαξη του κοινού πολιτισµού 

έγκειται αποκλειστικά στη σύµπραξη αυτή, σε υψηλότερο και περισσότερο 

ολοκληρωµένο επίπεδο. 

 

Η Ευρώπη θα εργαστεί για τη δηµιουργία της «πλήρους ένωσής» της, πολύ καλύτερα και 

πολύ ταχύτερα εφόσον θα είναι περισσότερο αποφασισµένη να νικήσει τα κατάλοιπα των 

εθνικών εγωισµών και να αποδιώξει από τον ορίζοντα της ζωής της τις παλαιές 

παρωχηµένες ιδέες, οι οποίες, για να επαναλάβω την έκφραση του Thomas Mann, 

«δηλητηριάζουν τον αέρα και παραλύουν τη ζωή». 

 

«Ευρώπη των ελπίδων» χαρακτηρίστηκε η νέα αυτή Ευρώπη που διαγράφεται αργά στον 

ορίζοντα, και επαγγέλλεται µια ταχύτερη πρόοδο, στο πλαίσιο µεγαλύτερης οµόνοιας, σε 

σύγκριση µε την Ευρώπη του χθες. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι η νέα Ευρώπη δεν θα 

απογοητεύσει τις ελπίδες, τις οποίες εναποθέτει σε εκείνη σήµερα η πλειονότητα των 

ελεύθερων ανθρώπων που επιθυµούν να διατηρήσουν την ελευθερία και να 

πολλαπλασιάσουν τους καρπούς της, που θέλουν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους και τα 

παιδιά τους τη δυνατότητα διαβίωσης σε έναν κόσµο λιγότερο αγωνιώδη από όσο είναι ο 

σηµερινός, σε έναν κόσµο από τον οποίο, όπως ευχήθηκε ο Πρόεδρος Kennedy, θα έχει 

εκλείψει το φάσµα της τυραννίας και του πολέµου. 

 



 

Η εσωτερική λειτουργία της Κοινότητας 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 21 Νοεµβρίου 1962 

 

Στο πέρας του νέου αυτού συνεδρίου µεταξύ των Συµβουλίων Υπουργών των 

Κοινοτήτων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιθυµώ να απευθύνω, εξ ονόµατος των 

συναδέλφων µου επίσης, τις πιο εγκάρδιες και θερµές ευχαριστίες µου στα µέλη των 

Συµβουλίων, και στον πρόεδρό τους κ. Piccioni, ο οποίος µας εξέφρασε εκ νέου την 

ακλόνητη πίστη του στο ευρωπαϊκό ιδεώδες· ευχαριστώ επίσης όλους εκείνους – 

υπουργούς, προέδρους ή µέλη των εκτελεστικών, κοινοβουλευτικών επιτροπών – που 

παρενέβησαν στη συζήτηση για να εκθέσουν τις σκέψεις τους, καθιστώντας κατ’ αυτόν 

τον τρόπο τις συζητήσεις που έληξαν προ ολίγου περισσότερο εποικοδοµητικές και 

γόνιµες από κάθε άλλη φορά. 

 

Η συνέλευσή σας έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ικανοποίηση για το γεγονός ότι, στο 

πλαίσιο των υπευθύνων για την κοινοτική ζωή οργανισµών, ενισχύεται ολοένα και 

περισσότερο η βεβαιότητα ότι η επίσπευση του πολιτικού ρεύµατος της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας συνδέεται στενά µε την εδραίωση και την τελειοποίηση του θεσµικού 

µηχανισµού της. Η ενίσχυση και η τελειοποίηση αυτή υποστηρίχθηκαν σθεναρά και µε 

σταθερότητα από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση, από την εποχή της ίδρυσης της 

Οικονοµικής Κοινότητας και της Ατοµικής Κοινότητας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η 

Συνέλευση παρέµεινε πιστή στο πνεύµα και το γράµµα των Συνθηκών. Αυτή η έκφραση 

της βούλησης των έξι λαών µας, µολονότι προς το παρόν είναι απλώς έµµεση, βρίσκει 

την έκφρασή της στις ίδιες τις Συνθήκες· εκφράζεται όλο και περισσότερο, από 

ιστορικής απόψεως, µέσω του συγκεκριµένου έργου της και εκδηλώνεται ως συνείδηση 

και κινητήριος δύναµη της πολιτικής εξέλιξης της Κοινότητας. Συνείδηση και κινητήριος 

δύναµη της ευρωπαϊκής πολιτικής ενότητας: αυτή είναι η ουσία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· για τους λόγους αυτούς όφειλε, και οφείλει, να εξετάσει το µέλλον 

περισσότερο από το παρόν· αυτό το µέλλον, επιχείρησε να το προετοιµάσει µε τα µέσα 

που διέθετε, είτε προσφεύγοντας στους θεσµούς που πρόβλεψαν για τον σκοπό αυτό οι 

Συνθήκες, είτε επιδιώκοντας τη βελτίωσή τους, είτε εν τέλει επιχειρώντας τη διάνοιξη 

νέων οδών, οι οποίες, χωρίς να παρακάµπτουν το θεσµικό πλαίσιο των Συνθηκών, 

επιτρέπουν τη θέσπιση νέων και επωφελέστερων ισορροπιών µεταξύ των ιθυνόντων 

οργανισµών των Κοινοτήτων. 

 

Κάποιες φορές, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ίσως έδωσε 

την εντύπωση ότι θέλησε να επισπεύσει τη ροή του χρόνου, µολονότι η εποχή δεν 

φαινόταν κατάλληλη. Επίσης, στο πλαίσιο των εντάσεων σχετικά µε τη στάση κάποιων 

εθνικών κυβερνήσεων έναντι της πολιτικής κίνησης προς την ενότητα της Ευρώπης, 

είναι δυνατό να παρατηρήθηκαν προθέσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην 

πραγµατικότητα. Παρόλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι θέτοντας το θεσµικό πρόβληµα 

στο προσκήνιο και συζητώντας το ενδελεχώς, το Κοινοβούλιο, αφενός, απέτρεψε τους 

παράγοντες εκφυλισµού της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης -παράγοντες που 

παρατηρούνται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε κοινοτικό επίπεδο- από το να 

κερδίσουν έδαφος, σε µια στιγµή αβεβαιότητας, και να προκαλέσουν παύση ή 

παρέκκλιση της διαδικασίας· αφετέρου, δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για µια αµιγώς 

πολιτική εξέλιξη στην Κοινότητα, η οποία, παρά τη βραδύτητά της, συνιστά σηµαντική 

πρόοδο. Πρόκειται για ένα γεγονός που ο καθένας αντιλαµβάνεται παρατηρώντας, 



 

παραδείγµατος χάριν, τη νέα και ενδιαφέρουσα θέση που βαθµιαία υιοθέτησαν τα 

Συµβούλια Υπουργών στο πλαίσιο του διοικητικού µηχανισµού των Κοινοτήτων, ή 

µελετώντας το σύντοµο, αλλά περιεκτικό ιστορικό, των επαναλαµβανόµενων συνεδρίων 

µεταξύ του Κοινοβουλίου και των Συµβουλίων. 

 

Η πρωτοβουλία των εν λόγω συνεδρίων αναλήφθηκε συγκεκριµένα στο πλαίσιο της 

αναζήτησης, στην οποία αναφέρθηκα προ ολίγου: αναζήτηση νέων θεσµικών 

ισορροπιών, ικανών να διατηρήσουν όσο το δυνατόν σταθερότερο τον παραλληλισµό -ας 

µου επιτραπεί η έκφραση- των δύο πορειών, της πολιτικής ενότητας και της οικονοµικής 

ενότητας. Ανταποκρίθηκε και εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στην ανάγκη της 

προηγούµενης ανταλλαγής ιδεών µεταξύ του κοινοβουλευτικού οργάνου και των 

εκτελεστικών οργάνων επί βασικών θεµάτων σχετικών µε τη ζωή και το µέλλον της 

Ευρώπης. Ενώ αναλήφθηκε σε πειραµατικό επίπεδο, η εν λόγω πρωτοβουλία 

µετουσιώθηκε σε πραγµατικό έθιµο, και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος των 

θεσµικών διαδικασιών που προορίζονται για την εφαρµογή της απαραίτητης 

συνεργασίας µεταξύ των υπεύθυνων οργανισµών για τη λειτουργία των Κοινοτήτων. 

Είµαι ευτυχής για το γεγονός ότι η ευθύνη της θέσπισης και της εδραίωσης του εν λόγω 

εθίµου ανήκει κατά κύριο λόγο στα Συµβούλια Υπουργών: δέχθηκαν αµέσως τη θέση 

του Κοινοβουλίου και έκαναν τις συναντήσεις µας ολοένα γονιµότερες. Όµως κυρίως 

είµαι ευτυχής, επειδή µπορώ να τονίσω ότι ο διάλογος που δροµολογήθηκε 

µετατοπίστηκε πλέον από το τεχνικό επίπεδο στο τυπικά πολιτικό επίπεδο, 

προσλαµβάνοντας ευρείες διαστάσεις, όπως σαφώς προκύπτει από τα δύο θέµατα που 

απετέλεσαν αντικείµενο των φετινών µας συζητήσεων. 

 

Τις τελευταίες ηµέρες, είχαµε την ευκαιρία να εξετάσουµε και να συζητήσουµε σε βάθος 

όχι την κοινοτική δράση στους διαφορετικούς τοµείς, αλλά την κοινοτική δράση στο 

σύνολό της, όπως παρουσιάζεται στο νέο αυτό στάδιο που άρχισε και είναι πραγµατικά 

καθοριστική για το µέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πράγµατι, στον παρόν στάδιο – 

όπως ήδη ελέχθη – ετέθη σε ισχύ ο κανόνας που υπαγορεύει τη λήψη αποφάσεων επί 

διαφόρων θεµάτων µε πλειοψηφία, αντικαθιστώντας τον κανόνα της λήψης αποφάσεων 

οµόφωνα· επιπλέον, καθορίστηκαν οι αρχές µιας κοινής γεωργικής πολιτικής, γεγονός 

που συνιστά µια ριζική καινοτοµία στον τοµέα της συνεργασίας των λαών. Φρονώ ότι 

δικαιούµαι να δηλώσω ότι, στο πεδίο της ευρωπαϊκής ενοποίησης, διαπιστώσαµε την 

ωρίµανση των πρώτων καρπών του οµοσπονδιακού σπόρου που έσπειραν οι Συνθήκες 

της Ρώµης. 

 

Το γεγονός ότι τα δύο θέµατα της συζήτησης είναι στενά συνδεδεµένα δεν είναι, 

ασφαλώς, τυχαίο. Είναι προφανές ότι την ίδια τη στιγµή που η Κοινότητα επισπεύδει την 

πορεία προς την πολιτική κατεύθυνση, τίθεται εκ νέου το τρέχον και επείγον θεσµικό 

πρόβληµα, εννοώ αυτό το πρόβληµα ουσίας, του οποίου την επίλυση πάντοτε 

εκλαµβάναµε ως απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία πρέπει να πληρείται απολύτως, εάν 

επιθυµούµε να επισπεύσουµε το βήµα προς τον τελικό στόχο της πολιτικής ενότητας 

διασφαλίζοντας συγχρόνως το µέλλον της Κοινότητας. Έχω την εντύπωση ότι ο 

ουσιώδης διάλογος που διεξήχθη τις τελευταίες ηµέρες οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

διαµορφώθηκε µια κοινή γνώµη, την οποία τα Συµβούλια θα πρέπει να λάβουν υπόψη, 

σχετικά µε την αναγκαιότητα ανάληψης άµεσης δράσης, µε στόχο την τελειοποίηση, και 

κατά συνέπεια την ενίσχυση, και, όπου δει, την τροποποίηση των υφιστάµενων θεσµικών 

δοµών. 



 

 

Με την άδειά σας, δράττοµαι της ευκαιρίας για να τονίσω ξανά ότι, πραγµατικά δεν 

πρέπει να καθυστερήσουµε άλλο την υλοποίηση του σχεδίου για την εκλογή του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική ψηφοφορία. Πρόκειται για την 

εφαρµογή µιας ρητής διάταξης της Συνθήκης, µιας διάταξης που δεν επιτρέπεται να 

παραµείνει ανενεργή για περισσότερο καιρό ακόµη. Για να αποτελέσει το Κοινοβούλιο 

τον µοχλό της πολιτικής ανάπτυξης της Κοινότητας, πρέπει να είναι σε θέση να 

αντικατοπτρίζει, όσο το δυνατόν καλύτερα, το δηµοκρατικό πνεύµα των λαών. Ο 

σχεδιασµός της πολιτικής ανάπτυξης των Κοινοτήτων δεν είναι δυνατός χωρίς την 

ενδυνάµωση του δηµοκρατικού πνεύµατός τους, και η οικοδόµηση της πολιτικής 

Ευρώπης δεν είναι δυνατή χωρίς την άµεση συµµετοχή της λαϊκής βούλησης. 

 

Κατά τον ίδιο τρόπο, είναι αδύνατον να µην προβλεφθεί µια επέκταση των πολιτικών 

αρµοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, τη στιγµή που η Κοινή Αγορά εισήλθε στο δεύτερο 

στάδιό της, µε τις συνέπειες που επιφέρει αυτό το γεγονός, τις οποίες επεσήµανα προ 

ολίγου, και τη στιγµή που προσδοκούµε την επέκταση των συνόρων της µε την ένταξη 

νέων κρατών. Το Κοινοβούλιο πρέπει να γίνεται ολοένα λιγότερο τεχνικό και ολοένα 

περισσότερο πολιτικό· πρέπει, κατά συνέπεια, να εφοδιαστεί µε πραγµατικές εξουσίες 

που θα του επιτρέπουν την άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η εν λόγω επέκταση των 

πολιτικών εξουσιών µόνο θετικές συνέπειες µπορεί να έχει, αφού στοχεύει στον σαφή 

διαχωρισµό των ελεγκτικών και των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων και, συνεπώς, στην 

αύξηση των δυνατοτήτων λειτουργίας και της ζωτικότητας των οργανισµών που ασκούν 

τις εν λόγω αρµοδιότητες. 

 

Είναι προφανές ότι η τροποποίηση των θεσµικών δοµών δεν πρέπει να περιοριστεί στο 

Κοινοβούλιο· πρέπει να επεκταθεί και στους άλλους διοικητικούς οργανισµούς των 

Κοινοτήτων. Για να επιτύχουµε µια νέα και περισσότερο ορθολογική ισορροπία µεταξύ 

των θεσµικών δοµών, τοποθετώντας τις σε επίπεδο διαφορετικό από εκείνο που όρισαν 

οι Συνθήκες, είναι αναγκαίο να δράσουµε συγχρόνως σε όλα τα κέντρα του θεσµικού 

µηχανισµού. Για τον λόγο αυτό, πριν εισέλθουµε στο τρίτο στάδιο, θα πρέπει να 

επιλύσουµε το πρόβληµα της σύστασης ενός ενιαίου εκτελεστικού οργάνου της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το οποίο θα αντικαταστήσει τα τρία επιµέρους εκτελεστικά 

όργανα, καθώς και ενός ενιαίου Συµβουλίου: ενιαίο Κοινοβούλιο, ενιαίο ∆ικαστήριο, 

ενιαίο Συµβούλιο Υπουργών, ενιαία Επιτροπή. Είναι πασιφανές ότι ένα ενιαίο 

εκτελεστικό όργανο θα είναι αναµφισβήτητα ένα ισχυρότερο εκτελεστικό όργανο· η 

παρουσία ενός «ισχυρού και δυναµικού» εκτελεστικού οργάνου στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα θα συµβάδιζε απολύτως µε τις δηµοκρατικές αρχές. Η δηµοκρατία, έγραφε ο 

Lippman, δεν συνίσταται στην παρεµπόδιση της δράσης της κυβέρνησης, συνίσταται στη 

δυνατότητα αλλαγής της κυβέρνησης. Το εκτελεστικό όργανο πρέπει να δύναται να 

ασκεί τα καθήκοντα του µε δυναµικό τρόπο και στην κατάλληλη στιγµή. 

 

Εκείνοι που αντιτάσσονται ακόµη στις απαραίτητες αυτές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 

εκ των οποίων ορισµένες, εξάλλου, ισοδυναµούν ουσιαστικά µε αυστηρή εφαρµογή των 

Συνθηκών ή ερµηνεύουν πιστά το πνεύµα τους, φαίνεται ότι δεν αντιλαµβάνονται 

επαρκώς ούτε το νέο ρυθµό που απέκτησε η Κοινότητα, ούτε τις άµεσες προοπτικές της 

ανάπτυξής της, ούτε ακόµα την ιδιαιτερότητα της χρονικής περιόδου που διανύουµε. Αν 

µας απασχολεί πραγµατικά για το µέλλον της Κοινότητας, το οποίο συµπίπτει µε το 

µέλλον της ίδιας της Ευρώπης, πρέπει να εντείνουµε την προσπάθειά µας για την 



 

ανανέωση των κοινοτικών θεσµικών οργάνων. Ας µου επιτραπεί, επ’ ευκαιρία, να 

υπενθυµίσω τα λόγια του Jean Monnet, τα οποία µου φαίνονται ιδιαίτερα διαφωτιστικά. 

 

Η δηµιουργία θεσµικών οργάνων που θα διέπονται από νέους και κοινούς κανόνες, 

έλεγε, είναι σηµαντικότερη για το µέλλον των ευρωπαϊκών λαών από την τεχνική πρόοδο 

και την ανάπτυξη των υλικών µέσων, στα οποία δύναται να συµβάλει η επέκταση της 

αγοράς και µε τα οποία ανανεώνεται η πείρα του ανθρώπου· µόνο οι θεσµοί καθίστανται 

σοφότεροι, υπό την έννοια ότι συγκεντρώνουν συλλογική πείρα, και χάρη σε αυτήν την 

πείρα και αυτήν τη σοφία, οι άνθρωποι που υπόκεινται στους ίδιους κανόνες, θα 

διαπιστώσουν, αν όχι την αλλαγή της φύσης τους, τουλάχιστον τη βαθµιαία µεταβολή 

της συµπεριφορά τους. Οι θεσµοί ρυθµίζουν τις σχέσεις µεταξύ των ανθρώπων, οι θεσµοί 

συνιστούν το πραγµατικό στήριγµα του πολιτισµού. 

 

Όλοι εµείς που είµαστε παρόντες εδώ, έχουµε επίγνωση του γεγονότος ότι πράξαµε ό,τι 

καλύτερο µπορούσαµε, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, προκειµένου να 

προσδιορίσουµε τα µέσα που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη εξοµάλυνση της πορείας που 

πρέπει να διανύσουµε για να καταστήσουµε ολοένα σοφότερους τους κοινοτικούς 

θεσµούς. Όµως έχουµε επίσης επίγνωση του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος του 

έργου δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη, και ότι πρέπει να πραγµατοποιηθεί το 

συντοµότερο δυνατόν. Στα κίνητρα που ίσχυαν µέχρι χθες, προστέθηκαν σήµερα και 

άλλα, που ισχύουν ακόµα περισσότερο, τα οποία δεν µας προτείνουν απλώς, αλλά µας 

επιβάλλουν ρητώς να επισπεύσουµε τον πολιτικό ρυθµό. 

 

Η πορεία των διεθνών γεγονότων, που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες, έδειξε 

για άλλη µια φορά, και µε περισσότερη παρά ποτέ σαφήνεια, ότι η παγκόσµια ειρήνη 

κρέµεται από ένα εξαιρετικά λεπτό νήµα. Εκ νέου, ο φόβος του πολέµου υπήρξε 

ισχυρότερος από την ελπίδα της ειρήνης. Ευτυχώς αποφεύχθηκε το χειρότερο: όµως το 

όχι απίθανο ενδεχόµενο της συγκέντρωσης νέων νεφών, που θα φέρουν την καταιγίδα, 

καλεί όλους τους υπεύθυνους πολιτικούς να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις από τις 

οποίες θα προκύψει µια κατάσταση περισσότερο ευνοϊκή για την ειρήνη. Μια από τις 

προϋποθέσεις αυτές είναι, κατά την άποψη όλων µας, η πραγµατική ενότητα της 

Ευρώπης. Μια ενωµένη Ευρώπη, όχι µόνο σε οικονοµικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, 

θα αποτελέσει θεµελιώδη παράγοντα· θα έλεγα ακόµη ότι θα διαδραµατίσει καίριο ρόλο 

για τη διατήρηση της παγκόσµιας ειρήνης. Για τους λόγους αυτούς, η παρούσα στιγµή 

είναι η στιγµή της απαλλαγής από τις αµφιβολίες, τους δισταγµούς, τα συµφέροντα και 

τους κοµµατικούς εγωισµούς, προκειµένου να αφήσουµε περιθώριο σε µια δυναµική 

δράση υπέρ της πολιτικής ενότητας της Ευρώπης. 

 

Έχω την ευχαρίστηση να απευθύνω σε όλους τις θερµότερες ευχαριστίες µου, 

διατυπώνοντας την ευχή να µπορέσει να αναληφθεί το συντοµότερο δυνατόν η εν λόγω 

δράση· ελπίζω ότι νέες συναντήσεις, εφάµιλλες της σηµερινής, θα επιτρέψουν την 

ενίσχυση, την ολοένα εντατικότερη και πάντοτε καλύτερη συνεργασία που αποδείχθηκε 

επιθυµητή και λυσιτελής. 



 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1963 

 

Στις 11 Ιανουαρίου διεξήχθη στη Ρώµη διάσκεψη των Προέδρων των κοινοβουλευτικών 

συνελεύσεων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, διάσκεψη για την οποία φρονώ ότι δεν είναι µόνον σκόπιµο, αλλά 

συνιστά και καθήκον µου να σας ενηµερώσω ο ίδιος, πριν από την έναρξη των εργασιών 

της συνόδου. 

 

Επιτρέψτε µου καταρχάς να εκφράσω για άλλη µια φορά την ευγνωµοσύνη µου στους 

Προέδρους των νοµοθετικών συνελεύσεων των έξι κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή µου και 

να συµµετάσχουν στην εν λόγω συνάντηση, την οποία είχα προτείνει κατά τη διάρκεια 

των επισήµων επισκέψεων που πραγµατοποίησα στις αρχές των έξι κρατών µελών της 

Κοινότητας, κατόπιν της ανάληψης των καθηκόντων µου ως Προέδρου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Ωστόσο, όπως θα ειπώ µε λεπτοµέρειες εν συνεχεία, εδώ και καιρό ήταν 

επιβεβληµένη η ανάγκη της διάνοιξης της οδού για µια απευθείας συνάντηση σχετικά µε 

θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Το γεγονός ότι η πρωτοβουλία µου στέφθηκε µε επιτυχία 

δεν οφείλεται τόσο στην επιµονή µου όσο στο γεγονός ότι ήταν αδύνατον να µη δοθεί 

περαιτέρω συνέχεια στην ανάγκη που προανέφερα. Είχα απλώς την ευχαρίστηση να 

δρέψω, αν µου επιτρέπετε, έναν ήδη ώριµο καρπό. Αυτό προφανώς δεν µειώνει διόλου 

την ικανοποίηση που µου προξένησε η εν λόγω συνάντηση, της οποίας η σηµασία δεν 

διαλανθάνει της προσοχής, δεν θα έλεγα υµών, αλλά γενικά της κοινής γνώµης, καθώς 

και εκείνων που υποστηρίζουν ένθερµα το ιδεώδες της ευρωπαϊκής ενότητας. 

 

Για πρώτη φορά, στην έως τώρα σύντοµη, αλλά τόσο περιεκτική, ιστορία της 

Κοινότητας, η οποία προέκυψε από τις Συνθήκες της Ρώµης τον Μάρτιο του 1957, οι 

Πρόεδροι των εθνικών νοµοθετικών συνελεύσεων και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου συναντήθηκαν για να συζητήσουν τις σχέσεις µεταξύ των εθνικών 

συνελεύσεων και του Κοινοβουλίου µας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποθέσεων. 

Πρόκειται για ένα πρόβληµα τόσο σύνθετο όσο και ευαίσθητο, η επίλυση του οποίου 

πρόκειται να ασκήσει, κατά την άποψή µου, µεγάλη επιρροή στο παρόν και στο µέλλον 

της Κοινότητας. Για την πρώτη αυτήν συνάντηση, σκοπεύαµε να περιοριστούµε στην 

ευρεία ανταλλαγή απόψεων, προκειµένου να αντιπαραθέσουµε και να σταθµίσουµε τις 

διαφορετικές γνώµες µας. Φρονώ ότι η τακτική µας αποδείχθηκε εύστοχη· πράγµατι, µια 

περιοριστική ηµερήσια διάταξη θα είχε περικλείσει τις συνοµιλίες σε ένα πολύ αυστηρό 

πλαίσιο. Συµφωνήσαµε εντούτοις ότι η εν λόγω ανταλλαγή απόψεων έπρεπε να αφορά 

κυρίως, αφενός, στον συντονισµό των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και των εθνικών κοινοβουλίων και, αφετέρου, στα µέσα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

για να διευρυνθεί η απήχηση της δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 

χώρες της Κοινότητας. 

 

Την επαύριον ήδη της δηµιουργίας της Κοινότητας, το πρόβληµα της συνεργασίας 

µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε προσελκύσει 

την προσοχή όλων όσοι εύλογα ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση µιας κατά το δυνατόν 

ευρύτερης εναρµόνισης των διαφορετικών νοµοθετικών θεσµών, αντιλαµβανόµενοι ότι η 



 

εν λόγω εναρµόνιση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία της 

Κοινότητας και, ακόµη περισσότερο, για τη σταδιακή πολιτική ανάπτυξή της. Ωστόσο, 

για λόγους που γνωρίζουµε όλοι και δεν χρειάζεται να υπενθυµίσουµε εδώ, κατά τη 

διάρκεια των χρόνων που παρήλθαν από την ίδρυση της Κοινότητας, η επίσπευση της 

οικονοµικής ένωσης δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη επίσπευση της πολιτικής ένωσης. 

Τόσο εκείνοι που συµµετέχουν στην κοινοτική ζωή όσο και εκείνοι που, έξωθεν, 

παρακολουθούν τις τύχες και τις ατυχίες της, αντιλήφθηκαν σταδιακά τη βαθµιαία 

δηµιουργία µίας ανισορροπίας µεταξύ της οικονοµικής και της πολιτικής ένωσης, µιας 

ανισορροπίας, η ενδεχόµενη εξακολούθηση της οποίας θα µπορούσε να επιφέρει 

εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για το µέλλον της διαδικασίας ενοποίησης. 

 

Είναι πολλοί εκείνοι που είπαν και επανέλαβαν ότι είχαµε φτάσει πλέον σε µια 

αποφασιστική στιγµή της ιστορικής περιόδου που δροµολόγησαν οι Συνθήκες της 

Ρώµης: οι έξι χώρες της «µικρής Ευρώπης» πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους µε  

στόχο την εδραίωση µιας στενότερης πολιτικής ένωσης, αλλιώς διακινδυνεύουν την 

εµπλοκή των ίδιων των µηχανισµών της οικονοµικής ένωσης. ∆εν πρόκειται διόλου περί 

φανταστικού κινδύνου· όλα τα θετικά, και θα µπαίναµε στον πειρασµό να πούµε, 

θαυµαστά επιτεύγµατα που πραγµατοποιήθηκαν έως σήµερα από την Οικονοµική 

Κοινότητα: ο ρόλος της ως κινητήριας δύναµης, ως πολλαπλασιαστή των ενεργειών 

στους τοµείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας, η λειτουργία της ως παραδείγµατος και οδηγού, 

η έλξη που ασκεί όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, όλα αυτά 

δεν µπορούν και δεν πρέπει να µας κάνουν να λησµονούµε ότι θα επιβιώσει και θα µας 

προσφέρει νέους και πλουσιότερους καρπούς, µόνον αν µπορέσει να µετουσιωθεί σε µια 

πραγµατική πολιτική Κοινότητα. Η γνωστή άποψη, σύµφωνα µε την οποία «η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν µπορεί να παραµείνει απλώς µια οικονοµική ένωση», 

περικλείει µια αδιαφιλονίκητη αλήθεια. Χωρίς την ενότητα της διοικούσας πολιτικής 

εξουσίας, η κοινή οικονοµική πολιτική µακροπρόθεσµα θα καταστεί ανεφάρµοστη. Η 

προσπάθεια που χρειάστηκε να καταβληθεί για να εξευρεθεί µια µορφή αποδεκτή από 

όλους, σε θέµατα κοινής γεωργικής πολιτικής, µας παρέσχε µια σοβαρή προειδοποίηση 

στις αρχές του περασµένου έτους. Η εκπόνησή της απαίτησε σαράντα πέντε συνόδους 

εργασίας του Συµβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ένωσης. Είναι 

αλήθεια ότι όταν συνάφθηκε η συµφωνία, ο γάλλος Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι οι 

υπουργοί ήσαν «καταδικασµένοι να επιτύχουν», αλλά το ακόλουθο σχόλιο, βρετανικής 

προέλευσης, µου φαίνεται εξίσου αληθές: «Αποµένει να δούµε αν κάποιοι από εκείνους 

που ήταν καταδικασµένοι να επιτύχουν δεν θα οδηγηθούν, σε µια ορισµένη στιγµή, στην 

εξέγερση, και δεν θα θεωρήσουν ότι η γεωργική πολιτική τους αντιπροσωπεύει το 

µεγαλύτερο εθνικό τους συµφέρον». 

 

Η γεωργική πολιτική αποτελεί ένα µόνον παράδειγµα µεταξύ των πολλών που θα 

µπορούσαµε να παρουσιάσουµε για να καταδείξουµε τη µόνιµη ευπάθεια των ίδιων των 

βάσεων της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα, του 

οποίου η κατασκευή απαίτησε τόσους κόπους και τόση υποµονή, παρουσιάζει πολλά 

άλλα σηµεία αδυναµίας, τα οποία ενδεχοµένως θα προκαλέσουν πραγµατικές ρωγµές στο 

σύνολο του έργου, αν δεν θεσπίσουµε, µε την απαραίτητη ενεργητικότητα και ταχύτητα, 

τα κατάλληλα µέτρα στον δηµόσιο τοµέα. 

 

Και όµως, η διάσκεψη της 11
ης

 Ιανουαρίου στόχευε συγκεκριµένα στην παροχή ενός εκ 

των βασικών στοιχείων αυτής της γενικής δράσης που προορίζεται για την κατά το 



 

δυνατόν σθεναρότερη προώθηση της υλοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης. 

Εύκολα καθίστανται αντιληπτοί τόσο οι λόγοι που απαιτούν την υλοποίηση µιας ολοένα 

ευρύτερης και στενότερης συνεργασίας µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και οι πολιτικοί στόχοι, των οποίων την επίτευξη θα 

επέτρεπε η εν λόγω συνεργασία. Επί του παρόντος, και έως την εποχή που το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, τα εθνικά κοινοβούλια 

συγκροτούν τον άµεσο και στενότερο δεσµό µεταξύ της συνείδησης και της ψυχής των 

λαών µας, και των ευρωπαϊκών κοινοτικών θεσµών. Θα ήταν ουτοπική η βούληση 

δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης χωρίς επίκληση στην ευρύτερη, 

ενεργότερη και περισσότερο συνειδητή συµµετοχή του λαϊκού αισθήµατος. ∆υστυχώς, 

το εν λόγω αίσθηµα δεν είναι επαρκώς γενικευµένο επί του παρόντος· επιπλέον, 

εξέλειπαν οι θεσµοί που θα µπορούσαν να το ενισχύσουν και να το διαδώσουν. 

∆εδοµένου ότι η πλειονότητα των πολιτών των έξι κρατών µελών δεν είναι σε θέση να 

παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία και το έργο της Κοινότητας, δεν δύναται να 

προβεί σε µια συνειδητή επιλογή, στο πλαίσιο µιας πραγµατικά ευρωπαϊκής προοπτικής, 

όταν θα κληθεί να ψηφίσει. Στη σηµερινή εποχή, οι λαοί µας ασκούν το δικαίωµα της 

επιλογής των εκπροσώπων τους στο πλαίσιο µιας αποκλειστικά εθνικής οπτικής. Κατά 

τα φαινόµενα, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες έχουν γίνει πολύ περισσότερο «υπόθεση έξι 

κυβερνήσεων» παρά «υπόθεση έξι λαών». 

 

Εξάλλου, η ενεργότερη και περισσότερο συνειδητή συµµετοχή των ευρωπαίων πολιτών 

στη ζωή της Κοινότητας επιβάλλεται επίσης για έναν άλλον θεµελιώδη λόγο: την 

απαραίτητη ενίσχυση της δηµοκρατίας στην Ευρώπη. Πολύ εύστοχα ελέχθη ότι «η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση χωρίς δηµοκρατικό έλεγχο θα οδηγήσει στη σταδιακή παρακµή 

της δηµοκρατίας στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου». Και όµως, στο πλαίσιο της 

Κοινότητας παρατηρούµε ένα φαινόµενο που πρέπει να παρακολουθηθεί στενά· 

πρόκειται για την τάση των εκτελεστικών οργάνων να αγνοούν τη γνώµη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. ∆εν είναι µόνον αυτό. Σε ορισµένους τοµείς, ακόµα και σε 

τοµείς µεγάλης σηµασίας όπως είναι η κοινή γεωργική πολιτική ή η ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζοµένων, οι αποφάσεις των Συµβουλίων µπορούν να λαµβάνονται 

χωρίς καµία αποτελεσµατική παρέµβαση του Κοινοβουλίου, χωρίς κανέναν έλεγχο από 

τα εθνικά κοινοβούλια. 

 

Είναι πρόδηλο ότι, έστω και σε λιγοστούς τοµείς της κοινοτικής ζωής, δεν τηρείται 

πλήρως ένας βασικός κανόνας της δηµοκρατίας. Αυτό το τόσο σοβαρό κενό νοµικο-

πολιτικής φύσης, αλλά κυρίως πολιτικής φύσης, πρέπει να καλυφθεί σύντοµα µε 

συνδυασµένη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, 

ώστε να µη γίνουµε µάρτυρες της εδραίωσης, στο εσωτερικό της Κοινότητας, ορισµένων 

κυριαρχικών και αυτονοµιστικών τάσεων, οι οποίες, αν ενωθούν µε τις φυγόκεντρες 

τάσεις, που δυστυχώς είναι ακόµη ζωντανές και αποτελεσµατικές στα εθνικά 

περιβάλλοντα, θα µπορούσαν να προκαλέσουν ρήγµα µεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας και των εθνικών κυβερνήσεων, ένα ρήγµα µε εξαιρετικά δυσάρεστες 

συνέπειες, όχι µόνον για το ρυθµό της εξέλιξης της πολιτικής ένωσης, αλλά και για τη 

ζωτικότητα των ευρωπαϊκών δηµοκρατικών θεσµών. Κατά τη γνώµη µου, δεν πρέπει να 

λησµονούµε ότι η µοναδική οδός που µπορεί να οδηγήσει στην ευρωπαϊκή ένωση, είναι 

η µεγάλη οδός της δηµοκρατίας. 

 



 

Εξάλλου, προσωπικά είµαι πεπεισµένος ότι, όταν θεσπιστεί η εκλογή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, η λειτουργία των εθνικών 

κοινοβουλίων, την οποία θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε ευρωπαϊκή, δεν πρόκειται να 

περιοριστεί. Το πρόβληµα που διαγράφεται εφεξής, και που θα συγκεκριµενοποιείται όλο 

και περισσότερο κατά τη διάρκεια της πολιτικής εξέλιξης της Κοινότητας που 

επιδιώκουµε, µε άλλα λόγια, το πρόβληµα της ισορροπίας που πρέπει να θεσπιστεί 

µεταξύ µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδιακής κυβέρνησης και των εθνικών κυβερνήσεων, θα 

επιλυθεί µε πολύ µεγαλύτερη ευχέρεια όταν θα έχουν δηµιουργηθεί και οριστικά 

εδραιωθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την άπταιστη συνεργασία µεταξύ των εθνικών 

κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Φρονώ ότι οι ενδείξεις αυτές αρκούν για να αναδειχθεί η εµβέλεια και η πολιτική 

σηµασία της συνάντησης της Ρώµης. 

 

Συµµετείχαν σε αυτή οι Πρόεδροι όλων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών 

συνελεύσεων, τρεις εκ των οποίων εκπροσωπήθηκαν από τους Αντιπροέδρους, λόγω 

ασθένειας. Απουσίασε µόνον ο εκπρόσωπος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, ο οποίος 

όφειλε να παραστεί στη σηµαντική συζήτηση που διεξαγόταν την ίδια ηµέρα για τον 

προϋπολογισµό του κράτους. Όµως ο Πρόεδρος Chaban-Delmas φρόντισε να 

διαβεβαιώσει ότι συµφωνεί µε την πρωτοβουλία µου, και ζήτησε να ενηµερωθεί για την 

έκβαση της εν λόγω συνάντησης. 

 

Η σύνοψη των αποτελεσµάτων περιλαµβάνεται στο τελικό ανακοινωθέν και στο 

υπόµνηµα των γενικών γραµµατέων, που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη µε ορισµένες 

τροποποιήσεις και προσθήκες, έγγραφα τα οποία σας κοινοποιήθηκαν. 

 

Το σηµαντικότερο αποτέλεσµα της διάσκεψης είναι, κατά την άποψή µου, η οµόφωνη 

και επίσηµη δήλωση της ανανέωσης της κοινής πίστης στην Ευρώπη, και η οµόφωνη 

έκφραση της πρόθεσης συµβολής στην ανάπτυξη της διαδικασίας της ενοποίησης, χάρη 

στη µόνιµη συνεργασία µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

Στο τελικό ανακοινωθέν αναφέρεται ότι «οι Πρόεδροι είναι πεπεισµένοι ότι η διάδοση, 

στα κράτη µέλη της Κοινότητας, περισσότερων πληροφοριών για τη δραστηριότητα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα ζητήµατα που καλείται να συζητά δύναται να 

συµβάλλει στη διαµόρφωση µιας ευρωπαϊκής συνείδησης, µε την οποία συνδέεται η τύχη 

της πολιτικής οικοδόµησης της Ευρώπης». 

 

Και παρακάτω: «Η συνεργασία µεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου θα συµβάλλει ασφαλώς µε ουσιαστικό τρόπο στην εξέλιξη της 

οικοδόµησης της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, οι πρόεδροι προσφέρονται, εντός των 

ορίων των αρµοδιοτήτων τους, να υλοποιήσουν την εν λόγω συνεργασία σε όσο το 

δυνατόν ευρύτερη βάση». 

 

Όσον αφορά τα τεχνικά µέσα που θα επιτρέψουν τη διάδοση περισσότερων 

πληροφοριών σχετικά µε τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα 

ζητήµατα που καλείται να συζητά, εκπονήθηκαν ορισµένες προτάσεις, µε στόχο την 

έγκριση µέτρων άµεσα ή εύκολα εφαρµόσιµων, δεδοµένου ότι συµφωνούν µε τις εθνικές 



 

κανονιστικές διαδικασίες ή δεν είναι αντίθετα προς αυτές. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

προτάθηκε η σύσταση µιας «επιτροπής» ή «υποεπιτροπής µε ειδική αρµοδιότητα επί 

ευρωπαϊκών υποθέσεων», η καθιέρωση µίας η περισσοτέρων συζητήσεων ετησίως 

σχετικά µε την κατάσταση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, συζητήσεις που ενδεχοµένως θα 

λαµβάνουν χώρα µετά την υποβολή της έκθεσης της κυβέρνησης επ’ αυτού του θέµατος. 

Προτάθηκε επίσης η κοινοποίηση στα εθνικά κοινοβούλια, προς ενηµέρωσή τους, των 

ιδιαίτερα σηµαντικών ψηφισµάτων που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και 

επιπλέον, η βελτίωση των µεθόδων που χρησιµοποιούν τα εθνικά κοινοβούλια για την 

ενηµέρωση αναφορικά µε τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Πριν από έξι περίπου χρόνια υπεγράφησαν στη Ρώµη οι Συνθήκες ίδρυσης της 

Οικονοµικής και της Ατοµικής Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, µε την ένωσή τους 

χάρη στον ίδιο θεσµικό µηχανισµό µε τον ήδη υφιστάµενο οργανισµό της ΕΚΑΧ, 

σχηµάτισαν αυτό που αποκαλούµε συνήθως σήµερα «Ευρωπαϊκή Κοινότητα». 

 

Εγώ, που έχω την τιµή να σας οµιλώ και που συµµετείχα στις προπαρασκευαστικές 

εργασίες και στην κατάρτιση των Συνθηκών της Ρώµης, ενθυµούµαι πολύ καλά τον 

σκεπτικισµό που περιέβαλε, εκείνη την εποχή, την ίδρυση των δύο Κοινοτήτων. Η 

πλειονότητα των ανθρώπων θεωρούσε τότε ότι η ίδρυση δεν θα κυρωνόταν από τα 

εθνικά κοινοβούλια και δεν θα αντεπεξερχόταν στη δοκιµασία των γεγονότων. Ευτυχώς, 

τα νέφη του σκεπτικισµού δεν άργησαν να διαλυθούν και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα 

απέδειξε πολύ σύντοµα ότι κατείχε έναν δυναµισµό, τον οποίο ούτε οι ίδιοι οι δηµιουργοί 

της δεν είχαν υποπτευθεί. Περισσότερο από µια φορά, δηλώθηκε ότι αποτελεί «την πιο 

επαναστατική πράξη της µεταπολεµικής περιόδου και ίσως το πιο αξιοσηµείωτο γεγονός 

από την πτώση της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας». Μια τόσο κολακευτική κρίση 

αναµφίβολα περικλείει ένα ψήγµα αλήθειας, υπό την προϋπόθεση, εντούτοις, ότι δεν θα 

ξεχνάµε ποτέ ότι κανένα πολιτικό οικοδόµηµα, όσο θαυµαστό και αν είναι, δεν µπορεί να 

διαρκέσει πολύ εάν δε διαπνέεται από τη βούληση και το αίσθηµα των ανθρώπων. 

 

Προφορικά ή γραπτά, τα εγκώµια αυτά, προφανώς σχεδόν υπονοούν ότι η Κοινή Αγορά 

είναι πλέον οριστικό γεγονός της πραγµατικότητας της εποχής µας, και ότι συνεπώς είναι 

σε θέση να λειτουργεί και να αναπτύσσεται µε αυτόνοµο τρόπο σε ξεχωριστό, αν όχι 

αντίθετο, επίπεδο από εκείνο των εθνικών πολιτικών. Κατ’ εµέ, πρόκειται για 

σοβαρότατο λάθος. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δηµιουργήθηκε µε τη µορφή που θέλησαν 

οι ευρωπαίοι σε µια συγκεκριµένη στιγµή της ιστορίας. Στο µέλλον θα έχει τη µορφή που 

θα θελήσουν οι ευρωπαίοι, σε µια άλλη στιγµή της ιστορίας. Εννοώ ότι το πεπρωµένο 

της βρίσκεται εξ ολοκλήρου στα χέρια των ευρωπαίων πολιτών, και όχι στο έλεος µιας 

απρόσωπης και ακατανόητης ιστορίας. Η ιστορία γράφεται µέρα µε τη µέρα και ώρα µε 

την ώρα από τις πράξεις των ανθρώπων, και δυστυχώς επιβάλλεται να παρατηρήσουµε 

ότι, προς το παρόν, οι ευρωπαίοι δεν φαίνονται να αντιλαµβάνονται επαρκώς τη σηµασία 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την ατοµική και συλλογική τους ύπαρξη. 

 

Το γεγονός ότι, παρά ταύτα, οι ελπίδες για το πολιτικό και οικονοµικό µέλλον της 

Κοινότητας υπερβαίνουν σήµερα, σε µεγάλο βαθµό, τον φόβο της αποτυχίας ή της 

παρακµής, οφείλεται στην εύλογη υπόθεση ότι στο άµεσο µέλλον οι ευρωπαίοι θα 

αποκτήσουν, ολοένα και περισσότερο, συναίσθηση του νέου πνεύµατος της σύγχρονης 

∆ύσης και θα αναγκαστούν να προσαρµόσουν σε αυτό τις ενέργειές τους. Το πνεύµα 

αυτό, είναι το πνεύµα µιας ηθικής, οικονοµικής και πολιτικής ένωσης, και µιας ιστορικής 



 

κίνησης, η οποία τροφοδοτήθηκε από αυτό και οδηγεί στην ένωση των λαών του δυτικού 

κόσµου. 

 

Σε έναν κόσµο που, αφενός, βλέπει τη σταδιακή εξάλειψη των αποστάσεων και προχωρά 

µε τόλµη προς την κατάκτηση του διαστήµατος και αφετέρου, παραµένει βαθιά 

διχασµένος µεταξύ των δύο αντίθετων και ασυµβίβαστων αντιλήψεων για τη ζωή, είναι 

φυσικό οι δυνάµεις που υπηρετούν το ίδιο ιδεώδες να επιχειρούν την ένωσή τους σε µία 

µοναδική βαθµίδα. Η τάση αυτή προς την ένωση χαρακτηρίσθηκε στο σύνολο του 

∆υτικού κόσµου από ορισµένα στάδια: ίδρυση του ΝΑΤΟ, του ΟΕΟΣ., του Συµβουλίου 

της Ευρώπης, της ΕΚΑΧ, της ∆ΕΕ, της Κοινής Αγοράς, της Ευρατόµ. Επίσης, δεν θα 

µπορούσα να ξεχάσω την έκκληση του προέδρου Kennedy για την εδραίωση στις δύο 

όχθες του Ατλαντικού, περισσότερο ένθερµων και στενών µορφών αλληλεγγύης µεταξύ 

των ελεύθερων δηµοκρατικών λαών. Μεταξύ των µορφών αυτών, πρέπει να 

συνυπολογισθεί η διεύρυνση του χώρου της Κοινής Αγοράς, χάρη στην ένταξη της 

Μεγάλης Βρετανίας και άλλων χωρών, µια διεύρυνση την οποία επιθυµούµε εκ βάθους 

καρδίας. Θα αναφέρω εν τέλει το γεγονός που θεωρώ σηµαντικότερο όλων, την 

οικουµενική σύνοδο, η οποία µπορεί, συνοπτικά, να οριστεί ως η σύνοδος της ένωσης 

των χριστιανικών λαών. 

 

Επιτρέψτε µου, εν όψει των δραµατικών διαφορών που πρόσφατα προέκυψαν µεταξύ 

των κυβερνήσεων των κρατών µελών της Κοινότητας µε αφορµή την ένταξη της 

Μεγάλης Βρετανίας, να δραχθώ της ευκαιρίας για να απευθύνω λόγια γαλήνης που 

εκφράζουν τις προσδοκίες, τις ανησυχίες και την αγωνία της παρούσας συνέλευσης. 

 

Στις συζητήσεις του για το εν λόγω θέµα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εξέφρασε 

οµόφωνα την ευχή για αίσια κατάληξη των διαπραγµατεύσεων των Βρυξελλών. 

Παρατήρησε ότι η Μεγάλη Βρετανία πληροί απολύτως τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 

την ένταξη νέων µελών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το Κοινοβούλιο µας είναι σίγουρα 

το πρώτο όργανο που υπενθύµισε ότι η ένταξη νέων µελών δεν πρέπει να επιφέρει καµία 

τροποποίηση των Συνθηκών της Ρώµης. Ακριβώς επειδή είναι πεπεισµένο για την 

απόλυτη ανάγκη της κατά γράµµα τήρησης των Συνθηκών που διέπουν τη ζωή και την 

ανάπτυξη της Κοινότητας, ανέκαθεν επέµεινε στην εφαρµογή ορισµένων απαραίτητων 

πολιτικών κανόνων. Μέχρι στιγµής, δεν φάνηκαν όλες οι κυβερνήσεις διατεθειµένες να 

συγκατατεθούν στην εφαρµογή τους. Είναι πράγµατι προφανές ότι η δοµή των Συνθηκών 

µας µπορεί να υποστεί ουσιαστικές τροποποιήσεις – και στην περίπτωσή µας θα έλεγα 

ακόµη και ριζικές τροποποιήσεις – χωρίς την έγκριση νέων διατάξεων, αλλά απλώς λόγω 

της εγκατάλειψης στην πράξη των υφισταµένων διατάξεων. 

 

Όµως ανέκαθεν φρονούσαµε ότι οι διαπραγµατεύσεις των Βρυξελλών όφειλαν να 

χρησιµεύσουν για αυτόν ακριβώς τον σκοπό: για την αναζήτηση µέσων, αποδεκτών από 

όλους, τα οποία θα επιτρέψουν την εξάλειψη ορισµένων συγκεκριµένων 

µειονεκτηµάτων, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουµε στην τροποποίηση των υφισταµένων 

Συνθηκών. Επιτρέψτε µου, αγαπητοί συνάδελφοι, να εκφράσω και τα δικά σας 

συναισθήµατα διατυπώνοντας τη διακαή επιθυµία της εξεύρεσης ενός µέσου για την 

επανάληψη των διαπραγµατεύσεων που διακόπηκαν και για την αίσια κατάληξή τους. 

 

Η Ευρώπη προσέφερε επίσης τη µεγαλύτερη συµβολή σε αυτήν την κίνηση προς την 

ένωση, την οποία ανέφερα προ ολίγου. Χάρη στην αποστολή αυτήν, την οποία ανήγαγε 



 

σε καθήκον, τοποθετήθηκε εκ νέου στο «κέντρο του κόσµου». Οι ευρωπαϊκοί κοινοτικοί 

θεσµοί περικλείουν in nuce τη µελλοντική οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Ευρώπης και τη 

συµβολίζουν ήδη, µολονότι αυτό ισχύει µόνο µερικώς. 

 

Εντούτοις, η ενωτική διαδικασία δεν είναι ούτε ακατάπαυστη ούτε µη αναστρέψιµη, είτε 

πρόκειται για τον ευρύ χώρο της ∆ύσης, είτε για τον περισσότερο περιορισµένο χώρο της 

Ευρώπης. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουν οι ευρωπαίοι µε αποφασιστικότητα στην 

πορεία προς την ένωση· θα είναι σε θέση να το πράξουν, στον βαθµό που θα είναι ικανοί 

να ενδυναµώσουν την πίστη τους στην Ευρώπη και να υπερβούν την απογοήτευση που 

µπορεί να προκαλέσουν ορισµένες δυσκολίες που συνδέονται µε ένα έργο τόσο 

µεγαλεπήβολο και τόσο ευγενές. 

 

Θα έπρεπε να είναι σαφές για όλους τους Ευρωπαίους το γεγονός ότι, αν η ένωση 

σηµαίνει την ελευθερία, τη δηµοκρατία, την πολιτική πρόοδο, σηµαίνει, καταρχάς και 

κατά κύριο λόγο, την ειρήνη. Εδώ και δεκαοκτώ χρόνια η ανθρωπότητα ζει µε την 

αγωνία ότι θα γνωρίσει µια νέα τραγωδία, πολύ σοβαρότερη από εκείνη που έζησε στο 

παρελθόν. Πριν από λίγους µήνες, βρεθήκαµε στο χείλος της καταστροφής. Εάν η 

Ευρώπη κατόρθωνε να ενωθεί πραγµατικά σε πολιτικό πεδίο, και όχι µόνο σε οικονοµικό 

επίπεδο, παραµένοντας βαθιά προσκολληµένη στην ατλαντική συµµαχία, θα 

αντιπροσώπευε µια τεράστια δύναµη για τη διαφύλαξη της ειρήνης στον κόσµο. 

 

Μολονότι η δράση µας διεξάγεται σε περιορισµένο πεδίο, µολονότι προορίζεται να 

επηρεάσει µόνον ένα µέρος της γενικής διαδικασίας ανάπτυξης και ενίσχυσης των 

κοινοτικών πολιτικών στοιχείων, η αξία της συνεργασίας µεταξύ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, την οποία πρόσφατα θέσπισε η συνάντηση 

της Ρώµης, δεν θα είναι λιγότερο σηµαντική. Επίσης, και είµαι πεπεισµένος για αυτό, το 

αίσθηµα του καθήκοντος και η καλή θέλησή µας έναντι του έργου που αναλάβαµε όλοι 

δεν πρόκειται να µειωθούν, όπως ακριβώς δεν πρόκειται να µειωθούν το αίσθηµα του 

καθήκοντος και η καλή θέληση των εθνικών κοινοβουλίων. 
 



 

Επανεκλογή στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 25 Μαρτίου 1963 

 

Επιτρέψτε µου να σας εκφράσω την ευγνωµοσύνη που νιώθω για την εµπιστοσύνη που 

µου δείξατε, για µία ακόµη φορά, αναθέτοντάς µου την Προεδρία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Η ευγνωµοσύνη µου γίνεται ακόµη µεγαλύτερη και βαθύτερη λόγω των 

ευγενικών και κολακευτικών λόγων που µου απηύθυνε ο πρεσβύτερος της Συνέλευσής 

µας. 

 

Με κολακεύει επιπλέον το γεγονός ότι µε εκλέξατε σε µία περίοδο κατά την οποία η 

δραστηριότητα του παρόντος Κοινοβουλίου προσλαµβάνει πρωταρχική πολιτική 

σηµασία και, κατά τα φαινόµενα, αναµένεται να ασκήσει αξιοσηµείωτη επιρροή στο 

µέλλον της διαδικασίας ενοποίησης της Ευρώπης. Πέρα από τους γραπτούς κανόνες που 

θεσπίστηκαν από τις Συνθήκες της Ρώµης, το Κοινοβούλιο προφανώς φέρει την ευθύνη 

της προώθησης της διαδικασίας ενοποίησης και της µετάβασή της από το οικονοµικό 

πεδίο, όπου παρέµενε περιορισµένη µέχρι σήµερα, στο τυπικά πολιτικό πεδίο. Κανένα 

άλλο θεσµικό όργανο της Κοινότητας δεν θα ήταν περισσότερο αρµόδιο να αναλάβει το 

εν λόγω καθήκον, καθώς καθίσταται σαφές ότι – έστω και κατά έµµεσο τρόπο – το 

Κοινοβούλιο, και µόνον το Κοινοβούλιο, µπορεί να εκφράσει και να εκπροσωπήσει τα 

αισθήµατα και τις αντιλήψεις των λαών µας, γεγονός που συνιστά απαραίτητο στοιχείο 

της Κοινότητας. 

 

Η δραστηριότητα που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους εκφράζει 

αυτήν τη θέληση και την ικανότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαδραµατίσει 

ρόλο εµψυχωτή, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενοποίησης. Το έργο του διευκολύνθηκε 

χάρη στην αποτελεσµατική συνεργασία, χάρη στον ενθουσιασµό, χάρη στην 

ανεπιφύλακτη αφοσίωση στον σκοπό της Ευρώπης, που επέδειξαν οι πρόεδροι των 

πολιτικών οµάδων και τα µέλη των εκτελεστικών επιτροπών και της Ανωτάτης Αρχής· 

σήµερα, θα ήθελα από αυτό το βήµα, να απευθύνω σε όλους εκείνους, εξ ονόµατός σας 

επίσης, ένα θερµό ευχαριστώ. 

 

Είχα ήδη την ευκαιρία να ειπώ ότι το Κοινοβούλιο είναι «η συνείδηση και ο εµψυχωτής 

της διαδικασίας ενοποίησης». Αναµφισβήτητα εµφανίστηκε µε τον ρόλο αυτό όταν τον 

Νοέµβριο του περασµένου έτους συζήτησε µε τους εκπροσώπους των Συµβουλίων και 

των εκτελεστικών οργάνων των Κοινοτήτων τα σηµαντικότερα πολιτικά προβλήµατα 

του άµεσου µέλλοντος· ή όταν, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Φεβρουαρίου, σε µια 

συζήτηση, το υψηλό επίπεδο της οποίας την κατατάσσει µεταξύ των περισσότερο 

ευγενών και εξαίρετων κοινοβουλευτικών παραδόσεων των χωρών της Ευρώπης, διεξήγε 

σε κλίµα γαλήνης – σε µια από τις κρισιµότερες στιγµές της σύντοµης έως τώρα, αλλά 

περιεκτικής ζωής της Κοινότητας – τη συζήτηση για τη διακοπή των διαπραγµατεύσεων 

των Βρυξελλών σχετικά µε την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην Κοινή Αγορά: ή 

τέλος, όταν ζήτησε και απέσπασε τη στήριξη και τη συνεργασία των εθνικών 

Κοινοβουλίων των κρατών µελών της Κοινότητας, προκειµένου να επισπεύσει την 

οικοδόµηση της Ευρώπης. Υπάρχει µία ακόµη χαρακτηριστικά πολιτική εκδήλωση της 

δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: η ενηµερωτική εκστρατεία, µέσω της 

οποίας θέλησε να συµβάλλει στη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της συνείδησης της 

ενότητας στους λαούς µας, διοργανώνοντας επισκέψεις χιλιάδων νέων των έξι κρατών 



 

µελών στο Κοινοβούλιο και στα κοινοτικά όργανα, προβαίνοντας σε αποστολές µελέτης 

σε όλες τις χώρες της Κοινότητας, διευρύνοντας στο µέτρο του δυνατού τα δικά του µέσα 

ενηµέρωσης και δίνοντας το έναυσµα για διασκέψεις και συζητήσεις σχετικά µε το 

πρόβληµα της Ευρώπης. 

 

Γνωρίζοντας ότι ενεργούσε ως εκφραστής σας, ο πρόεδρός σας, κατά τη διάρκεια των 

εθιµοτυπικών επισκέψεων που πραγµατοποίησε στις κυβερνήσεις των έξι κρατών µελών 

της Κοινότητας, δεν παρέλειψε να διατυπώσει µε επιµονή την ευχή να µπορέσουν 

επιτέλους να τεθούν σε εφαρµογή οι κανόνες της Συνθήκης της Ρώµης που δεν έχουν 

εφαρµοστεί ακόµη, κανόνες που έχουν πολιτικό περιεχόµενο και αποσκοπούν στη 

µετάβαση της διαδικασίας ενοποίησης από το οικονοµικό πεδίο στο πολιτικό πεδίο. Είναι 

παράλογη η άποψη ότι η οικοδόµηση της Ευρώπης µπορεί να επιβιώσει και να εξελιχθεί 

παραµένοντας αποκλειστικά οικονοµική, όπως πολλοί τείνουν να πιστεύουν σήµερα. Εάν 

περιοριστεί στον οικονοµικό τοµέα, η οικοδόµηση της Ευρώπης είναι αναµφισβήτητα 

καταδικασµένη σε αποτυχία. Είναι επίσης παράλογη η άποψη ότι η πολιτική οικοδόµηση 

της Ευρώπης µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την ενεργό συµµετοχή της κοινής 

συνείδησης και γνώµης. Η ψυχρή λογική των κυβερνήσεων δεν αρκεί για να 

δηµιουργηθεί η Ευρώπη· είναι απαραίτητο το πάθος των λαών. «Το πάθος», έγραψε ο 

φιλόσοφος, ως προµετωπίδα στο αθάνατο έργο του, «είναι ο άνεµος, και η λογική είναι 

µόνο το ιστίο». Πρέπει, εποµένως, ο άνεµος του πάθους να φυσήξει το ιστίο της λογικής 

των κυβερνώντων. Με άλλα λόγια, το έργο του Κοινοβουλίου πρέπει να µπορεί να 

βασιστεί στη σταθερή και ειλικρινή υποστήριξη των ευρωπαίων. Είναι ο λόγος για τον 

οποίον ένας από τους πολιτικής φύσης κανόνες, στους οποίους αναφέρθηκα πρωτύτερα, 

ο κανόνας που επιβάλλει την εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία έχει θεµελιώδη σηµασία για την εξέλιξη και την ενίσχυση της 

τρέχουσας διαδικασίας. Ποτέ δεν θα πρέπει να µας κουράσει η αδιάκοπη επανάληψη της 

ευχής, της επείγουσας απαίτησης, της επιθυµίας µας να τεθεί σε εφαρµογή, χωρίς 

καθυστέρηση, ο εν λόγω κανόνας των Συνθηκών της Ρώµης. Μόνον αυτός ο κανόνας θα 

επιτρέψει στους λαούς µας την ενεργό συµµετοχή στις κοινές προσπάθειες για την 

οικοδόµηση της νέας Ευρώπης. 

 

Οφείλουµε να επιµείνουµε, ιδίως σε περιόδους κρίσης, όπως αυτή που διανύουµε 

σήµερα, όπου συσσωρεύονται νέφη στον ορίζοντα και όπου µας ανησυχεί η απειλή της 

επιδείνωσης και της κατάρρευσης που επικρέµεται πάνω από το ακόµη εύθραυστο 

οικοδόµηµα, το οποίο υψώθηκε µε τόση υποµονή, τόσους κόπους και διαµέσου τόσων 

απογοητεύσεων. 

 

∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι στις 20 Ιανουαρίου δηµιουργήθηκε ένα ρήγµα µεταξύ των 

κρατών µελών της Κοινότητας. Τα αίτια που το προκάλεσαν συζητήθηκαν ήδη επί 

µακρόν στην παρούσα Συνέλευση και θα συζητηθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας συνόδου του Μαρτίου. Το εν λόγω ρήγµα θα έπρεπε να είχε γεφυρωθεί 

ταχέως αντί να διευρυνθεί περισσότερο. Εντούτοις, αυτό συνέβη, δυστυχώς, µετά την 

απόφαση που έλαβαν δύο από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών της Κοινότητας για 

την άρνηση ή την αναβολή της υπογραφής της συµφωνίας σύνδεσης των χωρών των 

υπερπόντιων εδαφών, η οποία είχε µονογραφεί τον ∆εκέµβριο. Το Κοινοβούλιο εκφράζει 

την απογοήτευσή του για το γεγονός. Θα µου επιτρέψετε, αγαπητοί συνάδελφοι, να 

εκφράσω την αγωνία που νιώθουν εκείνοι που πίστεψαν και που ακόµη πιστεύουν ότι 

µόνο η ένωση µπορεί να σώσει την Ευρώπη από την κατάρρευση και να απευθύνω 



 

επείγουσα έκκληση στις κυβερνήσεις και στους λαούς των κρατών µελών της 

Κοινότητας, προκειµένου να καταβάλλουν όλοι µία προσπάθεια απόρριψης των 

στοιχείων του διχασµού και αναζήτησης των στοιχείων της ένωσης, υπερκέρασης των 

δυσκολιών του παρόντος και διατήρησης ανοικτής της πόρτας για τις ελπίδες του 

µέλλοντος. «Η γη ανήκει στους ζωντανούς». Το διάσηµο αυτό απόφθεγµα των 

Ιλλουµινάτων µάς δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η πορεία 

µας. 

 

Οι διαστάσεις απόψεων και οι αντιδράσεις δεν πρέπει να µας κάνουν να ξεχνούµε την 

κοινή πνευµατική και πολιτιστική προέλευση, τη θεµελιώδη ταυτότητα των αξιών και 

των ιδανικών που µε την πάροδο των αιώνων διαµόρφωσαν την ιστορία της Ευρώπης, 

την επίγνωση του γεγονότος ότι η ένωση των ευρωπαίων δεν υπαγορεύεται µόνο από τις 

υλικές αναγκαιότητες, στρατιωτικής άµυνας και οικονοµικής ανάπτυξης, αλλά και από 

ανώτερους λόγους ηθικής τάξης. Περισσότερο ακόµα και από πολιτικούς ή οικονοµικούς 

λόγους, οι συντάκτες των Συνθηκών της Ρώµης, που κατά σύµπτωση υπογράφηκαν πριν 

από έξι ακριβώς χρόνια στο Καπιτώλιο, εµπνεύστηκαν από ανώτερα κίνητρα ηθικής 

τάξης. Η ένωσή µας είναι αναγκαία, κυρίως επειδή µόνο µέσω αυτής θα µπορέσουµε να 

παραµείνουµε πιστοί στα κίνητρα αυτά και να τα µετουσιώσουµε σε στοιχεία που θα 

εµπνεύσουν και θα διαµορφώσουν τη µελλοντική ζωή µας. 

 

Όλα επανέρχονται εν τέλει στα ίδια αιώνια ιδεώδη που προσέδωσαν στην ιστορία των 

εθνών µας αυτόν τον τόσο ευγενή, τόσο πολιτισµένο, τόσο ανθρώπινο χαρακτήρα· θα 

επιθυµούσαµε να γίνουν αποδεκτά ώστε να αποτελέσουν στήριγµα για τα νέα έργα που 

οφείλουµε να πραγµατοποιήσουµε. Παρατηρήθηκε, πολύ εύστοχα, ότι η αληθινή 

ρεαλιστική πολιτική δεν είναι εκείνη που αποµονώνει τη δράση των ανθρώπινων 

ιδεωδών, αλλά αντίθετα, εκείνη που θεωρεί τα ιδεώδη ως την πραγµατική δύναµη της 

δράσης. Είναι εποµένως απαραίτητο να παραµείνουµε για πάντα πιστοί στα ιδεώδη µας, 

αν θέλουµε να είναι πραγµατικά χρήσιµο και γόνιµο το έργο µας. «Ουδείς γνωρίζει το 

µέλλον, εκτός του Θεού», κατά τη ρήση του φιλοσόφου της αρχαιότητας. Όµως εάν 

κοιτάξουµε γύρω µας, παρατηρούµε, όσο µακριά φθάνει το βλέµµα µας, ότι δεν 

εξέλειπαν κίνητρα για την ελπίδα. Το σηµαντικότερο, κατά την άποψή µου, είναι ο 

ενθουσιασµός µε τον οποίο ολοένα µεγαλύτερες µάζες νέων ενστερνίζονται σήµερα τον 

σκοπό της ενωµένης Ευρώπης και υπηρετούν το ιδεώδες αυτό. 

 

Ας καταπιαστούµε λοιπόν µε το έργο µας, µε εµπιστοσύνη και µε νέο ενθουσιασµό, 

προκειµένου να οικοδοµήσουµε, σε ό,τι µας αφορά, το κοινό πεπρωµένο των λαών αυτής 

της Ευρώπης που πιστεύει στον Θεό και στην ελευθερία· στο δρόµο που πορευόµαστε, ο 

οποίος σίγουρα δεν είναι ούτε εύκολος ούτε ασφαλής, είθε να µας χρησιµεύει ως οδηγός 

το πνεύµα ενός µεγάλου ιταλού, αλλά συγχρόνως ευρωπαίου και παγκόσµιου, ποιητή, 

του Dante Alighieri, εκείνου που, όπως έγραψε ο De Sanctis, «έβλεπε πέρα από την πόλη 

το έθνος, και πέρα από το έθνος τη συνοµοσπονδία των εθνών. Ήταν µια ουτοπία που 

χάραζε τον δρόµο της ιστορίας». 

 

 



 

Τιµή στη µνήµη του John F. Kennedy 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 25 Νοεµβρίου 1963 

 

Ένας από τους πλέον φωτισµένους, ευγενείς, µεγαλόψυχους άνδρες που διηύθυναν την 

αµερικανική πολιτική, από την εποχή της Ανεξαρτησίας µέχρι τις µέρες µας, µια από τις 

πλέον µεγαλοφυείς, θαρραλέες, πλήρεις δηµιουργικού πνεύµατος και παρορµητικής 

ενέργειας προσωπικότητες που κλήθηκαν να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 

παγκόσµια πολιτική σκηνή, ένα από τα υψηλότερα και τα υποδειγµατικότερα πνεύµατα, 

του οποίου η ύπαρξη τίµησε και εξευγένισε την ανθρώπινη κατάσταση, ο John Kennedy, 

ο παγκοσµίως αγαπητός νεαρός Πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, είναι 

νεκρός. ∆ολοφονήθηκε κατά τραγικό τρόπο στη χώρα του, κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του υψηλού αξιώµατός του. 

 

Σήµερα, σε όλο τον πολιτισµένο κόσµο δεσπόζει η επιβλητική σκιά της προσωπικότητάς 

του, και ο χρόνος δεν θα κατορθώσει ποτέ ούτε να την περιορίσει, πόσο µάλλον να τη 

σβήσει. 

 

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών της προεδρίας του, συνέδεσε το όνοµά του µε 

θεµελιώδη γεγονότα. Ήδη είχε καταγραφεί στην ιστορία ως ο πρόεδρος του «νέου 

συνόρου», δηλαδή ως εκπρόσωπος µιας πολιτικής αντίληψης και µιας πρακτικής 

διακυβέρνησης που επιχειρούσε να εδραιώσει και να υπερασπίσει, στην αµερικανική 

επικράτεια, την ελευθερία και τη δηµοκρατία, µέσω του εµπλουτισµού και της 

ανάπτυξης των αρχών τους και του ιδανικού τους, και µέσω ενός αγώνα µέχρι τελικής 

πτώσης, και χωρίς έλεος, κατά όλων των παραγόντων που απειλούν την υπόσταση και 

την εξέλιξή τους. Οι παράγοντες αυτοί, είναι η αθλιότητα, η άγνοια, οι ασθένειες, οι 

διακρίσεις, οι κοινωνικές αδικίες. Το «νέο σύνορο» σηµατοδοτούσε την επάνοδο και την 

επίκληση του πνεύµατος αφοσίωσης, θάρρους, συνοχής, ανδρείας, που χαρακτήρισε την 

περίοδο της επέκτασης της αµερικανικής κοινωνίας και την εφοδίασε µε τις απαραίτητες 

ηθικές αρχές για να της εξασφαλίσει ανάπτυξη σε συνθήκες ελευθερίας, ισότητας και 

τάξης. 

 

Αυτό ήταν το πνεύµα που χαρακτήριζε την εσωτερική πολιτική του Προέδρου Kennedy, 

µια πολιτική χριστιανική και φιλελεύθερη, µε την υψηλότερη έννοια του όρου, µια 

πολιτική που δεν γνώρισε ούτε δισταγµούς, ούτε εκεχειρίες, ούτε συµβιβασµούς µε τους 

φορείς των εσωτερικών αντιδράσεων. Ο Πρόεδρος Kennedy ήταν πεπεισµένος ότι «ένας 

άνθρωπος πρέπει πάντοτε να πράττει το καθήκον του και ότι η εν λόγω αρχή συνιστά τη 

βάση της ανθρώπινης ηθικής». Μέσω του Civil rights bill, αλλά και µέσω της φυλετικής, 

εκπαιδευτικής, οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής του, επιδίωξε συνεχώς να 

προσδώσει νέες και ουσιωδέστερες αξίες στους φιλελεύθερους και δηµοκρατικούς 

θεσµούς. 

 

Το πνεύµα του «νέου συνόρου» δεν χαρακτήρισε µόνον την εσωτερική πολιτική, αλλά, 

θα έλεγα µάλιστα, και την αµερικανική εξωτερική πολιτική των τελευταίων τριών ετών. 

Κατά συνέπεια, ο τραγικός θάνατος του προέδρου Kennedy θλίβει την ψυχή όχι µόνον 

του αµερικανικού λαού, αλλά και την ψυχή όλων των πολιτών του ελεύθερου κόσµου, 

και όλης της πολιτισµένης ανθρωπότητας. 

 



 

Ο Πρόεδρος Kennedy θα καταγραφεί στην ιστορία ως ατρόµητος υπέρµαχος της 

ελευθερίας των λαών της ∆ύσης, και ως πρωτεργάτης ενός µεγάλου έργου ύφεσης και 

συµφιλίωσης. Κατέβαλε τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της ιδιαίτερα δύσκολης, 

πλήρους αστάθµητων παραγόντων κατάστασης, της διεθνούς πολιτικής, και την εποχή 

της κρίσης της Κούβας κατόρθωσε να εκφράσει το µέτρο της αποφασιστικότητάς του, 

ενεργώντας ως υπερασπιστής των αρχών και των ζωτικών απαιτήσεων του ελεύθερου 

κόσµου. Στο παρελθόν, δεν έλειψαν οι επικριτές, οι οποίοι του προσήπταν ότι δεν 

µπόρεσε να αξιολογήσει ορθά τις δυνάµεις που αντιτάσσονταν στον ελεύθερο κόσµο, 

καθώς και ότι δεν µπόρεσε να φανεί εξίσου αποφασιστικός µε τους προκατόχους του 

απέναντι στην παραπειστική και ασυνείδητη πολιτική του αντιπάλου που αντιµετώπιζε. 

Όµως, όταν πριν από δεκατρείς µήνες ο ελεύθερος κόσµος βρέθηκε αντιµέτωπος µε µια 

άµεση απειλή, δεν δίστασε να εγκρίνει, µε προσωπική του ευθύνη, τα µέτρα που 

επέτρεψαν τη συντριβή της. Η απόφαση αυτή απέδειξε ότι υπάρχουν όρια στη 

δηµοκρατική ανοχή, όρια που δεν µπορούµε να υπερβούµε χωρίς να διατρέξουµε τον 

κίνδυνο πρόκλησης µιας παγκόσµιας σύρραξης. 

 

∆εν γνωρίζω εάν το τραγικό τέλος του Προέδρου Kennedy οφείλεται στη στάση που 

τήρησε την εποχή της υπόθεσης της Κούβας. Όµως είναι βέβαιο ότι η συγκεκριµένη 

στάση αποτέλεσε την αφετηρία µιας νέας φάσης στη διεθνή πολιτική, µιας φάσης στη 

διάρκεια της οποίας άνθισε η ηθική δύναµη της ∆ύσης και – χάρη στη συµφωνία, έστω 

µερική, για τις πυρηνικές δοκιµές – η ανθρωπότητα µπόρεσε να διακρίνει ένα νέο φως, 

το οποίο ενίσχυσε την κοινή ελπίδα για ένα λιγότερο αβέβαιο και ζοφερό µέλλον. 

 

Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε µια ιδιαίτερη πτυχή της πολιτικής του Προέδρου 

Kennedy. Εµείς που ζούµε και εργαζόµαστε στο µέρος της Ευρώπης που ήδη απέκτησε 

έναν ορισµένο βαθµό ενότητας, την οποία προσπαθούµε, µε όλες µας τις δυνάµεις – και 

σε πείσµα όλων των αντιπαλοτήτων – να εδραιώσουµε και να επεκτείνουµε, 

ενθυµούµαστε επίσης τον Πρόεδρο Kennedy ως έναν άνδρα που υπερασπίστηκε µε 

αποφασιστικότητα και επιµονή την ιδέα µιας πραγµατικής ευρωπαϊκής ενότητας η οποία, 

χωρίς να αποτελεί αυτοσκοπό, θα συνιστά µέσο για την ενίσχυση της αλληλεγγύης των 

ατλαντικών λαών καθώς και αφετηρία για την πλήρη ένωση του ελεύθερου κόσµου, που 

θα ζωογονείται από ένα πλαίσιο ειρήνης «στο οποίο οι λαοί θα ζουν µαζί µε αµοιβαίο 

σεβασµό και θα εργάζονται µαζί µε αµοιβαία εκτίµηση». 

 

Με τον ιστορικό λόγο που εκφώνησε στη Φιλαδέλφεια, στις 4 Ιουλίου 1962, ο Πρόεδρος 

Kennedy είχε ζητήσει να ενταθούν οι σχέσεις µεταξύ της Αµερικής και της Ευρώπης, ως 

πρώτο βήµα για την υλοποίηση της µεγαλόπνοης ιδέας της µεγάλης συνένωσης των 

ατλαντικών λαών. Με ευγενή και δυναµικά λόγια, παρότρυνε τους ευρωπαίους «να 

αναλάβουν δηµιουργική και αποφασιστική δράση, την οικοδόµηση της νέας τους 

κατοικίας» · συγχρόνως, παρότρυνε τους αµερικανούς να µη σκέφτονται πλέον υπό 

ηπειρωτικούς όρους, αλλά υπό διηπειρωτικούς όρους. «Μόνον εάν ενωθούµε, δήλωνε, 

θα µπορέσουµε να συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός κόσµου βασισµένου στο δικαίωµα 

και στην ελεύθερη επιλογή, εξοστρακίζοντας τον πόλεµο και την καταπίεση». 

 

Όχι µόνον η Αµερική, αλλά το σύνολο του ελεύθερου κόσµου, όλη η ανθρωπότητα που 

ανυποµονεί να αγκυροβολήσει επιτέλους σε ένα ήσυχο λιµάνι, έχει συµφέρον – έλεγε – 

να δηµιουργηθεί µια ενωµένη Ευρώπη. Αυτή η ενωµένη Ευρώπη, που συνδέεται µε την 



 

Αµερική µε ισχυρούς και άφθαρτους δεσµούς, θα µετουσιωνόταν σε µια ανεκτίµητη 

πηγή ενέργειας και προόδου. 

 

Οι ιδέες και οι κύριες προθέσεις του λόγου της Φιλαδέλφειας επαναλήφθηκαν και 

διευρύνθηκαν στον εξίσου µεγάλο και αξιοµνηµόνευτο λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος 

Kennedy, στις 25 του περασµένου Ιουνίου, στο Paulskirche της Φρανκφούρτης. Για άλλη 

µια φορά υπενθύµισε, πέρα από το βαθύ κοινό συµφέρον των ελεύθερων λαών, την 

ιστορική αναγκαιότητα της δηµιουργίας µιας µόνιµα ενωµένης Ευρώπης µόνιµα 

ενταγµένης σε µια ατλαντική ένωση, αποτελούµενη από ανεξάρτητα κράτη, τα οποία θα 

µοιράζονται απολύτως ισότιµα τις ευθύνες και τις αποφάσεις, όλα ισότιµα ενωµένα στα 

καθήκοντα της άµυνας και στα έργα της ειρήνης. 

 

∆εν επρόκειτο για µια µάταιη ονειροπόληση: θα µπορούσαµε να πραγµατοποιήσουµε την 

ένωση, έλεγε, «καταβάλλοντας απτές προσπάθειες για την επίλυση των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουµε όλοι: στρατιωτικών, οικονοµικών και πολιτικών. Η ένωση δεν είναι 

µια θέση, αλλά µια διαδικασία: µια αδιάλειπτη διαδικασία που συνεχίζεται χρόνο µε το 

χρόνο, καθώς επιτελούµε το κοινό µας έργο». 

 

Επαναλαµβάνοντας την απόλυτη ανάγκη της αλληλεγγύης µεταξύ των Ηνωµένων 

Πολιτειών και της Ευρώπης, ο Πρόεδρος Kennedy τασσόταν επίσης υπέρ της διεξαγωγής 

ενός διευρυµένου διαλόγου µε τον σοβιετικό κόσµο. Όµως µας προειδοποιούσε ρητά: 

«Ζητούµε από εκείνους που θεωρούν εαυτούς αντιπάλους µας, να κατανοήσουν ότι, στο 

πλαίσιο των σχέσεών µας µαζί τους, δεν θα ανταλλάξουµε τα συµφέροντα ενός έθνους 

µε εκείνα ενός άλλου, και ότι η θέρµη µας για τον σκοπό της ελευθερίας είναι κοινή για 

όλους µας». ∆εν τους υποτιµούσε διόλου, αντίθετα, αναγνώριζε ειλικρινά ότι «τα 

εµπόδια για την ελπίδα είναι µεγάλα και απειλητικά». Και κατέληγε στα εξής λόγια: «Ο 

σκοπός της ειρήνης στον κόσµο πρέπει, στο παρόν και στο µέλλον, να διαπνέει τις 

αποφάσεις µας και να εµπνέει τις προθέσεις µας ... Είµαστε όλοι ιδεαλιστές, είµαστε όλοι 

ονειροπόλοι. ∆εν πρέπει να λεχθεί για την ατλαντική αυτή γενεά, ότι εγκατέλειψε τα 

ιδανικά και τα όνειρα στους πρεσβύτερούς της ούτε ότι άφησε τη σταθερότητα της 

σκέψης και της απόφασης στους αντιπάλους της». 

 

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου επισήµου ταξιδιού µου στις Ηνωµένες Πολιτείες, υπό 

την ιδιότητα του Προέδρου του Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Kennedy µου εξέφρασε 

άµεσα τη σηµαντική βούλησή του να µας παράσχει βοήθεια στην οικοδόµηση της 

ενωµένης Ευρώπης, να πολεµήσει µαζί µας την επάνοδο σε ένα άγονο και διχασµένο 

παρελθόν και στους µύθους του, να αναζητήσει µαζί µας τα καταλληλότερα µέσα για να 

µπορέσουµε να υπερβούµε τις διαφωνίες µας, που ήλπιζε ότι θα είναι παροδικές και 

περιορισµένης σηµασίας. Θέλησε να ενηµερωθεί για όλα τα περισσότερο επείγοντα και 

σοβαρά προβλήµατα που έπρεπε να αντιµετωπίσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και 

επανέλαβε ρητά, κατά τη διάρκεια της συζήτησής µας, την πλήρη αλληλεγγύη του προς 

το έργο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Ο χαµός του Προέδρου Kennedy συνεπάγεται για τον σκοπό της Ενωµένης Ευρώπης την 

απώλεια ενός µεγάλου φίλου και ενός µεγάλου συµµάχου. Υποκλινόµενοι, µε συγκίνηση 

και σεβασµό, στη µνήµη του, τη στιγµή που ο αµερικανικός λαός αποτίνει τον ύστατο 

φόρο τιµής στον Πρόεδρό του, φρονώ ότι είναι καθήκον µας να υποσχεθούµε στους 

εαυτούς µας ότι θα διαφυλάξουµε µε ζήλο το µήνυµα που µας µετέδωσε, και ότι θα 



 

εξακολουθήσουµε την πορεία µας στην οδό, στη διάνοιξη της οποίας συνέβαλε, και την 

οποία επανειληµµένα υπέδειξε ως τη µοναδική οδό που προσφέρει η ιστορία, ως τη 

µοναδική οδό που δύναται να διασώσει, για εµάς και τους απογόνους µας, την ελευθερία 

και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου, δεδοµένου ότι µόνον εκείνες δίνουν αξία στη ζωή. 



 

 

Κοινότητα και ∆ηµοκρατία 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1964 

 

Θα πω µόνο µερικά λόγια που µου ενέπνευσαν οι δηλώσεις στις οποίες προέβη προ 

ολίγου ο κ. de Lipkowski, µε την ελπίδα να προσδώσω µια νότα ηρεµίας στη συζήτηση 

που προκάλεσε η ανάγνωση ενός ανακοινωθέντος της γαλλικής κυβέρνησης. Μολονότι, 

όπως και τον κ. Pleven, όπως και τον κ. Dehousse, δεν µε ενθουσιάζει η ιδέα ότι για να 

προχωρήσει η Ευρώπη πρέπει να προσφύγει σε τελεσίγραφο, προκειµένου να επιτευχθεί η 

τήρηση των Συνθηκών, οφείλω ωστόσο να παρατηρήσω ότι ο κ. de Lipkowski δικαίως 

λέγει ότι η γεωργική πολιτική είναι ένα από τα µέσα που είχαν προβλεφθεί στη Μεσσήνη 

(και επαναλαµβάνονται εν συνεχεία στις Συνθήκες της Ρώµης) ενόψει της οικοδόµησης 

µιας ενωµένης Ευρώπης σε οικονοµικό πεδίο. Θα προχωρήσω µάλιστα περισσότερο: 

είναι ένα από τα µέσα που θα επιτρέψουν αργότερα την επίτευξη του αυθεντικότερου 

στόχου των Συνθηκών της Ρώµης, του στόχου που συγκεντρώνει όλες τις προσπάθειές 

µας, εννοώ την ενωµένη Ευρώπη σε πολιτικό πεδίο. Όµως συγχρόνως πρέπει να 

προσθέσω ότι εάν αυτό ισχύει για την κοινή γεωργική πολιτική, ισχύει επίσης 

ανεξαιρέτως για όλα τα άλλα κεφάλαια των Συνθηκών της Ρώµης. Οι Συνθήκες 

συνιστούν ένα συνεκτικό σύνολο, το οποίο απετέλεσε προηγουµένως αντικείµενο 

εκτεταµένων µελετών, προκειµένου, µέσω αυτών, να διασφαλιστεί όντως η επίτευξη της 

πολιτικής και οικονοµικής ενοποίησης της Ευρώπης στο µέλλον. 

 

∆εν συµφωνώ µε τον κ. Spaak – ο οποίος υπήρξε και εκείνος ένας εκ των συντακτών, και 

µάλιστα ο κύριος συντάκτης των Συνθηκών της Ρώµης (καθώς δεν θα µπορούσαµε να 

ξεχάσουµε ότι ο κ. Spaak διετέλεσε πρόεδρος της επιτροπής ειδικών, η οποία είχε επί 

µακρόν την έδρα της στη Val Duchesse) – όταν λέγει ότι οι συντάκτες των Συνθηκών της 

Ρώµης διέπραξαν το σφάλµα να εµπιστευτούν την «ιστορική µοιροκρατία» για να 

προωθήσουν τη µετάβαση της διαδικασίας ενοποίησης από το οικονοµικό στο πολιτικό 

επίπεδο. Αυτό δεν ευσταθεί. Είναι αλήθεια ότι θεωρούσαµε την οικονοµική ενοποίηση 

της Ευρώπης ως ένα µέσο που θα επέτρεπε να πραγµατοποιήσουµε µεταγενέστερα µια 

πραγµατική πολιτική ένωση της Ευρώπης, χωρίς να εγκαταλειφθούµε διόλου στην 

ιστορική µοιροκρατία, αλλά αντίθετα, στηριζόµενοι στον σεβασµό και την 

ολοκληρωµένη εφαρµογή όλων των διατάξεων των Συνθηκών της Ρώµης. Ορισµένες 

από τις εν λόγω διατάξεις, αποκλειστικά πολιτικού χαρακτήρα, προβλέφθηκαν 

επακριβώς για τη διευκόλυνση της µετάβασης της διαδικασίας ενοποίησης από το 

οικονοµικό στο πολιτικό πεδίο. 

 

Θα αναφέρω, για παράδειγµα, το άρθρο 9 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας, άρθρο που αφορά στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο. 

Επρόκειτο να παράσχει το απαραίτητο µέσο για τη διαµόρφωση και την εξάπλωση της 

ευρωπαϊκής συνείδησης, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για τη δηµιουργία µιας 

οµοσπονδιακής Ευρώπης, µιας Ευρώπης ενωµένης σε πολιτικό πεδίο. 

 

Θα ήταν παράλογη η άποψη ότι η Ευρώπη θα µπορέσει να οικοδοµηθεί αποκλειστικά 

χάρη στη βούληση των κυβερνήσεων, των «ισχυρών»· πρέπει να οικοδοµηθεί χάρη στην 

παρέµβαση της βούλησης των λαών. Εάν οι λαοί δεν συµµετάσχουν στην οικοδόµησή 

της, η ενωµένη σε πολιτικό πεδίο Ευρώπη θα παραµείνει µια αιώνια χίµαιρα, µια 



 

ουτοπία. Ως προς το άρθρο 138 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της ΕΟΚ – το οποίο χθες 

χρησίµευσε σχεδόν ως στόχος για τους σαρκασµούς του κ. de Lipkowski - το άρθρο που 

προβλέπει την εκλογή των µελών της κοινοβουλευτικής συνέλευσης µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία, δεν εισήχθη για λόγους «τελειοθηρίας», όπως έλεγε ο κ. de 

Lipkowski, αλλά περισσότερο ως µέσο προορισµένο να διασφαλίσει την άµεση 

συµµετοχή της βούλησης των λαών στη διαδικασία οικοδόµησης της Ευρώπης. 

 

Πώς θέλετε να οικοδοµηθεί µια Ευρώπη ενωµένη σε πολιτικό πεδίο, εάν δεν 

συνηγορήσει σε αυτό η ψυχή των λαών; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι εκλογές µε 

άµεση και καθολική ψηφοφορία συνιστούν ένα εκ των βασικότερων µέσων της 

οικοδόµησης της ενωµένης Ευρώπης σε πολιτικό πεδίο! 

 

Τι να ειπούµε για τις άλλες διατάξεις, για την επιλογή της ενιαίας έδρας των Κοινοτήτων, 

συµβόλου της πρωτεύουσας του µελλοντικού ενιαίου κράτους της Ευρώπης, ή για την 

οικονοµική και δηµοσιονοµική αυτονοµία των Κοινοτήτων; Τι να ειπούµε για όλες τις 

διατάξεις που δεν εφαρµόζονται ακόµη, για τον απλό λόγο ότι οι κυβερνήσεις δεν 

θέλησαν να τις εφαρµόσουν;  

 

Μην πιστέψετε ότι κατηγορώ την κυβέρνηση του τάδε ή του δείνα κράτους µέλους της 

Κοινότητας· αναρωτιέµαι απλώς µήπως θα έπρεπε ο καθένας από εµάς να εξετάσει τη 

συνείδησή του, προκειµένου να δει αν η κυβέρνηση της χώρας του φέρει ένα µέρος της 

ευθύνης ως προς τη µη εφαρµογή ορισµένων ή αρκετών εκ των διατάξεων που 

προβλέπονται στις Συνθήκες της Ρώµης. 

 

Φρονώ ότι όλοι µας πρέπει να επιµείνουµε όλως ιδιαιτέρως σε αυτό το σηµείο, κ. 

Πρόεδρε. Την εποχή που είχα την τιµή να προεδρεύω της υψηλής αυτής συνέλευσης, 

στις συνοµιλίες που είχα υπό την ιδιότητα αυτή µε τους υπευθύνους της πολιτικής και 

των κυβερνήσεων των κρατών µελών της Κοινότητας, πάντα δήλωνα ότι θα έπρεπε να 

γίνονται δεκτά όλα τα δυνατά και πιθανά µέτρα, µε στόχο την εδραίωση µιας πολιτικής 

συνεργασίας µεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών µελών, παρέχοντας ένα πολύτιµο 

µέσο για την οικοδόµηση της Ευρώπης. Το παλαιό σχέδιο Fouchet µπορούσε να 

αποτελέσει µέσο για τον στόχο αυτό, όπως και το νέο σχέδιο Spaak, καθώς και άλλα 

σχέδια, τα οποία καταστρώθηκαν ή είναι δυνατό να καταστρωθούν ενόψει της 

πραγµατοποίησης της πολιτικής ένωσης της Ευρώπης, καθώς όλα προδιαγράφουν µια 

συνεργασία, η οποία είναι απαραίτητη. Εντούτοις, υπό µια προϋπόθεση: το γεγονός ότι 

δεν θα προκαλέσουν οπισθοδρόµηση της διαδικασίας ενοποίησης από το στάδιο της 

ολοκλήρωσης στο στάδιο µιας συνεργασίας µεταξύ εθνικά κυρίαρχων κρατών, ότι δεν θα 

αποτελέσουν, όπως έλεγε πριν από λίγη ώρα, ο πρόεδρος της Ανώτατης Αρχής, ένα βήµα 

πίσω, όσον αφορά στην τρέχουσα διαδικασία ενοποίησης. 

 

Και όµως, αποτελεί για εµάς µόνιµη πηγή ανησυχιών: φοβόµαστε ότι η 

επιφυλακτικότητα αυτή, η οποία – όπως έλεγε χθες ο κ. de Lipkowski – δεν θα έπρεπε να 

εκδηλώνεται στο πλαίσιο της εφαρµογής των Συνθηκών της Ρώµης, στην 

πραγµατικότητα υφίσταται στο πνεύµα των κυβερνώντων. Φοβόµαστε ότι πράγµατι σε 

εκείνη πρέπει να αποδοθεί το γεγονός της ελλιπούς εφαρµογής των διατάξεων και της 

πεισµατικής άρνησης ορισµένων κυβερνήσεων να δεσµευτούν, στο πλαίσιο του σχεδίου 

Fouchet, για την ολοκληρωτική εφαρµογή των διατάξεων των Συνθηκών της Ρώµης. 

 



 

Ίσως, κ. de Lipkowski, η εν λόγω επιφυλακτικότητα εκφράζει επακριβώς την πρόθεση 

της µετάβασης της διαδικασίας ενοποίησης από το πεδίο της ολοκλήρωσης στο πεδίο της 

συνεργασίας µεταξύ εθνικά κυρίαρχων κρατών. 

 

Και όµως, µια συνεργασία µεταξύ εθνικά κυρίαρχων κρατών ποτέ δεν θα 

αντιπροσωπεύσει, ποτέ δεν θα µπορέσει να αντιπροσωπεύσει την ενότητα της Ευρώπης!  

 

Η ενότητα της Ευρώπης προϋποθέτει να εγκαταλείψουµε δια παντός τον µύθο της 

εθνικής κυριαρχίας! 

 

Για τον λόγο αυτό εκτιµώ ότι, χωρίς να θιγεί από τη δήλωση της γαλλικής κυβέρνησης, 

που ακούσαµε σήµερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να θέσει εαυτόν υπεράνω 

των συγκεκριµένων συγκρούσεων, εκφράζοντας µια πραγµατικά οµόφωνη άποψη, 

δηλαδή ότι είναι απαραίτητη η εφαρµογή όλων των διατάξεων των Συνθηκών της Ρώµης 

(και ότι είναι καθήκον όλων των κυβερνήσεων να µεριµνήσουν ώστε καµία διάταξη να 

µην ξεχαστεί ή να µην αγνοηθεί), δεδοµένου ότι η ολοκληρωτική αυτή εφαρµογή 

συνιστά τη βάση της ίδιας της πραγµατικής οικοδόµησης της Ευρώπης. 

 

Είναι καθήκον µας, καθήκον όλων ηµών που πιστεύουµε στο µέλλον της Ευρώπης και 

που ευχόµαστε την πολιτική και οικονοµική της ένωση, να καλέσουµε τις κυβερνήσεις 

των διαφορετικών κρατών µελών, να αναλάβουν τη δέσµευση αυτή. 

 

 



 

Η ∆ιάσκεψη της Μεσσήνης και η ευρωπαϊκή πολιτική Ένωση 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1965 

 

Προβλέποντας τις µελλοντικές εξελίξεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης, φρονώ ότι έφτασε 

η ώρα να υπενθυµίσουµε ορισµένες βασικές, θεµελιώδεις αρχές, οι οποίες πρυτάνευσαν 

κατά την υλοποίησή της, και εννοώ τις συµφωνίες της ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης και την 

κατάρτιση των Συνθηκών της Ρώµης. 

 

Κατά τη γνώµη µου η υπενθύµιση αυτή είναι απαραίτητη, ακόµη και αν αναβάλλουµε, 

όπως συµφωνήθηκε, την εξέταση των, ας πούµε τεχνικών, πτυχών της πολιτικής 

οικοδόµησης της Ευρώπης για τη διεξοδικότερη και εµβριθέστερη συζήτηση που θα 

λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της συνόδου του Μαΐου. 

 

Εκείνη την εποχή, πιστεύαµε ότι η δηµιουργία των δύο νέων Κοινοτήτων, η οποία είχε 

αποφασιστεί συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια της ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης, δεν 

µπορούσε να σχεδιαστεί σε αµιγώς οικονοµικό επίπεδο ή σε αµιγώς πολιτικό επίπεδο. Η 

Ευρώπη, η οποία ενωνόταν οικονοµικά - ή ακριβέστερα, επιδίωκε να ενωθεί χάρη στις 

Κοινότητες - προέβαινε κατ’ αυτόν τον τρόπο σε µια εξόχως πολιτική πράξη, τόσο από 

τη φύση της όσο και λόγω των συνεπειών της. Φαινόταν σαφές ότι η εν λόγω πράξη 

έπρεπε να κριθεί εντός του ιστορικού της πλαισίου, δηλαδή σε σχέση µε τα 

αποτελέσµατα που είχε µπορέσει να παράγει µέχρι εκείνη τη στιγµή η αναζήτηση της 

ενότητας σε ένα ορισµένο τµήµα της γηραιάς ηπείρου, αναζήτηση που δροµολογήθηκε 

αµέσως µετά τον πόλεµο. Και όµως, µολονότι η απόπειρα πολιτικής ένωσης είχε 

παραµείνει στείρα, η οικονοµική συνεργασία, µέσω της Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα, είχε αποβεί εποικοδοµητική και καρποφόρα. Για τον λόγο αυτό, παρά το 

γεγονός ότι την αποτυχία του ριψοκίνδυνου και µεγαλόπνοου σχεδίου της ΕΑΚ στο 

γαλλικό Κοινοβούλιο, το καλοκαίρι του 1954, ο σκεπτικισµός και η απογοήτευση 

κατέλαβαν την Ευρώπη, οι υπουργοί Εξωτερικών των έξι κρατών µελών, οι οποίοι 

συναντήθηκαν στη ∆ιάσκεψη της Μεσσήνης, αναγνώρισαν ότι ήταν απαραίτητη η 

θέσπιση νέων µέσων ενοποίησης που θα έδιναν έµφαση στη διεύρυνση της οικονοµικής 

ενοποίησης που είχε αποδώσει περισσότερα ευεργετικά αποτελέσµατα. Όµως αυτό δεν 

συνιστούσε επαρκή λόγο για την επιβράδυνση ή την παύση των προσπαθειών προς τον 

κοινό στόχο της πλήρους πολιτικής και οικονοµικής ενότητας της Ευρώπης. 

Αντιλαµβανόµασταν την οικονοµική ενότητα όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως το µέσο που 

µας παρείχε η ιδιαίτερη πολιτική κατάσταση εκείνης της ιστορικής περιόδου για να 

µπορέσουµε να αναπτύξουµε τη διαδικασία της ενοποίησης της Ευρώπης υπό τη διττή 

πολιτική και οικονοµική πτυχή της. Ως εκ τούτου εντάχθηκαν στις Συνθήκες της Ρώµης 

πολυάριθµες διατάξεις αποκλειστικά πολιτικής φύσης, προκειµένου να µπορέσουν οι 

Κοινότητες να ακολουθήσουν µια πολιτική εξέλιξη παράλληλη µε την οικονοµική 

εξέλιξη, ή να καταστεί δυνατή η ταχεία µετάβαση της κοινοτικής δράσης από το 

οικονοµικό στο πολιτικό πεδίο. 

 

Μια άλλη βασική αρχή των συµφωνιών της Μεσσήνης αφορούσε στον ανοικτό 

χαρακτήρα των νέων Κοινοτήτων. Όλοι όσοι είχαν συζητήσει επί µακρόν τις γενικές 

γραµµές των συµφωνιών και οι οποίοι εν συνεχεία, κατά τη διάρκεια δύο ετών σκληρού 

µόχθου, είχαν εργαστεί για την εκπόνηση των Συνθηκών, συµφωνούσαν και ήταν 

ακράδαντα πεπεισµένοι ότι, όταν θα εκφραζόταν στο πλαίσιο της θεσµικής 



 

πραγµατικότητας, η νέα Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν θα έπρεπε να παραµείνει 

αποµονωµένη, προκειµένου να επιβιώσει και να προοδεύσει. Κατά την αντίληψή τους, η 

µικρή Ευρώπη δεν έπρεπε να παραµείνει αποµονωµένη, ούτε από τη µεγάλη Ευρώπη, 

ούτε από την Ατλαντική Συµµαχία, ενώ επίσης δεν θα έπρεπε να παραµείνει 

αποµονωµένη από το τµήµα εκείνο της Αφρικής στο οποίο είχε δηµιουργήσει µια 

ενεργότερη ζωή στην πορεία προς την πρόοδο. Για τον λόγο αυτό, ενώ το τελικό 

ανακοινωθέν της ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης εµπεριείχε µια επίσηµη πρόσκληση και 

εξέφραζε ρητά την ελπίδα για την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στις Κοινότητες που 

θα προέκυπταν από τις Συνθήκες, προβλεπόταν επίσης έκτοτε η σύνδεση των 

υπερπόντιων εδαφών και χωρών. Είναι αναµφισβήτητο ότι οι δύο νέες Κοινότητες που 

θεσµοθετήθηκαν από τις Συνθήκες της Ρώµης δηµιουργήθηκαν ως Κοινότητες ανοικτές 

προς το εξωτερικό. 

 

Μια τρίτη αρχή που δηλώθηκε στη Μεσσήνη αφορούσε στην αληθινή φύση των δύο 

νέων Κοινοτήτων, οι οποίες ονοµάστηκαν και ορίστηκαν συγχρόνως ως Κοινή Αγορά. 

Επιθυµώ να επιµείνω στο γεγονός ότι η Κοινή Αγορά είχε σχεδιαστεί και προβλεφθεί ως 

µια µεγάλη εκδήλωση πίστης στην ελευθερία ως ιδανικού και ως τρόπου ζωής. 

Συνοπτικά, η Κοινή Αγορά νοείτο ως µια υπεύθυνη πράξη θάρρους και διορατικότητας, 

που επεδίωκε, σε έναν ευρύτερο τοµέα, τη θέσπιση της χρήσης των µηχανισµών που 

επέτρεψαν την ανάπτυξη των συνθηκών διαβίωσης και την εντυπωσιακή πρόοδο της 

ευηµερίας στον σύγχρονο κόσµο. 

 

Αυτές είναι οι βασικές αρχές που συνιστούν τη βάση των Συνθηκών που υπεγράφησαν 

στο Καπιτώλιο της Ρώµης, στις 25 Μαρτίου 1957. 

 

Σχεδόν οκτώ έτη µετά την επίσηµη εκείνη τελετή και λίγο περισσότερο από επτά έτη 

µετά την θέση σε ισχύ των Συνθηκών, η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε σε µια από τις 

περισσότερο δραµατικές και αγωνιώδεις στιγµές της ευρωπαϊκής ιστορίας της 

µεταπολεµικής περιόδου, µετουσιώθηκε σε µια από τις πιο αξιοθαύµαστες δηµιουργίες 

που κατόρθωσε ποτέ να παράγει η Ευρώπη, στη ροή της χιλιετούς ιστορίας της. Σε 

οικονοµικό πεδίο, η Κοινή Αγορά εξελίχθηκε, επίσης χάρη στην ευφυή δράση των 

εκτελεστικών οργάνων, µε έντονο, καταπληκτικό, θαυµατουργό ρυθµό. Έξωθεν, η 

ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιπροσωπεύει, όπως το έθεσαν ορισµένοι: «µια παγκόσµια 

οικονοµική δύναµη πρώτου µεγέθους» και µάλιστα: «την πρώτη εµπορική οντότητα του 

κόσµου». Η ένταξη των εθνικών οικονοµιών των έξι χωρών σε µια ενιαία αγορά έδρασε 

ως «πολλαπλασιαστής» των παλαιών οικονοµιών και παρήγαγε µία εξολοκλήρου νέα και 

διαφορετική οντότητα που δεν δύναται να συγκριθεί µε το απλό άθροισµα των 

συντελεστών της. Σήµερα, η Κοινή Αγορά καλύπτει κατά προσέγγιση το ένα τρίτο του 

παγκόσµιου εµπορίου, δηλαδή το ίδιο ποσοστό µε τις Ηνωµένες πολιτείες της Αµερικής, 

όµως το ποσοστό ανάπτυξης του εξωτερικού της εµπορίου είναι ανώτερο από αυτό των 

Ηνωµένων Πολιτειών. 

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Κοινή Αγορά απέδειξε ότι όντως συνιστούσε αυτό το καινοτόµο 

και επαναστατικό µέσο που είχαν οραµατιστεί οι δηµιουργοί και οι πρωτεργάτες της, 

όταν της έδιναν µορφή. Παρ’ όλες τις καθυστερήσεις, τις ελλείψεις, τα σφάλµατα που 

χαρακτήρισαν και χαρακτηρίζουν ακόµη τη διαδικασία ενοποίησης, αυτή την αρχή 

ενότητας που επιτύχαµε µετά από αιώνες αγώνων και πολέµων, την οφείλουµε στην 



 

Κοινή Αγορά. Εάν η απόπειρά µας είχε αποτύχει, το πρόβληµα της πολιτικής µας ένωσης 

δεν θα ετίθετο σήµερα. 

 

Οφείλουµε εποµένως να αναγνωρίσουµε ότι µέχρι σήµερα η οικονοµική ενότητα δεν 

υλοποιήθηκε χωρίς αντίκτυπο στον πολιτικό τοµέα. Η παρουσία και µόνον της 

οικονοµικής Κοινότητας αντιπροσώπευσε µια πολιτική δύναµη. ∆εν πρέπει επίσης να 

υποτιµούνται ορισµένες πολιτικές συνέπειες που απορρέουν από την έγκριση ορισµένων 

διατάξεων των Συνθηκών. 

 

Εντούτοις, αυτό δεν µας απαλλάσσει από το να προσθέσουµε ότι τα πολιτικά 

αποτελέσµατα που επιτεύχθηκαν µέχρι σήµερα, τα οποία είναι έµµεσα, παραµένουν 

απολύτως ανεπαρκή. Έναντι αυτής της ευρύτατης και συνεχούς ανάπτυξης της 

Κοινότητας στο οικονοµικό πεδίο, η βάση της πολιτικής ενότητας καθίσταται ολοένα 

στενότερη, ολοένα λεπτότερη, ολοένα ασταθέστερη. 

 

Ανέφερα ήδη ότι η οικονοµική ενότητα είχε θεωρηθεί εξ αρχής ως ένα µέσο που θα 

υπηρετούσε την πολιτική ενότητα. Αυτό υποδεικνύουν οι κυρίως πολιτικές διατάξεις που 

περιέχονται στις Συνθήκες: οι διατάξεις οι σχετικές µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το 

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο, µε την ενιαία έδρα, µε την οικονοµική και δηµοσιονοµική 

αυτονοµία της Κοινότητας, µε την κοινή εµπορική πολιτική, µε την εξέλιξη των 

µηχανισµών του θεσµικού οικοδοµήµατος. 

 

Τίποτε δεν θα είχε εµποδίσει την εκ παραλλήλου επίσπευση της διαδικασίας οικονοµικής 

ενοποίησης και την αντίστοιχη επίσπευση της διαδικασίας πολιτικής ενοποίησης. 

∆υστυχώς, αυτό δεν κατέστη δυνατόν. Σε αµιγώς πολιτικό πεδίο, η Κοινότητα δεν 

σηµείωσε ουδεµία ουσιαστική πρόοδο. Η δυσαναλογία µεταξύ των οικονοµικών και των 

πολιτικών διαστάσεών της ευθύνεται για τη σηµερινή κρίσιµη και σοβαρή ανισορροπία. 

 

Λέγεται συχνά ότι η ευρωπαϊκή οικονοµική ενότητα συνιστά ένα γεγονός µη 

αναστρέψιµο εφεξής, ένα γεγονός που δεν µπορούµε να αναιρέσουµε. 

 

Η παρατήρηση αυτή µας προξενεί έντονη αµηχανία. Είναι ανακριβής η άποψη ότι η 

διαδικασία οικονοµικής ενοποίησης δεν διατρέχει τον κίνδυνο της υποβάθµισης και της 

καταστροφής. Αρκεί να θυµηθούµε ότι τον Ιανουάριο του 1962 η µετάβαση από το 

δεύτερο στάδιο της µεταβατικής περιόδου της Κοινής Αγοράς σηµαδεύθηκε από τόσο 

σοβαρές και δραµατικές διαφορές, ώστε φοβηθήκαµε ότι επίκειτο η εξαφάνισή της. Είναι 

γνωστό ότι οι διαφορές εκείνες, ήταν κατά κύριο λόγο πολιτικής φύσης. Εν συνεχεία, 

είχαµε την εµπειρία του Ιανουαρίου του επόµενου έτους, όταν οι διαπραγµατεύσεις για 

την ένταξη της Μεγάλης Βρετανίας στην Κοινή Αγορά διεκόπησαν, εκείνη τη φορά 

επίσης για αποκλειστικά πολιτικούς λόγους. Ως εκ τούτου προέκυψε µια κρίση που έθιξε 

το σύνολο της διαδικασίας ένταξης· και, παρά τα φαινόµενα, η εν λόγω κρίση 

πραγµατικά εξακολουθεί να διαταράσσει και να παραλύει την πολιτική ζωή της 

Κοινότητας. Ας υπενθυµίσουµε, τέλος, τις δραµατικές διαφορές που ανέκυψαν στο 

πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, οι οποίες εκδηλώθηκαν και πάλι πριν από 

µερικές εβδοµάδες, πριν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί της ενιαίας τιµής των 

δηµητριακών. 

 



 

Όσο θα εκλείπει το επισφράγισµα της πολιτικής ενότητας, η ενιαία οικονοµία θα 

εξακολουθεί να υπάγεται στον προσανατολισµό και στις οδηγίες των εθνικών πολιτικών. 

Στην καλύτερη των υποθέσεων, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα εξακολουθήσει να ζει, ή 

µάλλον, όπως ήδη προφητεύτηκε, να φυτοζωεί µε µεγάλο κόπο, προσκολληµένη στις 

κεκτηµένες θέσεις και φροντίζοντας να µην απολέσει τα κεκτηµένα αποτελέσµατα, χωρίς 

ορµή, χωρίς ζωτικότητα, χωρίς δυναµισµό. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές είναι µοιραία η 

ενίσχυση και η επέκταση της κυριαρχίας εκείνων που κρατούν τα τεχνικά ηνία της 

Κοινής Αγοράς, η κυριαρχία των τεχνοκρατών, η οποία δικαίως µας προξενεί φόβο. 

Είναι µοιραία η επάνοδος σε µια κατάσταση, έστω και σε ευρύτερη κλίµακα και ανώτερο 

επίπεδο, στην οποία οι εθνικές οικονοµίες θα είναι αυτάρκεις και φεουδαρχικές, 

εσωστρεφείς, χωρίς δύναµη και χωρίς πνοή.  

 

Επανερχόµεθα έτσι στην πρώτη θεµελιώδη αρχή την οποία ανέφερα πρωτύτερα, την 

αρχή που ενέπνευσε τον σχεδιασµό της Κοινής Αγοράς ως οικονοµικού οχήµατος ικανού 

να µας οδηγήσει στην πολιτική ενότητα. Είναι µάταιο να πιστεύουµε ότι θα µπορέσουµε 

να επιτύχουµε τον εν λόγω στόχο αναµένοντας µε παθητικότητα τα γεγονότα. Αντίθετα, 

είναι επιτακτική ανάγκη να αναλάβουµε µια δράση πολιτικού χαρακτήρα, που θα ωθείται 

από µια γραµµική, σαφή και αποφασιστική, πολιτική βούληση. Όλοι όσοι είναι σήµερα 

υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση της Ευρώπης, δηλώνουν σύµφωνοι επ’ αυτού, και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειληµµένα εξέφρασε τη άποψή του για το εν λόγω θέµα, µε 

σαφήνεια.  

 

Σε πολλές περιπτώσεις, όλοι συµφώνησαν στην αναγκαιότητα δηµιουργίας της πολιτικής 

Ευρώπης. Όµως, εάν αφήσουµε στο περιθώριο τις δηλώσεις που έγιναν µόνο για τους 

τύπους, εάν εισέλθουµε στο βάθος της σκέψης των προσωπικοτήτων που σήµερα τελούν 

επικεφαλής των ευρωπαϊκών υποθέσεων, αντιλαµβανόµαστε ότι, στην πραγµατικότητα, 

υφίστανται σαφώς διιστάµενες πολιτικές θέσεις και κρίσεις, ως προς τον καταλληλότερο 

τρόπο και το χρονοδιάγραµµα για την πραγµάτωση της πολιτικά ενοποιηµένης Ευρώπης. 

Αφενός υπάρχουν εκείνοι που επιθυµούν µια Ευρώπη εξωτερικά ενωµένη, η οποία θα  

αναγνωρίζει τη µέγιστη δυνατή εξουσία στις διαφορετικές χώρες που τη συνιστούν· 

αφετέρου, υπάρχουν οι άλλοι που επιθυµούν µια Ευρώπη εσωτερικά ενωµένη, η οποία 

θα αναγνωρίζει τις ελάχιστες δυνατές εξουσίες στα διαφορετικά κράτη.  

 

Φρονώ ότι έστω και αν αναβάλλουµε για τη σύνοδο του Μαρτίου τη διεξοδικότερη και 

λεπτοµερέστερη συζήτηση των προβληµάτων αυτών, έχει σηµασία να εκφράσουµε από 

τώρα τη γνώµη µας για ορισµένες θεµελιώδεις αρχές, στις οποίες αφορά η διαφορά αυτή. 

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία ή Οµοσπονδία των Ηνωµένων Πολιτειών της Ευρώπης; Σε 

ποιον από τους δύο στόχους πρέπει να επικεντρωθούµε; Ποιος είναι ο απώτερος στόχος 

που προτιθέµεθα να επιτύχουµε; 

 

∆εν πρόκειται για ζήτηµα ήσσονος σηµασίας. Πρόκειται για µια διάσταση απόψεων επί 

της ουσίας, τόσο από νοµικής όσο και από πολιτικής απόψεως. Οι νοµικοί µας διδάσκουν 

ότι η διαφορά µεταξύ οµοσπονδίας και συνοµοσπονδίας «έγκειται στην αρχή της εθνικής 

κυριαρχίας». Η οµοσπονδία συνίσταται σε µια ενοποίηση κρατών, µε τη δηµιουργία ενός 

υπερκείµενου κράτους, το οποίο προκύπτει από τη µεταβίβαση και τη συγχώνευση ενός 

µέρους των εξουσιών που ανήκουν στα διαφορετικά κράτη της οµοσπονδίας, αλλά 

διαθέτει αυτόνοµες κυρίαρχες εξουσίες. Αντίθετα, η συνοµοσπονδία, συνίσταται σε µια 

απλή συνένωση κρατών· δεν συνεπάγεται τη δηµιουργία µιας νέας εξουσίας, αλλά 



 

αποτελεί απλή παράθεση, άθροισµα των διαφορετικών εξουσιών των διαφορετικών 

κρατών, όπου κάθε κράτος διατηρεί ακέραιη τη δική του κυριαρχία. Εάν ανατρέξουµε 

στην ιστορία, θα µάθουµε ότι οι συνοµοσπονδίες δεν υπήρξαν ποτέ ούτε ζωτικές ούτε 

γόνιµες, και ότι ποτέ δεν µπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στη σύγκρουση των αντίρροπων 

δυνάµεων, είτε εκείνες προέρχονταν από το εσωτερικό, είτε από το εξωτερικό.  

 

Εάν εξετάσουµε τώρα τη συνοµοσπονδία και την οµοσπονδία υπό πολιτικό πρίσµα, θα 

αντιληφθούµε ότι η πρώτη συνιστά το αποτέλεσµα µιας «ενδεχόµενης σύγκλισης 

συµφερόντων µεταξύ ανεξαρτήτων και κυρίαρχων κρατών, εκ των οποίων ένα κράτος ή 

µια οµάδα κρατών καταλαµβάνει ηγετική θέση σε σχέση µε τα άλλα», και ότι η δεύτερη, 

και µόνο εκείνη, συνεπάγεται πραγµατική ισότητα µεταξύ των κρατών που την 

αποτελούν και είναι σε θέση να επιδιώκει µια πολιτική που είναι συγχρόνως έκφραση 

των πολιτικών των διαφορετικών κρατών µελών, καθώς και έκφραση της ανώτερης 

οµοσπονδιακής εξουσίας. Κατά συνέπεια, ενώ η οµοσπονδία προβάλλει µε ουσιαστικά 

δηµοκρατικό περιεχόµενο και χαρακτηριστικά, δεν µπορούµε να υποστηρίξουµε το ίδιο 

και για τη συνοµοσπονδία.  

 

Οι υπέρµαχοι της θέσης της συνοµοσπονδίας αναφέρθηκαν επανειληµµένα στην 

τρέχουσα πραγµατικότητα των εθνικών κρατών. Παρατήρησαν ότι ο ιστορικός ιστός της 

σηµερινής Ευρώπης υφαίνεται ακόµη από τα νήµατα των εθνικών κρατών. Αυτό όµως 

σηµαίνει εµµονή στα φαινόµενα και όχι στην ουσία των πραγµάτων· σηµαίνει άρνηση να 

δούµε πέρα από τον περιορισµένο ορίζοντα της στιγµής. Όλα τα εθνικά κράτη τελούν εν 

παρακµή, ακριβώς επειδή σταδιακά εξαφανίζεται η ιστορική λειτουργία στην οποία 

οφείλετο η εµφάνιση και η ανάπτυξή τους. Η πολιτική και οικονοµική ζωή δεν είναι 

δυνατό να περιχαράσσεται σήµερα στους περιορισµένους χώρους των εθνικών εδαφών, 

χρήζει ολοένα ευρύτερης επέκτασης στους µεγάλους ηπειρωτικούς χώρους. 

 

Και δεν είναι µόνον αυτό. Υπερασπιζόµενοι  την ενωµένη Ευρώπη, υπερασπιζόµαστε 

πριν από όλα µια Ευρώπη ενωµένη σε πνευµατικό και ηθικό πεδίο, πολύ περισσότερο 

από το πολιτικό πεδίο, µια Ευρώπη που κυβερνάται αποκλειστικά από φιλελεύθερους και 

δηµοκρατικούς θεσµούς, µια Ευρώπη ικανή να µεγεθύνεται και να επεκτείνεται 

βαθµιαία, φθάνοντας από τα σηµερινά της σύνορα στα σύνορα όλης της ελεύθερης 

Ευρώπης, έως το ακραίο όριο των συνόρων που χαράχθηκαν σε πείσµα του δικαίου από 

τις αντίπαλες δυνάµεις· εποµένως, µια Ευρώπη που θα είναι πάντα ανοικτή σε εκείνους 

που ευελπιστούν να αποτελέσουν µέρος της, αποδεχόµενοι τις καταστατικές αρχές της. 

Όµως ο συλλογισµός µας δεν σταµατά εδώ. Η Ευρώπη αυτή, συγκεντρώνοντας όλα τα 

ελεύθερα κράτη που θα αποτελούν µέρος της, θα πρέπει να διατηρήσει µε τις Ηνωµένες 

Πολιτείες της Αµερικής τους ισχυρότερους δεσµούς στη µεγάλη Κοινότητα των λαών 

της ελεύθερης ∆ύσης. Η µεγάλη ελεύθερη Ευρώπη που µόλις σκιαγραφήσαµε 

προορίζεται να αντιπροσωπεύσει τον δεύτερο πυλώνα της Κοινότητας αυτής, 

συµµεριζόµενη µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι οποίες έως σήµερα 

συνιστούσαν τον µοναδικό πυλώνα, όλα τα δικαιώµατα, όλες τις υποχρεώσεις και όλες 

τις ευθύνες, σε πραγµατική βάση ισοτιµίας.  

 

Αυτή είναι λοιπόν η ιδεολογική και πολιτική διαδροµή µας. Εάν ενστερνιζόµασταν τη 

θέση της συνοµοσπονδίας, η διαδροµή θα διακοπτόταν. Η Ευρώπη θα ενωνόταν µόνο 

κατά τµηµατικό, εικονικό και ασταθή τρόπο. Θα καταλήγαµε οπωσδήποτε σε µια 

Ευρώπη όπου θα σχηµατιζόταν, ίσως µάλιστα αντίθετα στις προθέσεις ορισµένων από 



 

εκείνους που την προωθούν και την επιθυµούν, µια οµάδα κυρίαρχων κρατών – των 

ισχυρότερων και των πλουσιότερων – και µια οµάδα κυριαρχούµενων κρατών – των 

λιγότερο ισχυρών και των λιγότερο πλουσίων· η Ευρώπη αυτή θα παρέµενε 

περιορισµένη στα σηµερινά της σύνορα, και η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και οι άλλες 

χώρες που δεν αποτελούν ακόµη µέρος της, θα είχαν ελάχιστες ή καθόλου πιθανότητες 

να ενταχθούν σε αυτήν· τέλος, θα επρόκειτο αποκλειστικά για µια Ευρώπη που θα 

ερχόταν σε αντιπαράθεση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

 

Κατά τη γνώµη µου, αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος. Η συνοµοσπονδιακή Ευρώπη θα 

επιθυµούσε να µετουσιωθεί στην τρίτη δύναµη, σε επίπεδο ηπείρου, µεταξύ των δύο 

µεγάλων δυνάµεων, οι οποίες αντιπαρατίθενται σήµερα, και στις οποίες θα επεδίωκε να 

αντιπαρατεθεί και εκείνη. 

 

Ακριβώς λόγω αυτού του ρόλου, τον οποίο θα επεδίωκε να διαδραµατίσει, εκδηλώνουµε 

ανοικτά τη διαφωνία µας, καθώς εκτιµούµε ότι η µικρή Ευρώπη του σήµερα και η 

µεγάλη Ευρώπη του αύριο, όπως την επιθυµούµε, δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως 

αυτοσκοπός, αλλά ως στάδια µιας ενιαίας διαδικασίας, της οποίας το τελικό στάδιο θα 

συµπέσει µε την εµφάνιση µιας µορφής ευρύτερης και πληρέστερης αλληλεγγύης των 

λαών της ελεύθερης και χριστιανικής ∆ύσης. 

 

∆εν πρόκειται για ένα ουτοπικό όραµα, αλλά για ένα πολιτικό σχέδιο που αντιστοιχεί 

απολύτως στις µεγάλες κατευθυντήριες γραµµές της αµερικανικής πολιτικής. 

 

Η αµερικανική ιθύνουσα τάξη ανέκαθεν αντιµετώπιζε την ευρωπαϊκή ενότητα µε τη 

µεγαλύτερη συµπάθεια και το εντονότερο ενδιαφέρον. Αρκεί να θυµηθούµε ότι ο πρώτος 

πυρήνας της ευρωπαϊκής ενότητας σχηµατίστηκε γύρω από το Σχέδιο Marshall. Αρκεί να 

θυµηθούµε τις δηλώσεις εξεχουσών προσωπικοτήτων του αµερικανικού δηµόσιου βίου, 

από το τέλος του πολέµου. Η διάσηµη δήλωση του Dean Acheson, κατά την οποία «η 

Ευρώπη θα έθελγε την Αµερική µε την ενότητά της, αλλά θα την απωθούσε µε τον 

διχασµό της», είναι ιδιαιτέρως ενδεικτική της στάσης που υιοθέτησε η αµερικανική 

πολιτική έναντι της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Όµως η δηµιουργία και η 

εκπληκτική ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς έθεσαν στην Αµερική, υπό επείγοντες όρους, 

το πρόβληµα του προσδιορισµού των σχέσεων της µε την Ευρώπη, όχι πλέον υπό την 

παραδοσιακή µορφή, αλλά υπό τη µορφή µιας εσωτερικής και µόνιµης ενότητας που θα 

εκτείνεται τόσο στον οικονοµικό όσο και στον πολιτικό τοµέα. 

 

Οι βάσεις αυτής της νέας πολιτικής αλληλεξάρτησης µεταξύ των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Αµερικής και της ενωµένης Ευρώπης τέθηκαν το 1962. Πρόκειται για την πολιτική 

που φέρει το όνοµα του εκλιπόντος Προέδρου Kennedy. Στις 4 Ιουλίου 1963, µε την 

ευκαιρία της 186
ης

 επετείου της ∆ιακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωµένων 

Πολιτειών, εκφώνησε τον περίφηµο λόγο του, ο οποίος µάλιστα ονοµάσθηκε «περί 

αλληλεξάρτησης», και αναµφίβολα είναι ένας από τους σηµαντικότερους, τους 

ευγενέστερους και τους περισσότερο µεγαλόπνοους λόγους εξωτερικής πολιτικής της 

ιστορίας. «Η οικοδόµηση της ατλαντικής ένωσης – δήλωσε συγκεκριµένα ο Kennedy – 

δεν θα πραγµατοποιηθεί µε το ελάχιστο τίµηµα και χωρίς κόπο! Όµως επιθυµώ να 

δηλώσω, στον χώρο αυτό και µε την ευκαιρία της επετείου της Ανεξαρτησίας, ότι οι 

Ηνωµένες Πολιτείες θα είναι έτοιµες για κάθε ∆ιακήρυξη αλληλεξάρτησης, θα είµαστε 

έτοιµοι να συζητήσουµε µε µια ενωµένη Ευρώπη τους τρόπους και τα µέσα που θα µας 



 

επιτρέψουν να συστήσουµε µια αληθινή ατλαντική ένωση, µια ένωση, που θα έχει 

πλεονεκτήµατα και για τα δύο µέρη, µεταξύ της νέας Ένωσης που συντελείται αυτή την 

εποχή στην Ευρώπη και της παλαιάς αµερικανικής Ένωσης που ιδρύθηκε πριν από 

σχεδόν δύο αιώνες». 

 

Για να υλοποιηθεί αυτό το µέγα και µακρόπνοο σχέδιο, του οποίου οι προϋποθέσεις ήταν 

καταρχάς πνευµατικές και ηθικές πριν καταστούν πολιτικές, ετίθετο και τίθεται ως 

πρωταρχική και αµετάκλητη προϋπόθεση η δηµιουργία µιας πραγµατικής, και όχι 

απατηλής, ευρωπαϊκής ενότητας, εννοώ τη δηµιουργία των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Ευρώπης. 

 

Είναι προφανές ότι σε αυτήν αντιτάσσεται η σύλληψη µιας συνοµοσπονδιακής Ευρώπης 

που θα αντιπροσωπεύει την τρίτη δύναµη της παγκόσµιας πολιτικής. Εάν, ατυχώς, 

υπερίσχυε, η «γραµµή Kennedy» θα αποτύγχανε, οι αµερικανικές δυνάµεις του 

αποµονωτισµού θα επανακτούσαν έδαφος, και η Ευρώπη θα παρέµενε περιορισµένη 

στην αποµόνωσή της, µε το κύρος της σε απαξίωση και αχρηστία.  

 

Όµως µολονότι πρέπει να απορριφθεί η σύλληψη της οµοσπονδιακής Ευρώπης, δεν 

πρέπει ωστόσο να γίνει δεκτή η θέση εκείνων που θα επιθυµούσαν να απόσχει η 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα από την ανάληψη κάθε πρωτοβουλίας, όποια και αν είναι αυτή, 

µέχρι τη στιγµή που η πολιτική και ιστορική συγκυρία θα της επιτρέψει να επαναλάβει 

την πορεία προς µια ευρύτερη και πληρέστερη ενότητα. Είναι αναγκαίο και επείγον να 

γίνει κάτι για να δροµολογηθεί η δηµιουργία, έστω επιφυλακτική και άτολµη, µιας 

ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης. ∆εν µπορούµε να περιµένουµε περισσότερο, χωρίς να 

διακυβεύσουµε την τρέχουσα διαδικασία ενοποίησης και να απαξιώσουµε όλες τις 

προσπάθειες που καταβλήθηκαν µέχρι σήµερα µε τόσες δυσκολίες. Ήδη στο Συνέδριο 

του Παρισιού το 1900, θεωρείτο ότι η οικοδόµηση των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Ευρώπης θα πραγµατοποιείτο σταδιακά· ήδη από την εποχή εκείνη είχε προταθεί η 

συνεργασία µε τα κυρίαρχα κράτη, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στους λαούς να 

«συνηθίσουν να εργάζονται µαζί». Οι µορφές πολιτικής συνεργασίας που προβλέπουν 

διάφορες πρωτοβουλίες και προτάσεις φαίνεται ότι είναι κατάλληλες, υπό µια 

προϋπόθεση εντούτοις: δεν πρέπει να επιφέρουν την οπισθοδρόµηση της διαδικασίας 

ενοποίησης, από το πεδίο της ένταξης στο πεδίο της συνεργασίας· και πρέπει επίσης να 

εφαρµοστούν στο σύνολό τους οι πολιτικές διατάξεις των Συνθηκών. Αυτή είναι η θέση 

που υπερασπίζοµαι εδώ και χρόνια και για την οποία δεν παρέλειψα να επιµείνω σε κάθε 

περίσταση, ιδίως από την εποχή της κρίσης του Ιανουαρίου του 1963, και όλως 

ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της περιόδου που διετέλεσα Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

∆εν κατανοούµε γιατί πρέπει να εφαρµόζονται µόνο οι οικονοµικές διατάξεις των 

Συνθηκών, ενώ οι πολιτικές διατάξεις παραµένουν νεκρό γράµµα.  

 

Κατά τη γνώµη µου, η παράλειψη της εφαρµογής των διατάξεων αυτών είναι το αίτιο της 

ακινησίας της Κοινότητας σε πολιτικό πεδίο. Η Κοινότητα αναπτύχθηκε µε αφύσικο 

τρόπο σε σχέση µε τις προβλέψεις και τη βούληση των συντακτών των Συνθηκών της 

Ρώµης. Ενώ ο ρυθµός της οικονοµικής της ανάπτυξης υπερέβη ακόµη και τις 

προβλέψεις, σε πολιτικό πεδίο παρέµεινε ως είχε αρχικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

προέκυψε ένας δυσκίνητος οργανισµός που απειλεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγµή, 



 

υπό το πλήγµα των αντιπαλοτήτων που τον θίγουν περιοδικά. Αντίθετα, µια αρµονική 

ανάπτυξη, στο οικονοµικό και το πολιτικό πεδίο συγχρόνως, θα συνιστούσε εγγύηση 

σταθερότητας και κραταιότητας της διαδικασίας ολοκλήρωσης· κυρίως, θα ευνοούσε την 

ταχεία εξέλιξή της προς τον τελικό στόχο. 

 

Ως εκ τούτου, εκτιµώ ότι η βασική προϋπόθεση που πρέπει να τηρηθεί, προκειµένου να 

αποτραπεί η οπισθοδρόµηση της διαδικασίας ενοποίησης, από το πεδίο της 

ολοκλήρωσης στο πεδίο της απλής συνεργασίας µεταξύ κυρίαρχων κρατών, είναι η ορθή 

εφαρµογή όλων των διατάξεων των υφισταµένων συνθηκών, συµπεριλαµβανοµένων 

εκείνων που έχουν αποκλειστικά πολιτικό περιεχόµενο. 

 

Τι ακριβώς σηµαίνει «εφαρµογή των εξόχως πολιτικών διατάξεων των συνθηκών;»  

 

Σηµαίνει επίσης, και µάλιστα κατά κύριο λόγο, ότι πρέπει να προβούµε στη συγχώνευση 

των κοινοτικών εκτελεστικών οργάνων, ως πρώτο βήµα προς τη συγχώνευση των ίδιων 

των Κοινοτήτων.  

 

Όµως η εφαρµογή των πολιτικών διατάξεων των Συνθηκών σηµαίνει επίσης την 

απόκτηση, επιτέλους, µιας έδρας για την Κοινότητα, και την αποτροπή νέων 

καθυστερήσεων στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου. Τα δύο αυτά στοιχεία, 

η κοινοτική έδρα και το Πανεπιστήµιο, ενδεχοµένως φαίνονται δευτερεύοντα, όµως στην 

πραγµατικότητα δεν είναι διόλου, καθώς και αυτά έχουν µεγάλη πολιτική σηµασία. Η 

συγκέντρωση των κοινοτικών θεσµικών οργάνων σε µια ενιαία έδρα και το άνοιγµα των 

πυλών του ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, µετά από µακρά περίοδο αναµονής, θα 

εξέφραζαν την πραγµατική βούληση ένωσης των ευρωπαϊκών λαών και θα αποτελούσαν 

σύµβολο της σύγκλισης όλων των προσπαθειών µας για την επίτευξη των στόχων της 

ενοποίησης.  

 

Η ακριβής εφαρµογή των Συνθηκών σηµαίνει εποµένως, και κυρίως, την τροποποίηση 

του υφιστάµενου συστήµατος εκλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπα «κυρίως», 

επειδή όταν θα έχουµε κερδίσει τη µάχη της Συνέλευσης, θα έχουµε πραγµατοποιήσει 

ένα µεγάλο άλµα προς τα εµπρός στην πορεία της πολιτικής ενότητας. Η ευρωπαϊκή 

κοινοβουλευτική Συνέλευση σχεδιάστηκε στη Μεσσήνη ως κινητήριος µηχανισµός της 

πολιτικής δραστηριότητας, ως η ίδια η καρδιά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Θα έπρεπε 

να είχε προσδώσει στην κοινοτική δράση την άµεση ώθηση της βούλησης των 

ευρωπαϊκών λαών. Είχα την τιµή να πολεµήσω πάντοτε µε όλες µου τις δυνάµεις, όσο 

περιορισµένες και αν είναι, κατά τη διάρκεια των πολυτάραχων και εξαντλητικών 

σταδίων της εκπόνησης των Συνθηκών, για τη δηµιουργία ενός πραγµατικού 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Καθώς ήταν απολύτως αδύνατον να επιτευχθεί άµεσα η εκλογή του Κοινοβουλίου µε 

άµεση και καθολική ψηφοφορία, πρότεινα µε επιµονή τον καθορισµό µίας 

συγκεκριµένης ηµεροµηνίας πριν από την οποία το σύστηµα έµµεσης εκλογής θα 

αντικαθίστατο από το δηµοκρατικότερο σύστηµα της άµεσης εκλογής, που 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της πολιτικής εξέλιξης της Κοινότητας. Η 

πρότασή µου δεν εισακούσθηκε. Ο συµβιβασµός που επήλθε τότε συνίστατο στην ένταξη 

της παραγράφου, δυνάµει της οποίας η Συνέλευση έχει αρµοδιότητα εκπόνησης σχεδίων 

σχετικών µε τις εκλογές των µελών της µε το σύστηµα της άµεσης και καθολικής 



 

ψηφοφορίας. Όµως το σχέδιο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 1960 από την 

ευρωπαϊκή κοινοβουλευτική Συνέλευση, δεν έχει ούτε καν εξετασθεί ακόµη από τα 

αρµόδια κοινοτικά όργανα. 

 

Εντούτοις, η πολιτική πτυχή του προβλήµατος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αφορά 

αποκλειστικά στον τρόπο της εκλογής, µολονότι είναι αναµφισβήτητο ότι µόνον η άµεση 

και καθολική ψηφοφορία, όπως εξάλλου είχε παρατηρήσει στην εποχή της η κ. de Staël, 

είναι ικανή να συνδέσει στενά τους ευρωπαϊκούς λαούς µε τους κοινοτικούς θεσµούς 

τους· είναι πέραν πάσης αµφιβολίας ότι εφόσον δεν διασφαλίζεται η άµεση συµµετοχή 

του πληθυσµού στη ζωή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, εκείνη θα στερείται του κύριου 

στηρίγµατός της. Μια δεύτερη πολιτική πτυχή αφορά στις εξουσίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· ως έχουν τα πράγµατα σήµερα, αυτές παραµένουν σε τόσο περιορισµένα 

και στενά όρια που δεν του επιτρέπουν έστω την εκπλήρωση των καθηκόντων που 

αρµόζουν σε κάθε πραγµατικό κοινοβούλιο. Ένας ορισµένος αριθµός θεµάτων που 

απασχολούν την Κοινότητα διαφεύγει κάθε πολιτικού ελέγχου, αφού η αρµοδιότητα των 

εθνικών κοινοβουλίων εξαφανίστηκε χωρίς ωστόσο να αντικατασταθεί από την 

αρµοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, επήλθε το γεγονός που 

καταγγέλθηκε επανειληµµένα εδώ, καθώς και στο εξωτερικό: η εµφάνιση αρχών 

ανεξέλεγκτων και µη ελεγχόµενων, και εποµένως ασυµβίβαστων µε τους δηµοκρατικούς 

και φιλελεύθερους θεσµούς καθώς και µε τα χαρακτηριστικά ενός κράτους δικαίου.  

 

Πριν από δύο χρόνια, µιλώντας υπό την ιδιότητα του Προέδρου της παρούσας 

Συνέλευσης, είχα την ευκαιρία να αποδοκιµάσω και να καταγγείλω το γεγονός ότι τα 

εκτελεστικά θεσµικά όργανα ήταν σε θέση να λαµβάνουν θεµελιώδεις αποφάσεις για 

εξαιρετικά σηµαντικά θέµατα, όπως για παράδειγµα η κοινή γεωργική πολιτική, χωρίς το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε τα εθνικά κοινοβούλια, να έχουν δυνατότητα ελέγχου και 

κριτικής. 

 

Προσωπικά είµαι πεπεισµένος ότι η τροποποίηση του συστήµατος εκλογής των µελών 

της Συνέλευσης, καθώς και η πραγµατική άσκηση όλων των εξουσιών που έχουν 

ανατεθεί στα µέλη, θα συνέβαλαν στη σοβαρή ενθάρρυνση της διαδικασίας πολιτικής 

ενοποίησης. Ασφαλώς, δεν υποτιµώ τις δυσκολίες στις οποίες ενδέχεται να 

προσκρούσουµε στον εν λόγω τοµέα. Όµως έφτασε η ώρα της επιλογής: είτε θα 

απορρίψουµε και θα εκµηδενίσουµε όλα όσα πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων επτά ετών, είτε θα αποδεχθούµε το σύνολο των ιδεωδών και των λόγων της 

πολιτικής της ευρωπαϊκής οικοδόµησης, µε όλες τις συνέπειες που επιφέρει.  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε πλέον αντιµέτωποι µε την ανάγκη λήψης οριστικής 

απόφασης. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε αυτή την ανάγκη ούτε να αναβάλλουµε τη 

λήψη της απόφασης για το µέλλον. Οι κυβερνήσεις των έξι χωρών µας πρέπει να 

προβούν σε αυτήν την ιστορική επιλογή, αντιµετωπίζοντας κατάµατα τη σοβαρότητα της 

στιγµής, την οποία περιβάλλουν τόσες σκιές, και διατηρώντας ως στόχο το συµφέρον 

όλων των ανθρώπων που διαβιούν σε αυτό το τµήµα της ηπείρου µας. 

 

Το θέαµα της σηµερινής Ευρώπης ας τους βοηθήσει, ας τους ενθαρρύνει και ας τους 

εµψυχώσει στην εκπλήρωση του καθήκοντος τους. Ενώ οι κυβερνήσεις διακατέχονται 

από αµφιβολία και δισταγµούς, και κοπιάζουν προκειµένου να συµφωνήσουν για την 

πορεία που θα τις οδηγήσει στην πραγµατική ενότητά τους, η Ευρώπη οικοδοµείται τόσο 



 

µε µικρά όσο και µε µεγάλα έργα: το πυκνό πλέγµα των κοινών συµφερόντων που 

συµπλέκονται, συµπίπτουν, θεµελιώνονται· την πολλαπλότητα των πρωτοβουλιών που 

στοχεύουν σε ενδιαφέροντα θέµατα και προβλήµατα, και προέρχονται όχι µόνο από την 

τάδε ή τη δείνα χώρα, αλλά ουσιαστικά από το σύνολο της Ευρώπης· τις πολιτισµικές και 

τουριστικές ανταλλαγές που εκφράζονται µε τα πλήθη των νέων ανθρώπων που 

διατρέχουν προς κάθε κατεύθυνση το έδαφος της γηραιάς ηπείρου και σταδιακά 

αποκτούν συνείδηση της ενότητάς της, και παρίστανται πολυάριθµοι εδώ εκφράζοντας 

έντονο ενδιαφέρον για το έργο της Συνέλευσής µας.  

 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µεταδίδεται µέσω ορατών και µέσω αφανών οδών το µήνυµα της 

ευρωπαϊκής ενότητας, προσεγγίζοντας και κυριεύοντας έναν διογκούµενο αριθµό 

πνευµάτων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνει στις χώρες µας ο αριθµός εκείνων που 

πιστεύουν στην ευρωπαϊκή ενότητα, ο αριθµός των ανδρών και των γυναικών, στους 

οποίους ταιριάζει τόσο καλά το όνοµα πολίτες της Ευρώπης.  

 

Όλα αυτά µπορούν και πρέπει να µας παροτρύνουν στη συνέχιση της πορείας µας µε 

ολοένα µεγαλύτερη ορµή, και όλα αυτά πρέπει να εγείρουν στην καρδιά µας την πίστη 

και την ελπίδα για τη γέννηση µιας νέας ενωµένης Ευρώπης: µιας Ευρώπης που θα 

διασφαλίζει την ευηµερία και το µέλλον των τέκνων της, µιας Ευρώπης ικανής να δώσει 

αξία στη βούλησή της εν µέσω των µεγάλων δυνάµεων του κόσµου, στην υπηρεσία της 

ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης.  
 

 



 

Η Κοινότητα και οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 25 Μαρτίου 1965 

 

Στην προσφώνησή σας, την περασµένη ∆ευτέρα, υπενθυµίσατε ότι τον Μάιο θα 

συµπληρωθούν 15 έτη από την ηµέρα που ο κ. Robert Schuman εκφώνησε τη διακήρυξη 

της δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Επιτρέψτε µου να 

υπενθυµίσω ότι µερικές εβδοµάδες αργότερα θα εορτάσουµε µια άλλη επέτειο: την 

δέκατη επέτειο της ∆ιάσκεψης της Μεσσήνης, κατά τη διάρκεια της οποίας επιτύχαµε 

µία συµφωνία και θέσαµε τις βάσεις των Συνθηκών, οι οποίες εν συνεχεία υπεγράφησαν 

στο Καπιτώλιο, στη Ρώµη, το 1957. 

 

Και όµως, µια από τις βασικές αρχές που πρυτάνευσαν στη ∆ιάσκεψη της Μεσσήνης, και 

στην οποία είχα ήδη την ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή της Συνέλευσης, αλλά 

επιθυµώ να την υπογραµµίσω άλλη µια φορά, είναι το γεγονός ότι η οικονοµική 

οικοδόµηση αποτελούσε απλώς το µέσο, το όργανο που θα οδηγούσε την Ευρώπη στην 

πολιτική της ενοποίηση. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη το στοιχείο αυτό, φρονώ ότι είναι απολύτως αδύνατον να 

θεωρήσουµε την τρέχουσα ανάπτυξη ως αποκλειστικά οικονοµικό γεγονός, όπως, 

δυστυχώς, προκύπτει από τον κατά τα άλλα αξιοσηµείωτο λόγο που εκφώνησε σήµερα 

το πρωί ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Υπουργών. «Στο µέλλον θα καταστεί αδύνατη η 

προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης της Ευρώπης, χωρίς την επίτευξη της πολιτικής 

της ενοποίησης». Τα λόγια αυτά δεν προέρχονται από εµένα, αλλά από τον στρατηγό De 

Gaulle, πρόεδρο της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας. Πιστεύω ότι έχει απόλυτο δίκιο, ενώ ο κ. 

Dehousse έχει άδικο, όταν εκτιµά ότι ήδη υπερέβηµεν αυτό που αποκάλεσε «σηµείο µη 

επιστροφής». ∆εν υπάρχει διόλου σηµείο µη επιστροφής στον τοµέα αυτόν, και τίποτα 

δεν είναι µη αναστρέψιµο. 

 

Περιορίζοντας την οικοδόµηση της Ευρώπης µόνο στον οικονοµικό τοµέα, την 

καταδικάζουµε αναπόφευκτα να καταρρεύσει ως γίγαντας µε πήλινα πόδια. Έως τον 

περασµένο ∆εκέµβριο, αντιµετωπίσαµε πλείστα παραδείγµατα δυσκολιών που 

οφείλονται στην απουσία κεντρικής πολιτικής εξουσίας, µιας κοινοτικής πολιτικής 

εξουσίας που θα µας επιτρέψει να υπερνικήσουµε τις κρίσεις που περιστασιακά πλήττουν 

την Κοινότητά µας. 

 

Ως εκ τούτου, εναποθέτουµε σηµαντικές ελπίδες στη διάσκεψη που πρόκειται να λάβει 

χώρα στη Βενετία, στις 10 Μαΐου. Μας προξένησε έντονη λύπη το γεγονός ότι ο κ. 

Couve de Murville, ο οποίος αποποιήθηκε της ιδιότητας του γάλλου υπουργού 

εξωτερικών για να λάβει τον λόγο µόνον ως Πρόεδρος του Συµβουλίου Υπουργών, δεν 

ανέφερε κάτι που να αναπτερώσει την ελπίδα µας και να αυξήσει την εµπιστοσύνη µας. 

Πριν από µερικές µέρες, διαβάσαµε στη γαλλική εφηµερίδα Le Monde, η οποία είναι σε 

γενικές γραµµές καλά ενηµερωµένη, ότι η γαλλική κυβέρνηση ήταν η µόνη που όντως 

δεν έχει αποδεχτεί την πρωτοβουλία της ιταλικής κυβέρνησης, ενόψει της διοργάνωσης 

της διάσκεψης του Μαΐου. Θα υποδεχόµασταν µε ευχαρίστηση και ευγνωµοσύνη κάποια 

καθησυχαστικά λόγια από τον Πρόεδρο των Συµβουλίων Υπουργών, υπό την ιδιότητα 

του ως γάλλου υπουργού εξωτερικών. 

 



 

Στην παρέµβασή µου, θα περιοριστώ σε µερικά επιχειρήµατα σχετικά µε τις εξουσίες του 

Κοινοβουλίου, προκειµένου να σεβαστώ τα όρια που µας έθεσε ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου.  

 

Ο κ. Couve de Murville µας είπε σήµερα το πρωί ότι ορισµένες προτάσεις που 

υποβλήθηκαν από τις κυβερνήσεις των κρατών µελών της Κοινότητας, ήδη εγκρίθηκαν, 

ενώ άλλες δεν έγιναν δεκτές, διότι δεν επιτεύχθηκε οµοφωνία επ’ αυτών. Επ’ ευκαιρία, 

θα επιθυµούσαµε πολύ να γνωρίσουµε ποιες είναι οι προτάσεις που έγιναν δεκτές και 

ποια είναι τα σηµεία που τα Συµβούλια Υπουργών έκαναν δεκτά στο πλαίσιο των 

σχεδίων που υποβλήθηκαν από την ιταλική, βελγική, ολλανδική και γερµανική 

κυβέρνηση. Αυτό καθίσταται µάλιστα επιτακτικότερο, δεδοµένου ότι στην οµιλία που 

εκφώνησε ενώπιον του Συµβουλίου Υπουργών, την 1
η
 ∆εκεµβρίου, ο οποίος 

κυκλοφόρησε σε ευρεία κλίµακα στις τέσσερις γλώσσες, ο κ. Luns, ολλανδός υπουργός 

εξωτερικών, µας γνωστοποίησε ότι έως τώρα το Συµβούλιο Υπουργών δεν θέλησε να 

δεχτεί τις προτάσεις που διατυπώθηκαν και περιορίστηκε στην ανάθεση της εξέτασης του 

προβλήµατος στην Επιτροπή Μόνιµων Αντιπροσώπων. Ο κ. Luns κατηγόρησε τους 

συναδέλφους του ότι αντιτάσσονται στη διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του 

Κοινοβουλίου, επικαλούµενοι το αληθοφανές πρόσχηµα ότι δεν εκλέγεται ακόµη µε 

άµεση και καθολική ψηφοφορία, καθώς και ότι συγχρόνως αντιτάσσονται στην εκλογή 

του µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, δεδοµένου ότι δεν διαθέτει επαρκείς εξουσίες. Ο 

κ. Luns κατέδειξε κατ’ αυτόν τον τρόπο τον φαύλο κύκλο που µας περικλείει, και από 

τον οποίο πρέπει να εξέλθουµε µε οποιοδήποτε τίµηµα. 

 

Άλλαξαν τα πράγµατα από την 1
η
 ∆εκεµβρίου; Κατά τα φαινόµενα όχι, καθώς πριν από 

µερικές µέρες, µετά τη συνάντησή του µε τον στρατηγό De Gaulle, ο Πρόεδρος του 

Κοινοβουλίου κ. Duvieusart, δήλωσε στον Τύπο ότι υπερασπίστηκε, αλλά εις µάτην, τον 

σκοπό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις συνοµιλίες του µε τον Πρόεδρο της 

Γαλλικής ∆ηµοκρατίας και τους υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης.  

 

Αυτό που µε απασχολεί περισσότερο, δεν είναι τόσο το γεγονός της άρνησης της 

διεύρυνσης των εξουσιών του Κοινοβουλίου αναφορικά µε όσα προβλέπουν οι Συνθήκες 

της Ρώµης, όσο το γεγονός ότι προτείνεται ο περιορισµός τους. Αυτό δεν µπορεί να  

καταλογίζεται αποκλειστικά – και συµφωνώ ως προς αυτό το σηµείο µε τον κ. Vendroux 

– στη γαλλική κυβέρνηση, η οποία δεν θα πρέπει να θεωρείται ουδόλως ως ο µοναδικός 

κακός δαίµονας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλες οι κυβερνήσεις των κρατών µελών – 

ας έχουµε το θάρρος να το αναγνωρίσουµε – ανέκαθεν τάσσονταν οµόφωνα υπέρ του 

περιορισµού των εξουσιών που είχαν προβλεφθεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τις 

Συνθήκες της Ρώµης. Αρκεί να υπενθυµίσουµε για παράδειγµα, ότι ορισµένα 

διαδικαστικά ζητήµατα δεν απαιτούν οµοφωνία, αλλά σύµφωνα µε τις Συνθήκες, 

επιλύονται µε απλή πλειοψηφία· και όµως, δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη απλής 

πλειοψηφίας για να ικανοποιηθούν οι επιθυµίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Όσον αφορά στη νοµοθετική δραστηριότητα, αληθεύει ότι σύµφωνα µε τις Συνθήκες της 

Ρώµης το Κοινοβούλιο συνιστά συµβουλευτικό όργανο, σύµφωνα µε τον ορισµό που 

επιµένουν να δίδουν τα Συµβούλια Υπουργών; Ουδόλως. Οι Συνθήκες της Ρώµης 

εµπιστεύθηκαν τη νοµοθετική εξουσία σε µια τρόικα που συνεργάζεται στενά· στην 

Επιτροπή που έχει δικαίωµα πρωτοβουλίας, στο Κοινοβούλιο που έχει δικαίωµα 

διαβουλεύσεων και στο Συµβούλιο που έχει δικαίωµα απόφασης. Τα τρία αυτά στοιχεία 



 

είναι απαραίτητα για την ύπαρξη νοµοθετικής δραστηριότητας. Αρκεί εξάλλου να 

εξετάσουµε τη σύνθεση του Κοινοβουλίου, µε τον δηµόσιο χαρακτήρα των συζητήσεών 

του και των συσκέψεών του, για να αντιληφθούµε ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ως 

αµιγώς συµβουλευτικό όργανο. 

 

Τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα; Σήµερα το πρωί, ο προεδρεύων µας απαρίθµησε 

τους πολυάριθµους κανονισµούς που εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο Υπουργών· 

πρόκειται για σηµαντικούς κανονισµούς που συνιστούν πραγµατικούς νόµους άµεσα 

εφαρµοστέους σε όλες τις χώρες της Κοινότητας, και αναφέρονται σε θέµατα ευρείας 

εµβέλειας (κανόνες ανταγωνισµού, ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναµικού, 

τιµές των δηµητριακών, κ.λπ.)· εννοείται ότι το Συµβούλιο Υπουργών ζητά συχνά τη 

γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου πριν από την εξέταση της πρότασης της Επιτροπής, και 

εν συνεχεία διεξάγει απευθείας διαπραγµατεύσεις µε την Επιτροπή, προκειµένου να της 

ζητήσει την τροποποίηση του αρχικού κειµένου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε ορισµένες 

από τις περιπτώσεις που προανέφερα, η πρόταση που εγκρίνεται τελικά από το 

Συµβούλιο Υπουργών είναι τελείως διαφορετική από την πρόταση που υποβλήθηκε 

προηγουµένως για γνωµοδότηση στο Κοινοβούλιο. 

 

∆εν λέγω ότι όταν πρόκειται για δευτερεύοντα ζητήµατα, το Συµβούλιο δεν µπορεί να 

επιφέρει τροποποιήσεις σε µια πρόταση που έχει ήδη εξετάσει το Κοινοβούλιο· όµως αν 

η εν λόγω πρόταση τροποποιηθεί σε βάθος, δεν οφείλει το Συµβούλιο να ζητήσει νέα 

γνωµοδότηση της Συνέλευσης; Η τρόικα που προανέφερα δεν χάνει ένα από τα βασικά 

της στοιχεία, αν δεν ζητηθεί αυτή η γνωµοδότηση; Υπήρξε ασυµφωνία για το θέµα αυτό 

στο Συµβούλιο Υπουργών ή πρέπει να σκεφτούµε ότι οι υπουργοί των έξι κρατών µελών 

ανέκαθεν συµφωνούσαν για την έγκριση µιας διαδικασίας, η οποία θίγει τα δικαιώµατα 

του Κοινοβουλίου και, σε τελευταία ανάλυση, ανατρέπει όσα προβλέπει η ίδια η 

Συνθήκη της Ρώµης; 

 

Το ζήτηµα που αφορά τον οικονοµικό και δηµοσιονοµικό έλεγχο είναι ακόµα 

σηµαντικότερο. Κατανοώ τη δυσαρέσκεια που προφανώς αισθάνεται ένας Πρόεδρος 

Συµβουλίου Υπουργών, όταν πρέπει να ακούσει το ίδιο πράγµα πολλές φορές στη 

διάρκεια της ίδιας ηµέρας. Επιτρέψτε µου εντούτοις να δηλώσω ότι οι δηλώσεις 

ορισµένων αγορητών χρήζουν προσεκτικής εξέτασης. ∆εν νοείται δηµοκρατικό 

καθεστώς, στο οποίο η πολιτική του εκτελεστικού οργάνου δεν υπόκειται σε κανέναν 

δηµοσιονοµικό έλεγχο. 

 

Είναι αλήθεια ότι τα εθνικά κοινοβούλια εγκατέλειψαν τον εν λόγω έλεγχο, τον οποίο 

δεν έχει αναλάβει ακόµη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κ. Couve de Murville µας λέγει 

ότι, όταν συγχωνευθούν οι Κοινότητες, θα εξετασθεί το πρόβληµα του δηµοσιονοµικού 

ελέγχου, ιδίως όσον αφορά στη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Κύριε 

Πρόεδρε, θα χρειαστούν περίπου τρία χρόνια για να µεταβούµε από τη συγχώνευση των 

εκτελεστικών οργάνων στη συγχώνευση των Κοινοτήτων. Πρέπει να πιστεύουµε ότι εν 

τω µεταξύ τα πράγµατα θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν όπως λειτούργησαν µέχρι 

σήµερα;  

 

Τέλος, υπάρχει το πρόβληµα της σύνδεσης των τρίτων χωρών, δηλαδή της ερµηνείας του 

άρθρου 238. ∆εν πρόκειται να επαναλάβω τους λόγους που µας φαίνονται προφανείς και 

σαφείς, οι οποίοι δικαιολογούν την ερµηνεία που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό 



 

Κοινοβούλιο, και η οποία αντιτίθεται στην ερµηνεία του Συµβουλίου. Θα υπενθυµίσω 

ωστόσο ότι τον Οκτώβριο του 1963, όταν διατελούσα Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είχα 

την τιµή να απευθύνω επιστολή στον Πρόεδρο των Συµβουλίων Υπουργών της 

Κοινότητας για να του ζητήσω τη δροµολόγηση απευθείας διαπραγµατεύσεων για την 

ερµηνεία του εν λόγω κανόνα των Συνθηκών της Ρώµης, και, σε περίπτωση που οι 

διαπραγµατεύσεις δεν κατέληγαν σε ένα συµπέρασµα κοινής αποδοχής, την παραποµπή 

του ζητήµατος της ερµηνείας στο ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο 

προεδρεύων του Συµβουλίου Υπουργών µετέβη εδώ, κατά τη διάρκεια του επόµενου 

Νοεµβρίου, και µας διαβεβαίωσε ότι είχε εκθέσει το ζήτηµα του Κοινοβουλίου στο 

Συµβούλιο Υπουργών· προσέθεσε όµως ότι, δυστυχώς, δεν υπήρξε χρόνος για να 

εξετασθεί η επιστολή µου. Και όµως, παρήλθαν πολλοί µήνες από τον Οκτώβριο του 

1963, και φρονώ ότι τα Συµβούλια είχαν το χρόνο να λάβουν γνώση της επιστολής του 

Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και να απαντήσουν σε αυτή. 

 

Θα ολοκληρώσω, καθώς ήδη υπερέβην κατά πολύ τον χρόνο που µου είχε διατεθεί. 

Εγκρίνουµε, προφανώς, την έκκληση που απηύθυνε ο κ. Couve de Murville, 

προκειµένου να προβούν τα εθνικά κοινοβούλια στην κύρωση της Συνθήκης που 

τροποποιεί τις Συνθήκες της Ρώµης το συντοµότερο δυνατόν, κυρίως δε επειδή 

αντιλαµβανόµαστε ότι πρόκειται για την κατάλληλη ευκαιρία για να προωθηθούν 

ορισµένοι κανόνες για την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Λυπούµεθα διότι δεν υπάρχει πρόθεση αξιοποίησης αυτής της ευκαιρίας. Κατά τη γνώµη 

µας, η συγχώνευση θα µπορούσε να αποτελέσει ένα περαιτέρω βήµα προς την ενότητα, 

και θα προσπαθήσουµε να την επιτύχουµε το συντοµότερο δυνατόν.  

 

Όµως, για να µπορέσουµε να δεχθούµε ότι, παρά τη µείωση των εξουσιών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επιφέρει, η συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων 

συνιστά πρόοδο και όχι οπισθοδρόµηση, το Συµβούλιο Υπουργών θα πρέπει να µας 

παράσχει κάποια διαβεβαίωση· θα µπορέσει να το πράξει µέσω ενός πρωτοκόλλου, ή 

ελλείψει αυτού, µιας δήλωσης προθέσεως που θα επισυναφθεί στη Συνθήκη 

τροποποίησης των Συνθηκών της Ρώµης. 

 

Ολοκληρώνοντας την οµιλία του, ο κ. Couve de Murville, σήµερα το πρωί µας είπε ότι η 

πρόοδος που σηµειώθηκε το περασµένο έτος πρέπει να µας δίδει θάρρος για το µέλλον. 

Αυτό είναι αναµφίβολο και είµαι πεπεισµένος επ’ αυτού. Όµως είµαι επίσης πεπεισµένος 

ότι εµείς οι ίδιοι πρέπει να µεριµνήσουµε ώστε να µπορέσουµε να επωφεληθούµε 

πραγµατικά από την ενθάρρυνση που µας παρείχε η πρόοδος που επιτεύχθηκε το 

περασµένο έτος, προκειµένου να υπερνικήσουµε τα πολυάριθµα εµπόδια που ελλοχεύουν 

στον δρόµο µας. 

 

 



 

Οι δηµοσιονοµικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 1965 

 

Καταρχάς, θα επιθυµούσα και εγώ να εκφράσω συγχαρητήρια στον κ. Vals, εξ ονόµατος 

της Οµάδας των Φιλελευθέρων, για την εξαιρετική έκθεση που µας υπέβαλε και για την 

οµιλία µε την οποία την παρουσίασε. 

 

Ο κ. Vals επέµεινε – δικαίως, κατά την άποψή µου – στην πολιτική πτυχή που ενέχει η 

πρόταση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, πτυχή στην οποία η 

Συνέλευση οφείλει να αποδώσει όλως ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό επιθυµούσε να 

υπογραµµίσει η πολιτική επιτροπή της Συνέλευσης, ζητώντας αρµοδιότητα επί της 

ουσίας για το εν λόγω ζήτηµα. Ασφαλώς, δεν προτίθετο να εκδηλώσει αντιρρήσεις ή να 

εκφράσει απογοήτευση σχετικά µε τις αποφάσεις που έλαβε το προεδρείο, πολύ λιγότερο 

δε όσον αφορά στην απόφαση που έλαβε ο εξαίρετος πρόεδρός του: επιθυµούσε απλώς 

να αναδείξει τον πολιτικό χαρακτήρα του ζητήµατος που αντιµετωπίζουµε, χαρακτήρα 

που αυτοµάτως συνεπάγετο ότι η πολιτική επιτροπή του Κοινοβουλίου έπρεπε να 

επιληφθεί επί της ουσίας. 

 

Πράγµατι, πρόκειται για την εφαρµογή µιας εκ των διατάξεων των Συνθηκών της Ρώµης, 

που είχαν εκπονηθεί ειδικά για να δοθεί η δυνατότητα µετάβασης της διαδικασίας 

ενοποίησης από το αποκλειστικά οικονοµικό πεδίο στο ειδικότερα πολιτικό πεδίο. 

Ενδεχοµένως, πρόκειται εδώ για τη σηµαντικότερη εξ αυτών των διατάξεων – µεταξύ 

των οποίων περιέχονται, όπως γνωρίζουµε, ο προσδιορισµός της ενιαίας έδρας της 

Κοινότητας, η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου, η εκλογή µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία της Συνέλευσής µας, και ούτω καθεξής – εποµένως πρέπει να τις 

εξετάσουµε µε ιδιαίτερη µέριµνα. Ως εκ τούτου, επιφυλασσόµεθα να δεχθούµε την 

πρόσκληση εκείνων που θα ήθελαν να µας υποκινήσουν στην αναβολή οποιασδήποτε 

απόφασης σχετικά µε το θέµα, αναµένοντας την υποβολή µιας διεξοδικότερης µελέτης, 

όπως θα έπρεπε εξάλλου. Ωστόσο, πρόκειται για µια διάταξη πολιτικής φύσης, η οποία 

απαιτεί από τη Συνέλευση τη λήψη απόφασης πολιτικού χαρακτήρα, και οι πολιτικές 

αποφάσεις δεν πρέπει να αναβάλλονται. Τα µέλη της Οµάδας των Φιλελευθέρων είναι 

σύµφωνα επ’ αυτού: η συνέλευση πρέπει να αποφανθεί µε σαφή και ρητό τρόπο για το 

ζήτηµα αυτό, τουλάχιστον µετά το πέρας της τρέχουσας συζήτησης. Γνωρίζουµε όλοι ότι 

η πρωτοβουλία της Επιτροπής έδωσε λαβή σε επικρίσεις, επιφυλάξεις και διαµαρτυρίες. 

Ήδη από σήµερα το πρωί, διαβάσαµε σε έγκριτη γαλλόφωνη εφηµερίδα ότι, έναντι της 

επίσηµης θέσης της γαλλικής κυβέρνησης – και νοµίζω ότι αναφέρω επί λέξη το κείµενο 

της εφηµερίδας – η απόφαση της Επιτροπής είχε προκλητικό χαρακτήρα. Προφανώς δεν 

είµαι, ούτε εµπιστευτικώς ούτε επισήµως, συνήγορος της Επιτροπής, η οποία εξάλλου 

γνωρίζει πολύ καλά πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό της· ωστόσο, θα ήθελα να 

επωφεληθώ της ευκαιρίας που µου προσφέρεται για να λάβω τον λόγο επί του θέµατος 

και να σταθώ για λίγο στις επικρίσεις, στις επιφυλάξεις και στις διαµαρτυρίες που 

ανέφερα προ ολίγου. Η Επιτροπή κατηγορήθηκε ότι υπερέβη την αρµοδιότητά της. Κατά 

τη διάρκεια της συνόδου της 15
ης

 ∆εκεµβρίου 1964, το Συµβούλιο Υπουργών της είχε 

αναθέσει τη διατύπωση προτάσεων εν όψει της αντικατάστασης των άµεσων εισφορών 

των κρατών µελών από ιδίους πόρους της Κοινότητας, όσον αφορά στη χρηµατοδότηση 

της κοινής γεωργικής πολιτικής και, ειδικότερα στη χρηµατοδότηση των τοµέων στους 

οποίους ήδη έχει τεθεί σε ισχύ η Κοινή Αγορά. Και όµως, η Επιτροπή έθιξε επίσης το 



 

γενικότερο πρόβληµα της αντικατάστασης των εθνικών εισφορών από ιδίους πόρους της 

Κοινότητας, µε άλλα λόγια, το ζήτηµα της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής αυτονοµίας 

της Κοινότητας, όπως προκύπτει από το άρθρο 201 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 

Κοινής Αγοράς, καθώς και το ζήτηµα των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, θα 

ήθελα να µάθω το εξής: δεδοµένου ότι ετέθη το πρόβληµα, δεν ήταν προφανής η ανάγκη 

εξέτασης της εµβέλειας του άρθρου 201 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Οικονοµικής Κοινότητας; Ήταν δυνατόν να µην το λάβει υπόψη η Επιτροπή της 

Κοινότητας; Όσον αφορά στις δραστηριότητες της Επιτροπής, το άρθρο 201 έχει 

κανονιστικό χαρακτήρα: ενώ αναθέτει στο Συµβούλιο τη µέριµνα της λήψης αποφάσεων 

επί των διατάξεων, την έγκριση των οποίων θα συστήσει στα κράτη µέλη σύµφωνα µε τις 

αντίστοιχες συνταγµατικές διατάξεις τους, απεναντίας, όσον αφορά την Επιτροπή, το 

άρθρο 201 ορίζει ότι θα µελετά τις προϋποθέσεις και θα υποβάλει προτάσεις στο 

Συµβούλιο. Το Συµβούλιο θα «δύναται», η Επιτροπή θα «οφείλει». Οι εν λόγω διατάξεις 

είναι εποµένως υποχρεωτικές όσον αφορά στη δραστηριότητα της Επιτροπής, και η 

τελευταία δεν έχει δυνατότητα µη τήρησής τους· από τη στιγµή που το Συµβούλιο της 

ανέθεσε την εξέταση του τρόπου αντικατάστασης των οικονοµικών εισφορών των 

κρατών µελών από ιδίους πόρους, είναι προφανές ότι οφείλει να υποβάλει επίσης 

προτάσεις επί των σηµείων που εµπίπτουν ευρύτερα στο πεδίο του άρθρου 201. 

Ορισµένοι ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή τις υπέβαλε πρόωρα, και ότι επί του παρόντος, 

αρκούσε η υποβολή προτάσεων για τους τοµείς όπου η Κοινή Αγορά έχει ήδη τεθεί σε 

ισχύ, µε την επιφύλαξη της υποβολής νέων προτάσεων στο µέλλον, όταν θα έχει 

θεσµοθετηθεί η Κοινή Αγορά στους άλλους τοµείς. Στην πραγµατικότητα, αυτό έπραξε η 

Επιτροπή: δεν πρότεινε την άµεση εισαγωγή του νέου συστήµατος στους τοµείς όπου δεν 

ισχύει ακόµη η Κοινή Αγορά, αλλά αντίθετα, την εισαγωγή του από 1
ης

 Ιουλίου 1967, 

εκφράζοντας ίσως περισσότερη αισιοδοξία από το Συµβούλιο, ότι την εν λόγω 

ηµεροµηνία θα έχει τεθεί σε ισχύ η Κοινή Αγορά σε όλους τους τοµείς, δηλαδή όχι µόνον 

στον τοµέα της γεωργικής οικονοµίας, αλλά επίσης στον τοµέα της βιοµηχανικής 

οικονοµίας.  

 

Μια άλλη επίκριση που προκάλεσε η Επιτροπή, αφορά στο γεγονός ότι επιλήφθηκε του 

ζητήµατος των εξουσιών του Κοινοβουλίου, καθώς και ότι υπέβαλε προτάσεις για το 

ζήτηµα αυτό. Ωστόσο, δεν συνδέεται απαραιτήτως το ζήτηµα των εξουσιών του 

Κοινοβουλίου µε την εφαρµογή του άρθρου 201 της Συνθήκης περί Ιδρύσεως της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας; ∆εν εµπίπτει στη λογική κάθε δηµοκρατίας το 

γεγονός ότι, όταν επιτευχθεί η οικονοµική και δηµοσιονοµική αυτονοµία της 

Κοινότητας, η Συνέλευση πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο; Ήταν δυνατόν 

να µην το λάβει υπόψη η Επιτροπή; Ήταν δυνατόν να κλείσει τα µάτια απέναντι στην 

πραγµατικότητα; Το πρόβληµα αυτό αφορά όχι µόνο στη λογική της Συνθήκης, αλλά 

επίσης στη λογική των ζητηµάτων που αντιµετωπίζουµε. Ήταν δυνατόν να µην λάβει 

υπόψη η Επιτροπή την απόφαση που ενέκρινε πρόσφατα το δεύτερο τµήµα του 

ολλανδικού κοινοβουλίου; Θα έπρεπε να βυθίσει το κεφάλι της στην άµµο για να µην 

υποχρεωθεί να δει, µε άλλα λόγια, να ακολουθήσει µια πολιτική στρουθοκαµηλισµού;  

 

Η Επιτροπή διαχώρισε τις προτάσεις της σε τρία µέρη. Εξ ονόµατος της Οµάδας των 

Φιλελευθέρων, πρέπει να πω ότι εκτιµάµε ότι τα τρία αυτά µέρη είναι αδιαχώριστα. 

Συνιστούν ένα σύνολο και µια ενιαία πρόταση, µολονότι για λόγους σαφήνειας, 

κατανέµονται σε τρία κεφάλαια στο κείµενο της Επιτροπής. Πρόκειται για ένα ενιαίο 

σύνολο, απολύτως αδιαίρετο, και η Οµάδα των Φιλελευθέρων αντιτάσσεται σε κάθε 



 

απόπειρα που στοχεύει να το διαχωρίσει. Η χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής 

πολιτικής µέσω ιδίων πόρων, η χρηµατοδότηση όλων των δραστηριοτήτων της 

Κοινότητας µέσω ιδίων πόρων, οι εξουσίες του Κοινοβουλίου – όλα αυτά τα σηµεία 

διαµορφώνουν ένα µοναδικό ενιαίο και αδιαχώριστο σύνολο. Simul stabunt, simul 

cadent: είναι αδύνατον να εγκρίνεται ένα µέρος του και να απορρίπτεται ή να 

αναβάλλεται ένα άλλο. 
 

Μιλώντας τώρα σε προσωπικό επίπεδο, θα ήθελα επίσης να πλέξω το εγκώµιο της 

Επιτροπής για τη σύνεση που επέδειξε. Επέδειξε µεγάλη σοφία και µεγάλη µετριοπάθεια, 

προωθώντας κλιµακούµενες προτάσεις για τη σταδιακή εφαρµογή του νέου συστήµατος. 

Οφείλω να πω, (επιµένοντας όµως ότι πρόκειται περί απολύτως προσωπικής εκτίµησης) 

ότι η Οµάδα των Φιλελευθέρων δεν συµφωνεί οµόφωνα επ’ αυτού. Ορισµένα εκ των 

µελών της φαίνονται πολύ περισσότερο αδιάλλακτα από εµένα· ωστόσο, φρονώ ότι η 

µετριοπάθεια αποτελεί µέρος του συστήµατος που συνιστούν οι Συνθήκες της Ρώµης. Οι 

Συνθήκες προέβλεψαν πράγµατι ότι η διαδικασία ενοποίησης έπρεπε να εξελιχθεί 

σταδιακά και µε βραδύ ρυθµό· όρισαν µια µεταβατική περίοδο δώδεκα ετών η οποία θα 

µπορούσε ενδεχοµένως να επεκταθεί στα δεκαπέντε έτη, ακριβώς προκειµένου να 

αποφευχθούν αιφνίδιες αναταράξεις των οικονοµιών των κρατών µελών και προκειµένου 

να διευκολυνθεί η εφαρµογή ενός νέου συστήµατος, το οποίο θα ανατρέψει προφανώς το 

σύστηµα που βασίλευε έως τώρα. Φρονώ εποµένως ότι οι προτάσεις της Επιτροπής 

ανταποκρίνονται στη λογική των Συνθηκών. Είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι οι 

εξουσίες του Κοινοβουλίου – οι οποίες είναι το πραγµατικό θέµα που πρέπει να µας 

απασχολήσει εδώ (ένα θέµα το οποίο πραγµατεύθηκαν οι αγορητές που διαδέχθηκα και 

θα πραγµατευθούν επίσης όλοι εκείνοι που θα µε διαδεχθούν) – ότι οι υφιστάµενες 

εξουσίες του Κοινοβουλίου είναι ανεπαρκείς για να αντιµετωπισθούν οι νέες 

υποχρεώσεις που θα αναλάβει στο πλαίσιο των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή της 

Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. Εκτιµώ ότι είναι ανεπαρκείς, όχι µόνο σε 

σύγκριση µε το γράµµα των Συνθηκών της Ρώµης, αλλά επίσης σε σύγκριση µε την 

ερµηνεία τους που δόθηκε.  

 

Όσον αφορά στις εξουσίες του Κοινοβουλίου, η Κοινότητα δεν έδωσε στο γράµµα των 

Συνθηκών τη δέουσα και, κατά τη γνώµη µου, επιβεβληµένη ερµηνεία. Επ’ αυτού, το 

Συµβούλιο Υπουργών επέδειξε οφθαλµοφανή κακή θέληση και αυτό πρέπει να ειπωθεί 

χωρίς περιστροφές. Εξάλλου, στην οµιλία που εκφώνησε στις 2 ∆εκεµβρίου του 

περασµένου έτους ενώπιον του Συµβουλίου Υπουργών, ένα από τα πλέον αρµόδια µέλη, 

ο κ. Luns, κατήγγειλε την κακή αυτήν θέληση, την εσφαλµένη αυτήν ερµηνεία των 

διατάξεων των Συνθηκών της Ρώµης, δηλώνοντας τα εξής: «Οφείλουµε να 

αναγνωρίσουµε µε κάθε ειλικρίνεια ότι είναι αλήθεια πως ζητήθηκαν επανειληµµένα 

διαβουλεύσεις από τη Συνέλευση, ωστόσο σχεδόν ποτέ δεν ελήφθησαν υπόψη οι γνώµες 

που εξέφρασε».  

 

Με την τάση του να αγνοεί τη γνώµη του Κοινοβουλίου και να περιορίζει τη 

διαβούλευση στην τυπική πτυχή µόνον, το Συµβούλιο Υπουργών αποδεικνύει περίτρανα 

την κακή του θέληση, και µάλιστα ως προς ένα βασικό σηµείο για το µέλλον της 

Κοινότητας και για τη διαδικασία της ενοποίησής της, ως προς τη νοµοθετική της 

λειτουργία. 

 



 

Το Συµβούλιο Υπουργών επέδειξε εκ νέου την κακή του θέληση στις Βρυξέλλες, στις 8 

Απριλίου, κατά την υπογραφή της Συνθήκης για τη συγχώνευση των εκτελεστικών 

οργάνων της Κοινότητας. Επρόκειτο για µια εξαιρετική ευκαιρία για να τεθεί το 

πρόβληµα των εξουσιών του Κοινοβουλίου, αν εξαιρέσουµε το γεγονός, ότι 

υπογράφοντας τη Συνθήκη, οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεων, στην πραγµατικότητα 

επέβαλαν τη µείωση των εξουσιών του Κοινοβουλίου σε σύγκριση µε τις εξουσίες που 

του αποδίδουν οι ισχύουσες Συνθήκες. 

 

Πράγµατι, παρά τις περιορισµένες αρµοδιότητές της, η επιτροπή των προέδρων, στην 

οποία η Συνθήκη του Παρισιού αναθέτει την έγκριση του προϋπολογισµού των 

κοινοτικών θεσµικών οργάνων, συνιστά ωστόσο ένα όργανο µέσω του οποίου το 

Κοινοβούλιο µπορεί να εκφράσει την άποψή του και, ακόµη καλύτερα, να συµµετάσχει 

στις συλλογικές αποφάσεις που λαµβάνονται σε θέµατα προϋπολογισµού. Και όµως, η εν 

λόγω επιτροπή καταργείται λόγω της συγχώνευσης των εκτελεστικών οργάνων. Ήταν 

εποµένως φυσιολογική η ενέργεια του Συµβουλίου να την αντικαταστήσει µε ένα άλλο 

όργανο που θα µπορούσε καλύτερα να αποδώσει στο Κοινοβούλιο µια από τις 

σηµαντικότερες υποχρεώσεις του, δηλαδή τις αποφάσεις σε θέµατα προϋπολογισµού. 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που διεξήγε η επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων του 

Σώµατος των βουλευτών, στη Ρώµη στις 31 Μαρτίου, ο κ. Fanfani, Υπουργός 

Εξωτερικών, είχε υποσχεθεί κατόπιν αιτήµατος της επιτροπής (αίτηµα που οφείλεται σε 

δική µου πρωτοβουλία) ότι, κατά τη σύνοδο της 8
ης

 Απριλίου, θα υποστήριζε την 

αναγκαιότητα να συνοδευτεί η υπογραφή της συνθήκης από τη µεταρρύθµιση του 

συστήµατος των εξουσιών του Κοινοβουλίου. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που 

δηµοσιεύθηκαν στον Τύπο, ο κ. Fanfani όντως υπερασπίστηκε την άποψη αυτή ενώπιον 

του Συµβουλίου Υπουργών. Το έπραξε κατά ιδιαίτερα µετριοπαθή τρόπο, αφού ζήτησε 

απλώς να προβούν οι κυβερνήσεις των έξι κρατών µελών σε δήλωση προθέσεως. Εάν 

θυµηθούµε πόσες φορές δεσµεύθηκαν δηµοσίως οι κυβερνήσεις αυτές για την εµβριθή 

εξέταση του σοβαρού ζητήµατος των εξουσιών του Κοινοβουλίου, πραγµατικά δεν 

κατανοούµε γιατί η µετριοπαθής πρόταση του ιταλού υπουργού εξωτερικών δεν είχε 

καµία απήχηση. 

 

Τώρα, καταβάλλεται προσπάθεια εξήγησης του γεγονότος, λέγοντας ότι οι έξι 

κυβερνήσεις συµφώνησαν να αναβάλλουν τόσο την εξέταση όσο και την επίλυση του 

σηµαντικού αυτού προβλήµατος για τη στιγµή της συγχώνευσης των Κοινοτήτων. Κατά 

την άποψή µου, πρόκειται περί σοβαρότατου σφάλµατος, δεδοµένου ότι είναι αδύνατον, 

κατά τη διάρκεια της µακράς περιόδου που θα παρέλθει απαραιτήτως πριν από τη 

συγχώνευση των Κοινοτήτων, να παραµείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς τις 

πραγµατικές εξουσίες που θα του επιτρέπουν να παρεµβαίνει αποτελεσµατικά, 

τουλάχιστον στον κύριο τοµέα της δράσης του, τον τοµέα που χαρακτηρίζει κάθε 

κοινοβούλιο, δηλαδή την εκπόνηση του προϋπολογισµού των κοινοτικών θεσµικών 

οργάνων. 

 

Εποµένως είναι απαραίτητο να επεκταθούν άµεσα οι εξουσίες του Κοινοβουλίου, 

προκειµένου να έχει η συλλογική βούληση τη δυνατότητα πραγµατικής παρέµβασης, 

µέσω του Κοινοβουλίου, στην εκπόνηση του προϋπολογισµού και στη δηµοσιονοµική 

διαχείριση της Κοινότητας. 

 



 

Το ζήτηµα αυτό είναι απολύτως ανεξάρτητο από το ζήτηµα της προέλευσης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζετε όλοι ότι αγωνίστηκα ακατάπαυστα για την 

εκλογή του µε άµεση και καθολική ψηφοφορία· ωστόσο, όπως ακριβώς το υπενθύµισε 

προ ολίγου ο κ. Vals στην παρέµβασή του, το ζήτηµα των εξουσιών είναι ανεξάρτητο 

από το ζήτηµα της προέλευσης του Κοινοβουλίου. Κατά την άποψή µου, το πρόβληµα 

διαστρεβλώθηκε εσκεµµένα, µε την ανάµειξη των δύο ζητηµάτων. Ελέχθη ότι ήταν 

αδύνατον να εκλέγεται το Κοινοβούλιο µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, επειδή δεν 

διέθετε επαρκείς εξουσίες· όµως δηλώθηκε επίσης ότι δεν ήταν δυνατόν να ανατεθούν 

νέες εξουσίες στο Κοινοβούλιο, επειδή δεν εκλέγεται µε άµεση και καθολική 

ψηφοφορία. Και όµως, στη Val Duchesse, όταν πρότεινα – όπως µπορεί να επιβεβαιώσει 

ο κ. Hallstein, που ήταν παρών – την άµεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε 

άµεση και καθολική ψηφοφορία, και όταν επέµενα εν συνεχεία προκειµένου να οριστεί 

τουλάχιστον αµέσως η ηµεροµηνία της εκλογής της παρούσας συνέλευσης µε άµεση και 

καθολική ψηφοφορία, ασφαλώς δεν το έπραξα προκειµένου να αποκτήσει περισσότερες 

εξουσίες. Εκείνη τη στιγµή ουδόλως σκεπτόµασταν να συνδέσουµε αυτά τα δύο 

ζητήµατα. Υποστήριζα µε θέρµη ότι ήταν απαραίτητη η εκλογή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, αποκλειστικά επειδή, κατά την άποψή 

µου, ήταν το µόνο µέσο για να συµµετάσχει πραγµατικά η συλλογική βούληση – µε άλλα 

λόγια η λαϊκή βούληση – στη διαδικασία οικοδόµησης της Ευρώπης. Είναι παράλογη η 

σκέψη ότι η Ευρώπη θα µπορέσει να οικοδοµηθεί από πολιτικής απόψεως µόνο µε τη 

βούληση των κυβερνήσεων, υπό την επίδραση του απλού και ψυχρού δηµοσίου 

συµφέροντος. ∆ύο απόπειρες είχαν ήδη αποτύχει – η πολιτική Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 

η Ευρωπαϊκή Αµυντική Κοινότητα – ακριβώς επειδή η λαϊκή συνείδηση δεν παρενέβη 

υπέρ τους· και όµως, είναι απαραίτητη η παρέµβαση της λαϊκής συνείδησης για µια 

πολιτική οικοδόµηση τέτοιας εµβέλειας. 

 

Για τον λόγο αυτό είχα εκτιµήσει τότε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 

εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία· για τον λόγο αυτό έχω επανειληµµένα 

δηλώσει ότι επρόκειτο για µια από τις επιτακτικότερες ανάγκες του εγχειρήµατός µας, 

της πολιτικής οικοδόµησης της Ευρώπης. Όµως από αυτό το σηµείο έως την άποψη ότι 

δεν θα µπορέσουµε να αναθέσουµε περισσότερο εκτεταµένες εξουσίες στο Κοινοβούλιο, 

όσο δεν θα εκλέγεται µε άµεση και καθολική ψηφοφορία, πρόκειται για µια άποψη που 

ειλικρινά δεν µπορώ να κατανοήσω. Όποια και αν είναι η προέλευση του Κοινοβουλίου, 

είτε προέρχεται από εκλογές µε άµεση και καθολική ψηφοφορία είτε, όπως στην 

περίπτωση της παρούσας Συνέλευσης, από εκλογές µε έµµεση ψηφοφορία, είναι 

αναµφισβήτητο ότι στηρίζεται στη δηµοκρατική βάση του συστήµατος, δηλαδή στη 

λαϊκή βούληση. 

 

Συνεπώς, είναι προφανές ότι έχει επίσης το δικαίωµα να διεκδικεί εξουσίες, 

χαρακτηριστικές κάθε κοινοβουλίου, το οποίο, όπως το δικό µας, εκφράζει τη λαϊκή 

βούληση. Επιτρέψτε µου να προσθέσω ότι είναι παράξενο το γεγονός ότι εκείνοι ακριβώς 

που αγωνίστηκαν µε κάθε ευκαιρία, µε τόση ισχυρογνωµοσύνη – και οφείλω να πω µε 

τόση επιτυχία – κατά της εµφάνισης και της εγκατάστασης µιας ευρωπαϊκής 

τεχνοκρατίας, προκάλεσαν τη δηµιουργία τεχνοκρατικών κέντρων στις Βρυξέλλες, τα 

οποία στερούνται κάθε δηµοκρατικού κανόνα και αρνούνται τις βασικότερες αρχές του 

κράτους δικαίου, επιµένοντας να αντιτίθενται στην ανάθεση των απαραίτητων εξουσιών 

στο Κοινοβούλιο. 

 



 

Για να καταλήξουµε σε πραγµατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι πραγµατικά αναγκαία 

η αναθεώρηση των Συνθηκών της Ρώµης; ∆εν θα αρκούσε να εγκρίνει το Συµβούλιο 

Υπουργών έναν κανονισµό, ο οποίος θα ορίζει – σύµφωνα µε το άρθρο 203 – τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την έγκριση των προϋπολογισµών ή για τις 

απαραίτητες παρεµβάσεις του Κοινοβουλίου; ∆εν γνωρίζω· όµως γνωρίζω ότι το 

Κοινοβούλιο επιµένει να του εµπιστευθούµε, µέσω µιας τροποποίησης των Συνθηκών, 

την οριστική έγκριση των αποφάσεων των σχετικών µε τους προϋπολογισµούς, επειδή το 

Συµβούλιο υπουργών δεν είχε µέχρι στιγµής την πολιτική θέληση να αναγνωρίσει το 

γεγονός ότι η κοινοβουλευτική παρέµβαση είναι απαραίτητη στη διαδικασία έγκρισης 

των προϋπολογισµών. Για τον λόγο αυτό, έχουµε την υποχρέωση να προτείνουµε 

τροποποιήσεις των Συνθηκών της Ρώµης, µολονότι έχουµε πλήρη επίγνωση όλων των 

προβληµάτων που ενδεχοµένως θα προκύψουν.  

 

Φρονώ ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας 

αξίζει επίσης επαίνους λόγω της στιγµής κατά την οποία γίνεται. Προβάλλει ακριβώς τη 

στιγµή κατά την οποία απέτυχε η απόπειρα «επαναδροµολόγησης» της πολιτικής ένωσης 

της Ευρώπης, απέτυχε η πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης για τη διοργάνωση µίας 

διάσκεψης στη Βενετία. Η αποτυχία αυτή προκάλεσε αλγεινή εντύπωση σε όλους εµάς 

τους ένθερµους υποστηρικτές της Ευρώπης, καθώς κατέδειξε ότι πρέπει να αναµείνουµε 

επί µακρό χρονικό διάστηµα ακόµη πριν από την πραγµατική οικοδόµηση της πολιτικής 

και οικονοµικής Ευρώπης, και αυτό παρά το γεγονός ότι επανειληµµένα αναγνωρίσαµε – 

µε πρώτο τον Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας – την αναγκαιότητα της δηµιουργίας 

νέων µέσων πολιτικής ένωσης για τη στήριξη της παρούσας οικονοµικής οικοδόµησης. 

«Στην πραγµατικότητα, δεν µπορούµε να διασφαλίσουµε την οικονοµική ανάπτυξη της 

Ευρώπης χωρίς την πολιτική της ένωση», έλεγε τότε ο στρατηγός De Gaulle. 

 

Γιατί, λοιπόν, αρνήθηκε την προσπάθεια να εξευρεθεί στη Βενετία µια λύση που θα 

επιτρέψει την επίτευξη της πολιτικής ένωσης των λαών της Ευρώπης; Όταν – όπως θα 

θυµάστε – ο κ. Couve de Murville, προεδρεύων του Συµβουλίου Υπουργών της 

Κοινότητας παρουσίασε τον Μάρτιο, ενώπιον της παρούσας Συνέλευσης, την έκθεσή του 

επί της δραστηριότητας του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους, τον 

είχα ρωτήσει αν η γαλλική κυβέρνηση είχε την πρόθεση να στηρίξει την ιταλική 

πρωτοβουλία σχετικά µε τη διάσκεψη της Βενετίας, και µου είχε απαντήσει ότι θα 

αναχωρούσε την εποµένη για τη Ρώµη ειδικώς για να συνοµιλήσει µε τον ιταλό Υπουργό 

Εξωτερικών σχετικά µε το εν λόγω ζήτηµα. Αφελώς είχα πιστέψει ότι, µε τα λόγια 

εκείνα, ο κ. Couve de Murville θέλησε να µε διαβεβαιώσει για τις θετικές διαθέσεις της 

γαλλικής κυβέρνησης ως προς την εν λόγω πρωτοβουλία. Ωστόσο, απογοητεύθηκα 

οικτρά από την απάντησή της και δεν µπορούσα να αποδώσω την αόριστη µορφή της 

µόνον στη διπλωµατική επιφύλαξη που καλύπτει συνήθως τις δηλώσεις των υπουργών 

εξωτερικών. Κατέφυγα εποµένως στα πρακτικά των κοινοβουλευτικών συζητήσεων για 

να την αναζητήσω και ανακάλυψα, προς µεγάλη µου έκπληξη, ότι εµφανιζόταν υπό την 

εξής µορφή, διαχωρισµένη εξάλλου, από τη ρητή ερώτηση που είχα την τιµή να θέσω: 

«Πράγµατι, πρέπει να επιστρέψω στο Παρίσι απόψε, καθώς αύριο αναχωρώ για µια 

σύντοµη παραµονή στην πρωτεύουσα της χώρας την οποία εκπροσωπεί εδώ ο 

διακεκριµένος ο κ. Martino». 

 

Η αποτυχία της ιταλικής πρότασης για τη διοργάνωση µιας διάσκεψης στη Βενετία  

προκάλεσε ορισµένες ανησυχίες, καθώς φαίνεται ότι επιβεβαιώνει µια πολύ 



 

συγκεκριµένη τάση, την τάση που στοχεύει στον περιορισµό της διαδικασίας ενοποίησης 

µόνο στον οικονοµικό τοµέα. Παρά τα λόγια του Προέδρου De Gaulle που ανέφερα προ 

ολίγου, έχω την εντύπωση ότι η γαλλική κυβέρνηση εκδηλώνει ακόµη την τάση αυτή. 

Πρόκειται περί σοβαρού λάθους, καθώς µακροπρόθεσµα η διαδικασία ενοποίησης δεν θα 

έχει τη δυνατότητα να εξακολουθήσει εάν περιοριστεί αποκλειστικά σε ένα οικονοµικό 

γεγονός· εάν δεν στηριχθεί στις δέουσες πολιτικές δοµές, θα οδηγηθεί στην κατάρρευση. 

Εξάλλου, θεωρώ παράξενο το γεγονός ότι, για να παραµείνουµε εν ζωή, πρέπει να 

απαρνηθούµε εκείνο που συνιστά τον λόγο ύπαρξής µας. Η παρούσα διαδικασία 

ενοποίησης έχει ως τελικό στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης. Η οικονοµική 

ενότητα ποτέ δεν θεωρήθηκε αυτοσκοπός, αλλά µέσο που δίδει τη δυνατότητα να 

επιτύχουµε την πολιτική ενότητα. Επιβάλλεται η πραγµατική ένωση των ευρωπαίων, 

καθώς κανένα κράτος δεν είναι, ούτε µπορεί να ισχυριστεί ότι είναι, σε θέση να 

αντιµετωπίσει µε ίδια µέσα τα δραµατικά προβλήµατα που τίθενται στον σύγχρονο 

κόσµο. Θα είναι µάλιστα λιγότερο σε θέση να χειριστεί τα σοβαρότερα ακόµη 

προβλήµατα που ενδεχοµένως θα αντιµετωπίσει ανθρωπότητα αύριο. Ακριβώς επειδή οι 

άνθρωποι αντιλαµβάνονται την κατάσταση αυτή, ο κόσµος στο σύνολό του προσδοκά 

σήµερα την ενότητα. Οι απόπειρες ενοποίησης δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της 

ηπείρου µας· παρατηρούνται και σε άλλα µέρη του πλανήτη, και αυτό αποδεικνύει ότι οι 

άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι µόνο οι µεγάλες συσπειρώσεις λαών, µόνο τα κράτη σε 

ηπειρωτική κλίµακα, είναι σε θέση να επιλύουν τα σηµαντικότατα προβλήµατα του 

παρόντος και του µέλλοντος. Η οδός της ενότητας είναι η µόνη που µπορεί να 

διασφαλίσει την πρόοδο σε καθεστώς ελευθερίας, να εγγυηθεί την ειρήνη επί γης, να 

υλοποιήσει το ιδανικό της αδελφότητας των ανθρώπων, αυτό το ιδανικό που είναι το 

αρχαιότερο και το ευγενέστερο όλων όσων καλλιέργησε ποτέ η ανθρωπότητα. 

Πρόκειται, όπως εξαιρετικά εύστοχα παρατηρήθηκε, για τη µόνη οδό που επιτρέπει να 

προστεθεί στην ταυτότητα των φυλών η ταυτότητα των ψυχών – η οµόνοια ή concordia. 

 

Οι εθνικισµοί δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το ιδανικό· αντιθέτως, 

αντιτάσσονται στο ιδανικό της ανθρώπινης αδελφότητας καθώς, όπως έγραφε τόσο 

εύστοχα ο Benedetto Croce, ανοίγουν συνέχεια το στόµα για να αλληλοσπαραχθούν. Για 

τον λόγο αυτό, είχαµε εναποθέσει τόσες ελπίδες στην επαναδροµολόγηση της πολιτικής 

ένωσης µε τη ∆ιάσκεψη της Βενετίας· για τον λόγο αυτό, θεωρούσαµε ότι, εφόσον δεν 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέες πολιτικές δοµές που να επιτρέπουν την επίσπευση 

της διαδικασίας πολιτικής ενοποίησης, έπρεπε να καταφύγουµε στο ασφαλές λιµάνι που 

µας προσφέρουν οι ισχύουσες Συνθήκες, οι οποίες περιέχουν όλες τις απαραίτητες 

διατάξεις για την υποστήριξη της προόδου της διαδικασίας ενοποίησης και τη µετάβασή 

της από το οικονοµικό στο πολιτικό πεδίο. 

 

Βρισκόµαστε εδώ ενώπιον µιας εξ αυτών των διατάξεων. Από εµάς εξαρτάται η πλήρης 

και ορθή εφαρµογή των διατάξεων των υφιστάµενων Συνθηκών, κατά τρόπο ώστε να 

µην προδίδεται ούτε το γράµµα ούτε το πνεύµα των δεσµεύσεων που ανέλαβαν επισήµως 

οι λαοί µας µε την κύρωση των Συνθηκών από τα αντίστοιχα κοινοβούλιά τους. 

 

Για τον λόγο αυτό εκφράζουµε εποµένως την ικανοποίησή µας για την πρωτοβουλία της 

Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρωτοβουλία στην οποία παρέχουµε την πλήρη 

υποστήριξή µας. Είναι θαρραλέα: µπορεί να εγκριθεί ή να απορριφθεί, όµως το θέµα δεν 

θα αποφευχθεί ούτε θα παρακαµφθεί. Απαντώντας είτε θετικά είτε αρνητικά στην εν 



 

λόγω πρωτοβουλία, εκτιµώ ότι στην ουσία δεχόµαστε ή απορρίπτουµε την οικοδόµηση 

της Ευρώπης. 

 

 



 

Η υπέρβαση της κρίσης της Κοινότητας 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 1966 

 

Ορισµένοι πρόβλεψαν ότι η 17
η
 και η 18

η
 Ιανουαρίου θα ήταν ηµέρες αλήθειας. Με την 

έκφραση αυτή εννοούσαν ότι θα φιλοξενούσαν µια ειλικρινή και ανοικτή ανταλλαγή 

απόψεων στους κόλπους του Συµβουλίου Υπουργών της Κοινότητας, επιτρέποντας στον 

καθένα να προβάλλει τα επιχειρήµατά του: θα διεξαγόταν αυτό που οι Άγγλοι ονοµάζουν 

showdown. ∆υστυχώς τα γεγονότα έδειξαν ότι οι προβλέψεις ήταν εσφαλµένες, καθώς 

αυτό που συνέβη στο Λουξεµβούργο στις 17 και 18 Ιανουαρίου ήταν µια 

διαπραγµάτευση µεταξύ της Γαλλίας, αφενός, και των πέντε άλλων κυβερνήσεων, 

αφετέρου, και γνωρίζουµε καλά ότι κατά τη διάρκεια διαπραγµατεύσεων η αλήθεια δεν 

εµφανίζεται ποτέ στο φως. Εξάλλου, ο Πλάτων αναγνώριζε στις κυβερνήσεις το 

δικαίωµα να µην λέγουν την αλήθεια, εάν το γεγονός αυτό χρησίµευε για την 

παραπλάνηση του εχθρού ή την απόκρυψη στοιχείων από την κοινή γνώµη προς 

συµφέρον του κράτους. Όµως εµείς που δεν επιτελούµε κυβερνητικά καθήκοντα, έχουµε 

το προνόµιο να µπορούµε να πούµε όλη την αλήθεια· έχουµε τη δυνατότητα να 

εκφράζουµε εδώ µε κρυστάλλινη διαφάνεια τη σκέψη µας, να απογυµνώνουµε την ψυχή 

µας· περισσότερο µάλιστα αφού µας ενθαρρύνει σε αυτό η γνωστή ευγένεια του κ. Pierre 

Werner, τον οποίο έχω την ευχαρίστηση να βλέπω στο ηµικύκλιο, δίπλα στον βέλγο και 

τον ολλανδό συνάδελφό του, ενωµένους από ένα είδος «µπενελουξιανής» αλληλεγγύης, 

η οποία κατά τη γνώµη µου αποτελεί ένα όµορφο παράδειγµα και έναν αίσιο οιωνό για 

την Κοινότητα.  

 

Οµιλώντας εξ ονόµατος της Οµάδας των Φιλελευθέρων και των συνεργαζόµενων 

βουλευτών, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω τα ειλικρινή µου συγχαρητήρια σε όλες τις 

κυβερνήσεις των κρατών µελών της Κοινότητας για τις έκδηλες προσπάθειες που 

κατέβαλλαν, στο πλαίσιο ενός ειλικρινούς πνεύµατος συµφιλίωσης, προκειµένου να 

υπερβούν τις δυσκολίες που προκάλεσε η σοβαρή κρίση της 30
ης

 Ιουνίου και να 

επαναφέρουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην ορθή πορεία. Λέγω σε όλες τις 

κυβερνήσεις, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν έχω την πρόθεση να αποκλείσω τη Γαλλία 

από τους επαίνους µου. ∆ιακρίνουµε θετικά στοιχεία στη στάση της Γαλλίας· πρέπει να 

το παραδεχθούµε και να το αναγνωρίσουµε µε ειλικρίνεια.  

 

Ένα από τα θετικά στοιχεία, είναι, κατά την άποψή µου, το γεγονός ότι αποδέχθηκε την 

έκτακτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Υπουργών, προκειµένου να εξευρεθούν τα µέσα 

για την υπέρβαση των υφιστάµενων δυσκολιών. Υπάρχει ένα ακόµα θετικό στοιχείο: το 

γεγονός ότι εφάρµοσε, από την 1
η
 Ιανουαρίου, τις δασµολογικές µειώσεις που 

προβλέπονται από τις Συνθήκες. Το τρίτο, είναι η απόφαση να αποδεχθεί, όταν έλθει η 

στιγµή, το κοινό εξωτερικό δασµολόγιο. 

 

Φρονώ εποµένως ότι µπορούµε να εκφράσουµε επαίνους για όλες τις κυβερνήσεις των 

κρατών µελών της Κοινότητας, µολονότι οι ανησυχίες µας δεν έχουν διασκεδαστεί. 

Παραµένουν, παρά τα όσα ακούσαµε σήµερα το πρωί, και µάλιστα κυρίως λόγω αυτών 

που αποσιωπήθηκαν παρά αυτών που ελέχθησαν. 

 



 

Από την άποψη αυτή, η οµιλία του κ. Werner είναι εξαιρετικά εύγλωττη, παρά τη µεγάλη 

της επιφυλακτικότητα, την οποία – οφείλω να πω την αλήθεια – δεν θα δίσταζα να 

χαρακτηρίσω ως απροθυµία. 

  

Οι ανησυχίες µας βασίζονται κυρίως σε δύο στοιχεία. Θα αποσιωπήσω το 

χρονοδιάγραµµα, το οποίο µάλλον είναι απλώς αποτέλεσµα µιας µικρής «γκάφας». Θα 

επικεντρωθώ σε δύο βασικά σηµεία, δηλαδή: τα αιτήµατα της Γαλλίας σχετικά µε τον 

ρόλο της Επιτροπής της ΕΟΚ και τον κανόνα της ειδικής πλειοψηφίας για τις 

ψηφοφορίες του Συµβουλίου. 

 

Όσον αφορά στην Επιτροπή, έχουµε την εντύπωση, σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα των 

εφηµερίδων, ότι συνιστά µάλλον ένα είδος αποδιοποµπαίου τράγου στο πλαίσιο της 

διάστασης απόψεων µεταξύ της Γαλλίας και των άλλων πέντε εταίρων (γεγονός το οποίο 

δεν διεψεύσθη εξάλλου). 

 

Ίσως πράγµατι ορισµένα από τα προβλήµατα που καταγγέλθηκαν να έχουν υπόσταση· 

ίσως πράγµατι ορισµένα εκ των µελών της Επιτροπής δεν τήρησαν την απαραίτητη 

επιφυλακτικότητα, η οποία θα έπρεπε να τους είχε αποτρέψει από το να προβούν σε 

δηµόσιες επικρίσεις εις βάρος µιας εκ των κυβερνήσεων των κρατών µελών· ίσως 

πράγµατι πρέπει να χαρακτηριστεί ανάρµοστη η στάση αυτή. Όµως, όταν γίνεται λόγος 

για αρµόζουσα στάση, πρέπει να λέγεται ότι δεν είναι δυνατόν αυτή να είναι 

µονόπλευρη, πρέπει απαραιτήτως να είναι αµοιβαία, τα δε µέλη της Επιτροπής της ΕΟΚ 

έχουν και εκείνα το δικαίωµα να ζητούν και να απαιτούν τον σεβασµό των κυβερνήσεων 

στο πρόσωπό τους και στο ρόλο τους, όπως οι κυβερνήσεις µπορούν δικαιολογηµένα να 

απαιτούν σεβασµό εκ µέρους της Επιτροπής και των µελών της. 

 

Ό,τι και αν συµβαίνει, εάν αυτός είναι ο λόγος που οδήγησε στην εξέταση του 

προβλήµατος της Επιτροπής της ΕΟΚ, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει πραγµατική 

δυσαναλογία µεταξύ αιτίων και αιτιατών. Θα ήταν ορθότερο, λογικότερο, να υπάρξει µια 

ειλικρινής εξήγηση µεταξύ του Συµβουλίου Υπουργών και της Επιτροπής της ΕΟΚ. 

Όµως το να θέλουµε να κρίνουµε την Επιτροπή εν τη απουσία της, στερώντας της το 

δικαίωµα να υπερασπιστεί τον εαυτό της, είναι – επιτρέψτε µου να το πω – απαράδεκτο. 

 

Θα ήθελα, επ’ ευκαιρία, να ρωτήσω τους Προέδρους των Συµβουλίων Υπουργών εάν 

αληθεύει το γεγονός ότι ζητήθηκε ένας είδος µόνιµης αστάθειας όσον αφορά στα 

καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής της ΕΟΚ, µιας µόνιµης αστάθειας η οποία 

προφανώς δεν θα χρησίµευε στη λειτουργία της Κοινότητας και η οποία προκαλεί 

κατάπληξη, κυρίως δε αφού το αίτηµα προέρχεται από εκείνον που αναδείχθηκε σε 

κήρυκα της σταθερότητας των δηµοσίων καθηκόντων. Η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής: 

αληθεύει ή όχι το γεγονός ότι ζητήθηκε πλήρης ανανέωση της Επιτροπής της ΕΟΚ, 

αντικατάσταση όλων των µελών της; Οφείλω να πω ότι το Κοινοβούλιο είχε 

επανειληµµένα την ευκαιρία να υπογραµµίσει τα εξαιρετικά προσόντα της Επιτροπής της 

ΕΟΚ, η οποία, χάρη στην ικανότητά της, το πνεύµα πρωτοβουλίας και τον δυναµισµό 

που τη διακρίνει, ευθύνεται για τη θαυµαστή ανάπτυξη της Κοινής Αγοράς, η οποία 

προσήλκυσε το ενδιαφέρον όλου του κόσµου και προκάλεσε τον θαυµασµό του. Οι 

άνθρωποι της Επιτροπής, ο κ. Hallstein και οι συνεργάτες του, οι οποίοι είναι άξιοι της 

ευγνωµοσύνης της Ευρώπης, δεν είναι δυνατόν να υποστούν τώρα τέτοια ταπείνωση. 

 



 

Όµως, ας µου επιτραπεί να πω µε ειλικρίνεια ότι αυτό που µας απασχολεί περισσότερο, 

είναι το γεγονός ότι επωφελούµενοι της ευκαιρίας αυτής, για να µην πούµε του 

προσχήµατος αυτού, κάποιοι επιχειρούν να τροποποιήσουν τον ρόλο της Επιτροπής της 

ΕΟΚ, µε άλλα λόγια, επιθυµούν να την µετατρέψουν από πολιτικό όργανο σε τεχνικό 

όργανο. 

 

Η Επιτροπή της ΕΟΚ είναι πολιτικό όργανο της Κοινότητας, αυτό ορίζεται ρητά στη 

Συνθήκη, αφού λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, µέσω των 

προβλεπόµενων διαδικασιών, δύναται να προκαλέσει αυτοµάτως την παραίτησή της 

µέσω πρότασης δυσπιστίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπό τους όρους της ίδιας της 

Συνθήκης, αποτελεί πολιτικό και όχι τεχνικό όργανο. Εποµένως, είναι αδιανόητη η 

απαίτηση του Συµβουλίου Υπουργών να τροποποιηθεί σκοπίµως ο ρόλος της Επιτροπής, 

χωρίς προσφυγή, έστω, στην προβλεπόµενη διαδικασία αναθεώρησης της Συνθήκης. Ο 

ρόλος της δεν της ανατέθηκε µέσω αποφάσεων του Συµβουλίου Υπουργών, αλλά 

αποκλειστικά µέσω της Συνθήκης της Ρώµης.  

 

Η άλλη ερώτηση που µας απασχολεί, όσον αφορά στο εν λόγω θέµα, είναι η εξής. Ας 

υποθέσουµε ότι είναι δυνατή η τροποποίηση του ρόλου της Επιτροπής, η µετατροπή της 

σε τεχνικό όργανο. Ποιος θα είναι υπεύθυνος ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου; 

Εάν τα µέλη της Επιτροπής µετατραπούν σε υπαλλήλους της Κοινότητας, είµαι της 

άποψης ότι δεν µπορούµε να απαιτήσουµε να είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. ∆εν γνωρίζω παραδείγµατα δηµοκρατικών χωρών, στις οποίες οι 

υπάλληλοι είναι προσωπικά υπεύθυνοι ενώπιον του Κοινοβουλίου. Η πολιτική ευθύνη, 

πάντοτε και παντού, βαρύνει την κυβέρνηση. Το Συµβούλιο Υπουργών, το οποίο εννοεί 

να καταστεί το µοναδικό πολιτικό όργανο της Κοινότητας, διατίθεται να αναλάβει τις 

ευθύνες του ενώπιον του Κοινοβουλίου, να παρίσταται ενώπιον του Κοινοβουλίου και να 

υφίσταται, ενδεχοµένως, τις συνέπειες µιας πρότασης δυσπιστίας; Προφανώς, του ζητάµε 

κάτι αδύνατον. 

 

Εποµένως, αποµένει µια και µόνη λύση – και αυτή ακριβώς µας ανησυχεί – το γεγονός 

δηλαδή ότι, µέσω µιας αναδιοργάνωσης της Επιτροπής, θα καταλήξουµε να αφαιρέσουµε 

από το Κοινοβούλιο το προνόµιο που προβλέπεται από τις Συνθήκες της Ρώµης: της 

άσκησης του πολιτικού ελέγχου επί της δραστηριότητας των εκτελεστικών οργάνων.  

 

Ας εξετάσουµε ένα άλλο σηµείο, την ειδική πλειοψηφία για τις αποφάσεις του 

Συµβουλίου υπουργών. Επ’ ευκαιρία, θα ήθελα να εκφράσω, µε απόλυτη ηρεµία, µια 

προσωπική γνώµη. Εκτιµώ ότι ο κανόνας της ειδικής πλειοψηφίας ουδέποτε θα 

εφαρµοστεί στην πράξη όσον αφορά στις αποφάσεις του Συµβουλίου Υπουργών. Θα 

εφαρµόζεται πάντοτε ο κανόνας του συµβιβασµού, και αυτό είναι φυσιολογικό. ∆εν 

νοείται να τίθεται ένα κράτος στο περιθώριο της µειοψηφίας από τα άλλα κράτη. Hodic 

mihi cras tibi, σήµερα εγώ, αύριο εσύ: σήµερα η Γαλλία, αύριο η Γερµανία, στη συνέχεια 

η Ιταλία. Θα συµβεί αναµφίβολα αυτό που συµβαίνει συχνά στο Ελβετικό 

Οµοσπονδιακό Συµβούλιο, όπου το Σύνταγµα προβλέπει λήψη αποφάσεων µε 

πλειοψηφία, αλλά όπου στην πραγµατικότητα αυτό δεν συµβαίνει ποτέ, δεδοµένου ότι οι 

αποφάσεις λαµβάνονται πάντα µε οµοφωνία επί τη βάσει συµβιβασµού. 

 

Όµως πρέπει να προστεθεί ότι δεν µπορούµε να δεχτούµε την κατάργηση του κανόνα της 

ειδικής πλειοψηφίας, τον οποίο προβλέπει η Συνθήκη. Ο κανόνας πρέπει να υπάρχει, 



 

διότι ο ρόλος του είναι να αποτρέπει εκείνον που θα επιχειρούσε, µέσω της άσκησης 

δικαιώµατος αρνησικυρίας, να παρακωλύσει την εφαρµογή ορισµένων κανόνων ή να 

παρεµποδίσει τη φυσιολογική εξέλιξη της τρέχουσας διαδικασίας ενοποίησης. Ο εν λόγω 

κανόνας είναι αναγκαίος για να προειδοποιεί ότι δεν είναι δυνατόν, µε την απλή άσκηση 

του δικαιώµατος αρνησικυρίας, να παρεµποδισθεί η πορεία µας. Αυτή είναι η βασική 

λειτουργία του εν λόγω κανόνα: συνιστά ένα είδος deterrent, µια αποτρεπτική δύναµη, 

την οποία κανείς δεν σκοπεύει να χρησιµοποιήσει, αλλά την οποία όλοι θέλουν να έχουν 

στη διάθεσή τους για να αποτρέπουν ενδεχόµενα πλήγµατα. 

 

Όµως κυρίως θα ήταν απαράδεκτη η απαίτηση να καταργηθεί ο εν λόγω κανόνας, µέσω 

αυτού που αποκλήθηκε, εσφαλµένα κατά την άποψή µου, gentleman’s agreement. Με 

ποιον τρόπο; Επιδιώκουν, µέσω ενός τεχνάσµατος, σχεδόν εν κρυπτώ, να τροποποιήσουν 

τη Συνθήκη της Ρώµης παρακάµπτοντας το εµπόδιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας 

για να αποτρέψουν τη συζήτηση κατά τη διαδικασία κύρωσης από τα εθνικά 

κοινοβούλια. Πρόκειται για απίστευτο και απαράδεκτο γεγονός. Ας µου επιτραπεί να 

ειπώ, και δεν έχω την πρόθεση να προσβάλλω κανέναν, ότι θα επρόκειτο για agreement, 

αλλά ασφαλώς όχι για gentleman’s agreement. 

 

Για τον λόγο αυτό, ορθώς έπραξαν εκείνοι που αντιτάχθηκαν στην εν λόγω απαίτηση της 

γαλλικής κυβέρνησης, εάν όντως υποβλήθηκε η εν λόγω πρόταση· ορθώς έπραξαν 

εκείνοι (και θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον κ. Spaak που είναι εδώ παρών) που 

αγωνίστηκαν µε τόση εξυπνάδα, τόση θέρµη και τέτοιο εφευρετικό πνεύµα για να 

εξεύρουν λύσεις που θα ικανοποιήσουν ενδεχοµένως τη γαλλική κυβέρνηση, χωρίς 

ωστόσο να διακυβευτούν οι κανόνες της Συνθήκης της Ρώµης. 

 

Τα τρία σηµεία του σχεδίου που ονοµάσθηκε «Σχέδιο Spaak » ( το γνωρίζουµε µε αυτήν 

την ονοµασία επειδή έτσι δηµοσιεύθηκε στον Τύπο) ενέχουν κατά την άποψή µου, 

ορισµένα θετικά στοιχεία. Όσον αφορά στο πρώτο σηµείο: nulla questio. Είναι 

απαράδεκτη η απαίτηση να τροποποιηθεί µε πλειοψηφία κάτι που στο παρελθόν 

εγκρίθηκε οµόφωνα: πραγµατικά θα επρόκειτο περί σοβαρού σφάλµατος· φρονώ ότι 

ουδείς θα το επιθυµούσε. Το πρώτο σηµείο είναι εποµένως περιττό. Κατά συνέπεια, εάν 

το επιθυµούµε, µπορούµε να παράσχουµε αυτήν τη διαβεβαίωση στη γαλλική 

κυβέρνηση. Για το δεύτερο σηµείο, πάλι δεν θα φέρω αντίρρηση: θα µπορούσε να είχε 

ληφθεί οµόφωνη απόφαση για ορισµένα µέτρα, το 1965, αλλά αυτό δεν συνέβη λόγω της 

κρίσης. Το γεγονός οφείλεται στην «απεργία» της γαλλικής κυβέρνησης. Η µακρά πείρα 

που διαθέτουµε από τούδε µας διδάσκει ότι, όταν οι δηµόσιες υπηρεσίες απεργούν, ποτέ 

δεν εφαρµόζονται οι εκ του νόµου προβλεπόµενες κυρώσεις. ∆εν βλέπω εποµένως τον 

λόγο να εφαρµοστούν αυτή τη φορά κυρώσεις, οι οποίες θα συνίστανται ακριβώς σε µια 

ψηφοφορία µε πλειοψηφία επί ζητηµάτων που θα έπρεπε να είχαν διευθετηθεί µε 

οµοφωνία το 1965. 

 

Ως προς το τρίτο σηµείο, συµµερίζοµαι ορισµένες από τις ανησυχίες του προηγούµενου 

αγορητή. Το σύστηµα των τριών αναγνώσεων διαταράσσει την προβλεπόµενη από τη 

Συνθήκη της Ρώµης ισορροπία, ως προς τη νοµοθετική διαδικασία. Η κανονιστική 

δραστηριότητα της Κοινότητας οφείλει, σύµφωνα µε τη Συνθήκη, να έχει τριπλή 

θεµελίωση, πρέπει να συνιστά καρπό της σύµπραξης τριών στοιχείων, τα οποία είναι και 

τα τρία απαραίτητα: της Επιτροπής, που υποβάλλει την πρόταση, του Κοινοβουλίου, που 

γνωµοδοτεί, και του Συµβουλίου Υπουργών, που αποφασίζει. Και όµως, εάν, όπως πάντα 



 

συνέβαινε και όπως πάντα πρέπει να συµβαίνει, ζητηθεί η γνωµοδότηση του 

Κοινοβουλίου πριν από την υποβολή πρότασης εκ µέρους της Επιτροπής προς το 

Συµβούλιο, είναι προφανές ότι όταν εν συνεχεία κληθεί η Επιτροπή από το Συµβούλιο να 

τροποποιήσει την πρότασή της για τη δεύτερη ανάγνωση, και έπειτα για την τρίτη 

ανάγνωση, η γνωµοδότηση του Κοινοβουλίου στερείται κάθε νοήµατος. Η εν λόγω 

γνωµοδότηση εξακολουθεί να αναφέρεται στην αρχική πρόταση και δεν µπορεί να 

αναφέρεται ούτε στη δεύτερη ούτε στην τρίτη πρόταση. Ως εκ τούτου, θέτω στον 

Πρόεδρο του Συµβουλίου Υπουργών το εξής ερώτηµα: θα ήταν υπερβολική απαίτηση, 

στην περίπτωση που εγκρίνουµε την εν λόγω διαδικασία, να ζητείται η γνώµη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε κάθε ανάγνωση, πριν από την υποβολή κάθε πρότασης 

στο Συµβούλιο Υπουργών; Γνωρίζω καλά ότι κατά καιρούς συνέβη, και συµβαίνει 

ακόµη, να τροποποιήσει η Επιτροπή την πρότασή της έπειτα από τις συζητήσεις στους 

κόλπους του Συµβουλίου, ενώ δεν ζητήθηκε η γνώµη του Κοινοβουλίου επ’ αυτής. 

Αποδοκιµάσαµε και αποδοκιµάζουµε την εν λόγω διαδικασία, την οποία θεωρούµε 

ασυµβίβαστη µε το πνεύµα της Συνθήκης της Ρώµης. Η θεσµοθέτηση µιας τέτοιας 

πρακτικής θα ισοδυναµούσε µε πραγµατική προδοσία του πνεύµατος και του γράµµατος 

της εν λόγω Συνθήκης. 

 

Έχω την εντύπωση ότι το Κοινοβούλιο υπήρξε ο µεγάλος απών αυτών των δύο ηµερών 

στο Λουξεµβούργο. Ίσως αισθανόµαστε χαρά για το γεγονός ότι ουδείς πρότεινε 

κυρώσεις ή τιµωρίες για εµάς, αλλά αισθανόµαστε λύπη για το γεγονός ότι, εξ όσων 

γνωρίζουµε, κανένα από τα µέλη του Συµβουλίου δεν υπερασπίστηκε τον ρόλο, τα 

προνόµια και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια των µεταγενέστερων συναντήσεών τους, οι υπουργοί που 

είναι εδώ παρόντες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν υπόψη την παρατήρησή µου και να 

προβούν στην υπεράσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

  

Έχουµε επίγνωση της σοβαρότητας της κρίσης που διανύει η Ευρώπη και η οποία θίγει 

την Κοινότητά µας· έχουµε γνώση των δυσάρεστων συνεπειών που ήδη επέφερε η εν 

λόγω κρίση. Λυπούµεθα ιδιαίτερα για την Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας· είναι εκείνη 

που υπέστη τις περισσότερες συνέπειες της κρίσης της 30
ης

 Ιουνίου, µολονότι δεν είχε 

καµία σχέση µε το πρόβληµα της κοινής γεωργικής πολιτικής, και η Επιτροπή της δεν 

αναγκάστηκε να υποστεί τις επικρίσεις ορισµένων. Παρεµπιπτόντως, έχω την εντύπωση 

ότι το γεγονός αυτό συνιστά περίτρανη απόδειξη ότι η έλλειψη συµφωνίας για την κοινή 

γεωργική πολιτική στις 30 Ιουνίου υπήρξε ουσιαστικά η ευκαιρία – δεν επιθυµώ να ειπώ 

το πρόσχηµα – για µια κρίση που, στην πραγµατικότητα, έχει πολύ βαθύτερα και 

σοβαρότερα αίτια.  

 

Επί του παρόντος, η κατάσταση είναι τέτοια ώστε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής 

Ενέργειας, η οποία δεν δύναται να εφαρµόσει για τον ερευνητικό προϋπολογισµό της το 

σύστηµα των προσωρινών δωδεκατηµορίων που ισχύει για τους άλλους 

προϋπολογισµούς, αδυνατεί να τηρήσει τις δεσµεύσεις της. Έχει υποχρεώσεις, τις οποίες 

δεν δύναται να εκπληρώσει, και φρονώ ότι επείγει η παραποµπή του προβλήµατος στο 

Συµβούλιο Υπουργών, προκειµένου να επιληφθεί της επίλυσής του.  

 

Έχουµε επίγνωση της σοβαρότητας της εν λόγω κρίσης και εκτιµούµε ότι πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί κάθε δυνατό µέσο, να εξετασθεί κάθε ιδέα και να επινοηθεί κάθε λύση 



 

για να επιτευχθεί συµφωνία, ούτως ώστε στο πνεύµα συµφιλίωσης που φρονούµε ότι 

εκδηλώθηκε από όλες τις κυβερνήσεις των κρατών µελών της Κοινότητας να εξευρεθεί 

µια λύση που θα επαναφέρει την Κοινότητα στην ορθή πορεία. 

 

Πιστεύω ότι οι προσπάθειές σας, κύριοι εκπρόσωποι του Συµβουλίου υπουργών, θα 

τύχουν της θερµότερης υποστήριξης του συνόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό 

την προϋπόθεση ωστόσο, ότι θα παραµείνουµε πιστοί στις αρχές που θέσπισαν οι 

Συνθήκες της Ρώµης.  

 

∆εν αµφισβητούµε την αποφασιστικότητά σας. Την επιδείξατε επισήµως επανειληµµένα. 

Είµαστε βέβαιοι ότι θα επιδιώξετε την τήρηση των δεσµεύσεων που αναλάβατε. Όµως 

δεν δυνάµεθα να λησµονήσουµε το γεγονός ότι η δοµή των Συνθηκών της Ρώµης 

συνιστά τη µόνη εγγύηση προκειµένου να µην προδοθεί ο τελικός σκοπός της 

διαδικασίας ενοποίησης· εποµένως, είναι απαραίτητη η διαφύλαξη της εν λόγω δοµής 

κατά τον αυστηρότερο δυνατό τρόπο. 

 

Φοβούµεθα ότι, αναζητώντας εναγωνίως µια λύση για τη σοβαρή κρίση που πλήττει την 

εν λόγω διαδικασία, θα οδηγηθούµε στον πειρασµό να τροποποιήσουµε de facto αυτό 

που θεωρούµε ότι δεν πρέπει να τροποποιηθεί de jure. 

 

Εποµένως, ας µην υπάρξουν ούτε παραχωρήσεις ούτε αδυναµίες: αυτή είναι η επίσηµη 

έκκληση που σας απευθύνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγµή, κύριοι 

εκπρόσωποι του Συµβουλίου Υπουργών. Επιµονή, υποµονή και καλή θέληση, είναι οι 

ιδιότητες που επιβάλλονται. Είθε να σας παράσχουν παρηγοριά, στήριγµα και 

ενθάρρυνση στο δύσκολο καθήκον σας, τα λόγια του Γουλιέλµου της Οράγγης: «∆εν 

είναι απαραίτητο να ελπίζουµε για να επιχειρούµε, δεν είναι απαραίτητο να 

επιτυγχάνουµε για να επιµένουµε». 

 

 



 

Η ευρωπαϊκή επιστηµονική έρευνα 
 

Οµιλία που εκφωνήθηκε στις 30 Ιουνίου 1965 

 

Επιτρέψτε µου καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερµά για τα συγχαρητήρια που µου 

απευθύνατε, εκπροσωπώντας επίσης όλους τους συναδέλφους µας, µε την ευκαιρία του 

πρόσφατου διορισµού µου στη θέση του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου της Ρώµης. Επί τη 

ευκαιρία, οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι, παρά την ευθύνη, τη σηµασία και το βάρος 

των νέων αυτών καθηκόντων, τα οποία προστίθενται στις ήδη σηµαντικές 

δραστηριότητές µου, θα εξακολουθήσω µε τον ίδιο ρυθµό την ταπεινή συµβολή µου 

στην οικοδόµηση της Ευρώπης, του κοινού µας ιδανικού. 

 

Παρήλθε µακρό χρονικό διάστηµα από τις 28 Απριλίου, και δεδοµένου ότι το ζήτηµα 

που ήγειρα δεν είναι πλέον ιδιαίτερα επίκαιρο, είχα όλη τη διάθεση να το αποσύρω, 

περισσότερο δε αφού µε µια εξαιρετικά ευγενή επιστολή, για την οποία θα επιθυµούσα 

να τον ευχαριστήσω ξανά, ο κ. Chatenet µου γνώρισε ότι στη συνέντευξη αυτήν, είχε την 

πρόθεση να εκφράσει αποκλειστικά προσωπικές απόψεις. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι 

τούτο δεν κατέστη σαφές στο κείµενο που δηµοσίευσε η παρισινή εφηµερίδα και ότι ο 

Πρόεδρος Chatenet υπήρξε θύµα µιας από τις δυσάρεστες περιπέτειες που τόσο συχνά 

χαρακτηρίζουν τη ζωή των πολιτικών. Φρονώ ότι ουδείς αναµάρτητος ανάµεσά µας.  

 

Εποµένως, θα είχα παραιτηθεί µε προθυµία από το εν λόγω ζήτηµα, εάν δεν είχα σκεφθεί 

ότι στην πραγµατικότητα η συνέντευξη του Προέδρου Chatenet θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ευκαιρία για ανταλλαγή χρήσιµων σκέψεων, και κατά συνέπεια θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε µια εποικοδοµητική και χρήσιµη συζήτηση για την επίτευξη των στόχων 

που επιδιώκουµε. Αληθεύει ή όχι το γεγονός ότι η εµπειρία της Ευρατόµ υπήρξε 

απογοητευτική και στείρα; Είναι προφανές ότι ούτε ο κ. Chatenet πιστεύει κάτι τέτοιο, 

αφού συµµερίζεται τις απόψεις που εξέφρασε προ ολίγου εξ ονόµατος της εκτελεστικής 

Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος κ. Carelli. 

 

Εµείς, εκτιµήσαµε κυρίως το εγχείρηµα. ∆ηµιουργήθηκαν τέσσερα σηµαντικά κέντρα 

ερευνών· πραγµατοποιήθηκε µια αξιοσηµείωτη συµβολή στην πρόοδο της επιστήµης 

στον τοµέα της πυρηνικής φυσικής και, αυτό προέχει ακόµα περισσότερο, 

προετοιµάστηκε η έλευση της βιοµηχανικής εποχής της ατοµικής ενέργειας. Σε αυτά 

συνίσταται ο κύριος στόχος που ανατέθηκε στην Ευρατόµ από τη Συνθήκη της Ρώµης, 

δηλαδή στη δηµιουργία προϋποθέσεων που θα επιτρέψουν τη βιοµηχανική χρήση, την 

ανάπτυξη µιας ισχυρής πυρηνικής βιοµηχανίας. Πρόκειται επακριβώς για τους όρους της 

Συνθήκης της Ρώµης. Ο εν λόγω στόχος επιτεύχθηκε: δεν είχαµε, πράγµατι, θέσει ως 

στόχο, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ανταγωνιστικό κόστος σε σύγκριση µε 

άλλες πηγές ενέργειας, εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος και χάρη στις έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν; 

 

Τα δεδοµένα που παρέσχε η έκθεση του εκτελεστικού οργάνου, τα οποία σχολίασε προ 

ολίγου ο κ. Carelli, προσφέρουν νέα στοιχεία που δικαιολογούν την ευνοϊκή κρίση που 

σχηµατίσαµε για το έργο που επιτέλεσε η Επιτροπή της Ευρατόµ. Όµως, αυτό που 

προκαλεί περισσότερη ανησυχία στη συνέντευξη του Προέδρου Chatenet είναι η άποψη 

που εξέφρασε ως προς τη χρησιµότητα των Συνθηκών της Ρώµης για την οικοδόµηση 

της Ευρώπης. Ναι, είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής της 



 

Ευρατόµ επέδειξε έλλειψη εµπιστοσύνης έναντι του µέσου που συνιστούν οι Συνθήκες 

της Ρώµης για την οικοδόµηση της Ευρώπης σε οικονοµικό και πολιτικό πεδίο. 

 

Όταν ο κ. Chatenet οµιλεί για τη δηµιουργία µιας Ευρώπης «à la carte», όταν παραθέτει 

το παράδειγµα των ταχέων αντιδραστήρων που ενδιαφέρουν κατά κύριο λόγο τη Γαλλία, 

τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερµανία, που θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείµενο 

συµφωνίας µεταξύ των τριών αυτών χωρών, έστω και εάν πρέπει να συναφθούν άλλες 

συµφωνίες µε άλλες χώρες σε διαφορετικούς τοµείς, έχω την εντύπωση ότι, στην ουσία, 

επιχειρεί να µετατρέψει τη διαδικασία ολοκλήρωσης που δροµολογήθηκε από τις 

Συνθήκες της Ρώµης σε διαδικασία βιοµηχανικής συνεργασίας µεταξύ κυρίαρχων 

κρατών. Όµως, αυτό αντίκειται στις αρχές που υπαγορεύουν οι Συνθήκες της Ρώµης και 

όλοι εµείς, που έχουµε αναλάβει αντιπροσωπευτικά ή εκτελεστικά καθήκοντα στα 

θεσµικά όργανα που προβλέπουν οι εν λόγω Συνθήκες, όλοι εµείς, λέγω, οφείλουµε να 

εµπνέουµε στους άλλους εµπιστοσύνη και όχι να προκαλούµε δυσπιστία. Κατά ευτυχή 

σύµπτωση, η συνέντευξη του κ. Chatenet περιέχει µια νότα αισιοδοξίας την οποία πρέπει 

να αναγνωρίσουµε, αφού ο κ. Chatenet θεωρεί ότι, µολονότι το πείραµα της Ευρατόµ 

είναι απογοητευτικό, είναι εξίσου έµπλεο δυνατοτήτων για το µέλλον. Αυτό εννοούσε 

όταν στη συνέντευξή του συνέστησε να «µην απορρίπτουµε τα ωφέλιµα στοιχεία µαζί µε 

τα άχρηστα». 

 

Αυτό πιστεύω ότι οφείλουµε να συλλογιστούµε κυρίως τη στιγµή που η συγχώνευση, η 

οποία θα ενώσει τα εκτελεστικά όργανα των τριών Κοινοτήτων, προκαλεί την 

αποθάρρυνση, την ανησυχία και τον φόβο σε εκατοντάδες ερευνητών που εξαρτώνται 

από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας. 

 

Τι θα συµβεί, όχι µόνο προσωπικά µε τον καθένα από αυτούς, αλλά επίσης µε το έργο 

που επιτέλεσαν µέχρι σήµερα, και µε το οποίο είναι τόσο συνδεδεµένοι; Είναι καθήκον 

µας να καθησυχάσουµε τους ερευνητές, και µάλιστα το συντοµότερο δυνατόν. 

 

Η Ευρατόµ συνιστά πολύτιµο µέσο για τον συντονισµό και την ανάπτυξη της έρευνας σε 

όλους τους τοµείς της επιστήµης, της επιστηµονικής έρευνας γενικότερα. Και κατ’ εµέ, 

είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο που δηµοσιεύθηκε η 

συνέντευξη του κ. Chatenet στην εφηµερίδα Figaro, η Οµάδα των Φιλελευθέρων και 

συνεργαζόµενων βουλευτών αποφάσιζε να υποβάλει την πρόταση ψηφίσµατος που 

εξετάζουν τώρα οι αρµόδιες επιτροπές, µια πρόταση ψηφίσµατος που επιχειρεί τη 

µετουσίωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας σε µια πραγµατική 

Κοινότητα επιστηµονικής έρευνας, προκειµένου να ανατεθεί στην εν λόγω Κοινότητα το 

έργο της υλοποίησης της κοινής επιστηµονικής πολιτικής, η οποία είναι απολύτως 

απαραίτητη για τη ζωή και την πρόοδο της Ευρώπης µας. 

 

Γνωρίζετε όλοι καλύτερα από εµένα ότι η σηµερινή κατάσταση της επιστηµονικής 

έρευνας στα κράτη µέλη της Κοινότητας υστερεί σε σχέση µε άλλες χώρες, και αυτό 

προκαλεί ανησυχίες. Σύµφωνα µε τα ήδη δηµοσιευθέντα στοιχεία, ενώ οι Ηνωµένες 

Πολιτείες δαπάνησαν 93 δολάρια ΗΠΑ ανά κάτοικο για την επιστηµονική έρευνα το 

1963, η Μεγάλη Βρετανία δαπάνησε µόλις 33, και οι χώρες της Κοινότητας στο σύνολό 

τους µόνο 17· ενώ το 1963 απασχολούνταν στη Σοβιετική Ένωση ένα εκατοµµύριο 

ερευνητές και στις Ηνωµένες Πολιτείες ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες, στην 

Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, απασχολούνταν µόλις 



 

πεντακόσιες χιλιάδες. Και δεν είναι µόνο αυτό, κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, του 

1963, σηµειώθηκε µια πραγµατικά εντυπωσιακή µετανάστευση ερευνητών, αφού 2.232 

ερευνητές µετοίκησαν στις Ηνωµένες Πολιτείες, εγκαταλείποντας τα κράτη µέλη της 

Κοινότητας, όπου δεν ετύγχαναν ούτε επαρκούς ενθάρρυνσης στην άσκηση των 

δραστηριοτήτων τους ούτε δελεαστικών συνθηκών εργασίας. Θα µπορούσαµε να 

παραθέσουµε περισσότερα στοιχεία που αναδεικνύουν την υστέρηση της επιστηµονικής 

έρευνας στη δυτική Ευρώπη, ενώ άλλοτε η ήπειρος αυτή ήταν η µοναδική πηγή 

επιστηµονικής προόδου στον κόσµο. Η επιστήµη εξελίσσεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό, µε 

γεωµετρική πρόοδο, και οι αµερικανοί ήδη υπολογίζουν ότι το 1975 η βιοµηχανική 

παραγωγή τους θα περιλαµβάνει κατά 40% προϊόντα άγνωστα σήµερα, των οποίων την 

ύπαρξη ούτε καν φανταζόµαστε. Αυτή είναι η πραγµατικά δραµατική κατάσταση στη 

∆υτική Ευρώπη, και για τους λόγους αυτούς οφείλουµε να καταβάλλουµε προσπάθειες 

για να αναπληρώσουµε το συντοµότερο δυνατόν την ανεπάρκειά µας, να δώσουµε µια 

πραγµατικά αποτελεσµατική ώθηση στην επιστηµονική έρευνα των έξι κρατών µελών. 

Και για τον λόγο αυτό είναι απολύτως απαραίτητη η δηµιουργία ενός µέσου για µια 

κοινή επιστηµονική πολιτική. Έχουµε στη διάθεσή µας το κατάλληλο µέσο, την 

Ευρατόµ, η οποία ήδη έχει ιδία πείρα και διαθέτει τα βασικά στοιχεία της εφαρµογής 

µιας κοινής επιστηµονικής πολιτικής· πρέπει να εµπιστευτούµε αυτό το έργο στην 

Ευρατόµ· πρέπει η Ευρατόµ να µετουσιωθεί στην Κοινότητα της επιστηµονικής έρευνας. 

 

Με τον στόχο αυτό υποβάλαµε πρόταση ψηφίσµατος, και αυτό είναι το θετικό 

συµπέρασµα που, κατ’ εµέ, µπορεί να συναχθεί από τη συζήτηση που διεξήχθη µε 

αφορµή τη συνέντευξη του Προέδρου Chatenet, η οποία δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα 

Figaro. Συνοπτικά, φρονούµε ότι όχι µόνον δεν πρέπει να απαρνηθούµε ένα πείραµα που 

δεν θεωρείται ούτε απογοητευτικό, ούτε στείρο, αλλά αντίθετα, πρέπει να το 

θεωρήσουµε έµπλεο πολλά υποσχόµενων αποτελεσµάτων· όµως φρονούµε επίσης ότι 

οφείλουµε να καταβάλλουµε τις µέγιστες δυνατές προσπάθειες προκειµένου να 

αξιοποιηθούν τα µέσα που µας προσφέρουν οι Συνθήκες της Ρώµης για την οικοδόµηση 

µιας ολοκληρωµένης Ευρώπης, τόσο σε οικονοµικό όσο και σε πολιτικό πεδίο.  

 

Μετά το πέρας της συζήτησης αυτής, η Οµάδα των Φιλελευθέρων και των 

συνεργαζόµενων βουλευτών, αναφερόµενη στο άρθρο 46 του Κανονισµού, θα υποβάλει 

πρόταση ψηφίσµατος µε αίτηµα άµεσης ψηφοφορίας. Η εν λόγω πρόταση ψηφίσµατος, η 

οποία φρονώ ότι θα επιτύχει την οµόφωνη έγκριση της παρούσας Συνέλευσης, διότι 

εκφράζει µε ακρίβεια το βαθύ αίσθηµα όλων των µελών της, ανεξαρτήτως πολιτικής 

οµάδας, εντάσσεται στη γραµµή της πρότασης που υποβλήθηκε πρόσφατα από την 

Οµάδα των Φιλελευθέρων και των συνεργαζόµενων βουλευτών, η οποία εξετάζεται τώρα 

από τις αρµόδιες επιτροπές, αλλά, όντας συγχρόνως αρκετά διαφορετική, δεν αναπαράγει 

µε ακρίβεια το περιεχόµενό της, ούτως ώστε η έγκρισή της να µην προκρίνει ουδόλως τη 

συνέχεια που ίσως επιφυλάξουν στην άλλη πρόταση ψηφίσµατος οι αρµόδιες επιτροπές, 

και εν συνεχεία, η παρούσα Συνέλευση, τον Οκτώβριο, όταν θα χρειαστεί να 

δροµολογήσουµε µε συνεκτικό και εντατικό τρόπο τη συζήτηση για την κοινή 

επιστηµονική πολιτική. 
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