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Ειςαγωγό 

Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη 

δημιούργηςε μια «δημοκρατικό κοινότητα» και χρηςιμοπούηςε το μϋγεθοσ τησ 

εςωτερικόσ τησ αγορϊσ και τισ πολιτικϋσ τησ ςυνοχόσ και τησ αλληλεγγύησ 

προκειμϋνου να αναμορφώςει  τισ κοινωνύεσ από μϋςα.  Με τη δημιουργύα τησ 

μεγαλύτερησ εςωτερικόσ αγορϊσ ςτον κόςμο, η Ευρώπη εξελύχθηκε ςε 

οικονομικό γύγαντα ο οπούοσ, ςύμφωνα με μετρόςεισ, εύναι όδη ο ιςχυρότεροσ 

ςε ολόκληρη την υφόλιο.     

Κϊθε μϋρα τα τελευταύα 50 χρόνια διαβϊζουμε ςτον Σύπο ιςτορύεσ 

αντιπαραθϋςεων, αςτοχιών, διπλωματικών ςυγκρούςεων, που ςυνθϋτουν μια 

ςυνεχό αύςθηςη αποτυχύασ. Οι ιςτορικού όμωσ διαφωνούν με τουσ 

δημοςιογρϊφουσ. Περιγρϊφουν μια όπειρο με την επιτυχϋςτερη εξωτερικό 

πολιτικό ανϊ τουσ αιώνεσ. Μασ επιςημαύνουν ότι ςε διϊςτημα μόνο 50 χρόνων, 

ο πόλεμοσ μεταξύ ευρωπαώκών δυνϊμεων ϋγινε αδιανόητοσ, ότι οι ευρωπαώκϋσ 

οικονομύεσ ϋφταςαν την αμερικανικό και ότι η Ευρώπη κατϊφερε να απαλλϊξει 

πολλϋσ χώρεσ από δικτατορικϊ καθεςτώτα και να εγκαθιδρύςει ςταδιακϊ 

δημοκρατικό πολύτευμα. 

Όταν βλϋπουμε τον χϊρτη διαπιςτώνουμε την ύπαρξη μιασ ζώνησ ειρόνησ που 

εξαπλώνεται από τισ δυτικϋσ ακτϋσ τησ Ιρλανδύασ ϋωσ την ανατολικό Μεςόγειο 

και από τον αρκτικό κύκλο ϋωσ το τενό του Γιβραλτϊρ, παραςύροντασ ςτο 

πϋραςμϊ τησ νϋα μϋλη. Και γύρω από αυτό τη ζώνη τησ ΕΕ (που αριθμεύ πλϋον 

των 450 εκατομμυρύων πολιτών) υπϊρχει μια ϊλλη ζώνη 400 περύπου 

εκατομμυρύων ανθρώπων που μοιρϊζονται μαζύ τησ χερςαύα και θαλϊςςια 

                                                           

1 Ο Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ εύναι Τποςτρϊτηγοσ ε.α., Διδϊκτωρ Πολιτικόσ Επιςτόμησ Πανεπιςτημύου Κρότησ. 
Σο επιςτημονικό και ςυγγραφικό ενδιαφϋρον του εςτιϊζει κυρύωσ ςτα θϋματα τησ ευρωπαώκόσ 
εξωτερικόσ πολιτικόσ και τησ Κοινόσ Πολιτικόσ Αςφϊλειασ και Ωμυνασ, το ςτρατηγικό περιβϊλλον τησ 
Μεςογεύου και τησ Ευραςύασ, τουσ διεθνόσ οργανιςμούσ και την αμυντικό τεχνολογύα. Σο θϋμα τησ 
διδακτορικόσ του διατριβόσ όταν: «Η Ευρωπαώκό Πολιτικό Αςφϊλειασ και Ωμυνασ ςτο μεςογειακό 
ςτρατηγικό περιβϊλλον». 
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ςύνορα. Όλοι αυτού περιβϊλλονται από 900 ακόμα εκατομμύρια ανθρώπουσ 

ςτενϊ δεμϋνουσ με μια Ευρωπαώκό Ϊνωςη η οπούα αποτελεύ τον μεγαλύτερο 

εμπορικό τουσ εταύρο και τη μεγαλύτερη πηγό πιςτώςεων, ξϋνων επενδύςεων 

και αναπτυξιακόσ βοόθειασ. Αυτϊ τα ςυνολικϊ 2 διςεκατομμύρια ανθρώπων 

(το ϋνα τρύτο του παγκόςμιου πληθυςμού) ζουν ςτην «Ευρωςφαύρα»2, μια 

ευρωπαώκό ζώνη επιρροόσ που διαμορφώνεται ςταδιακϊ ςύμφωνα με τα 

ευρωπαώκϊ πρότυπα και υιοθετεύ τον ευρωπαώκό τρόπο ζωόσ3.  

τη ςύντομη αυτό ειςόγηςη θα προςπαθόςω να δώςω κϊποιεσ πληροφορύεσ 

για το ζότημα τησ διεύρυνςησ τησ ΕΕ, τα ςτοιχεύα που το ςυνιςτούν, τα επύ 

μϋρουσ προβλόματα που παρουςιϊζονται και τισ προοπτικϋσ για το μϋλλον. Θα 

αναφερθώ κυρύωσ ςτουσ όρουσ τησ «ευρωπαώκόσ ενοπούηςησ», τησ «ικανότητασ 

ολοκλόρωςησ» και τησ «ικανότητασ απορρόφηςησ», καθώσ επύςησ και ςτο 

μϋλλον τησ Ευρώπησ. 

Το ιςτορικό των διευρύνςεων 

το δεύτερο όμιςυ του 20ου αιώνα, ύςτερα από την εμπειρύα δύο 

καταςτροφικών παγκοςμύων πολϋμων, ξεκύνηςε μύα προςπϊθεια ςυνεργαςύασ 

των ευρωπαώκών χωρών ςτουσ οικονομικό και αμυντικό κυρύωσ τομεύσ. Οι 

υνθόκεσ που υπεγρϊφηςαν ςτη δεκαετύα του 1950 - Ευρωπαΰκή Κοινότητα 

Άνθρακα και Χάλυβα – ΕΚΑΧ (1952), Ευρωπαΰκή Κοινότητα Ατομικήσ Ενέργειασ 

και τϋλοσ Ευρωπαΰκή Οικονομική Κοινότητα - ΕΟΚ (1957) – από ϋξι αρχικϊ 

χώρεσ (Βϋλγιο, Γαλλύα, Γερμανύα, Ιταλύα, Λουξεμβούργο και Ολλανδύα) 

αντικατοπτρύζουν τισ προςπϊθειεσ αυτϋσ. 

Από τότε ϋλαβαν χώρα πϋντε (5) διευρύνςεισ: 

1) Σο 1973 προςτϋθηκαν ςτα αρχικϊ ϋξι μϋλη τησ ΕΟΚ, η Δανύα, η Ιρλανδύα 

και το Ηνωμϋνο Βαςύλειο. 

2) Σο 1981 εντϊχθηκε η Ελλϊδα, ωσ 10ο μϋλοσ. 

3) Σο 1986 εντϊχθηκαν η Ιςπανύα και η Πορτογαλύα, ανεβϊζοντασ τα μϋλη 

ςε 12. Με αυτϊ τα 12 μϋλη πραγματοποιόθηκε ο μεταςχηματιςμόσ τησ 

ΕΟΚ ςε Ευρωπαώκό Ϊνωςη, με την υπογραφό τησ υνθόκησ του 

Μϊαςτριχτ. Με τη ςυνθόκη αυτό ορύςθηκε και η ςημαύα τησ ΕΕ, με 12 

αςτϋρια. 

4) Σο 1995 εντϊχθηκαν (ςτην ΕΕ πλϋον) η Αυςτρύα, η ουηδύα και 

Υινλανδύα. τη φϊςη αυτό τησ διεύρυνςησ υποψόφιο μϋλοσ όταν και η 

Νορβηγύα, η οπούα όμωσ, ύςτερα από ϋνα δημοψόφιςμα όπου το ΟΦΙ 

                                                           

2 Mark Leonard, 21οσ: Ο αιώνασ τησ Ευρώπησ, εκδ. ΚΡΙΣΙΚΗ, 2008. 

3 Βλϋπε ςχετικό ανϊλυςη ςτη μελϋτη τησ Ευρωπαώκόσ Κεντρικόσ Σρϊπεζασ με τύτλο «Economic Relations 
with Regions Neighbouring the Euro Area  in the “Euro Time Zone”», των Francesco Mazzafero, Arnaud 
Mehl, Michel Sturn, Christian Thimann, Adalbert Winkler, Δεκϋμβριοσ 2002. 
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επικρϊτηςε με 52%, δεν δϋχθηκε να γύνει μϋλοσ. Με τα 15 πλϋον μϋλη η 

ΕΕ πορεύθηκε για μια δεκαετύα περύπου. 

5) Σο 2004 ϋχουμε την μεγαλύτερη διεύρυνςη τησ ΕΕ, με δϋκα νϋα μϋλη, 

που ανϋβαςε τον αριθμό των μελών ςε 25: Εςθονύα, Κύπροσ, Λετονύα, 

Λιθουανύα, Μϊλτα, Ουγγαρύα, Πολωνύα, λοβακύα, λοβενύα, και Σςεχύα. 

Σο 2007  εντϊχθηκαν η Ρουμανύα και η Βουλγαρύα, και ϋτςι η Ϊνωςη ϋχει 

πλϋον 27 μϋλη. 

 Ποια εύναι τα επόμενα βόματα διεύρυνςησ τησ ΕΕ; 

Κϊθε χώρα τησ Ευρώπησ που ςϋβεται τισ αρχϋσ τησ ελευθερύασ, τησ 

δημοκρατύασ, του κρϊτουσ δικαύου και του ςεβαςμού των ανθρωπύνων 

δικαιωμϊτων μπορεύ να ζητόςει να γύνει μϋλοσ τησ Ϊνωςησ. Η υνθόκη για την 

ΕΕ θϋτει τισ προώποθϋςεισ ςτα ϊρθρα 6 και 49.  

Επύ του παρόντοσ υπϊρχουν τρεισ υποψόφιεσ χώρεσ, Κροατύα, Σουρκύα και 

FYROM. Οι ενταξιακϋσ διαπραγματεύςεισ με τισ δύο πρώτεσ ϊρχιςαν ςτισ 3 

Οκτωβρύου 2005, ενώ για την τρύτη, που ϋγινε υποψόφιο μϋλοσ τον Δεκϋμβριο 

2005, δεν ϋχουν αρχύςει ενταξιακϋσ διαπραγματεύςεισ λόγω των γνωςτών 

αντιρρόςεων τησ Ελλϊδοσ για την ονομαςύα του κρϊτουσ.  Ειδικώσ για την 

Κροατύα, οι διαπραγματεύςεισ βρύςκονται κοντϊ ςτην τελικό φϊςη. Για την 

Σουρκύα φαύνεται ότι ο δρόμοσ θα εύναι μακρύσ χωρύσ να εύναι βϋβαιο το 

αποτϋλεςμα, όπωσ θα αναφϋρουμε ςτη ςυνϋχεια.  

Οι ϊλλεσ χώρεσ των Δυτικών Βαλκανύων  – Αλβανύα, Βοςνύα & Ερζεγοβύνη, 

Μαυροβούνιο, ερβύα και Κόςςοβο ϋχουν λϊβει την υπόςχεςη ότι ϋχουν 

προοπτικό να καταςτούν μϋλη τησ ΕΕ εφόςον και όταν θα εύναι ϋτοιμεσ γι’ 

αυτό. Οι χώρεσ αυτϋσ θεωρούνται ωσ πιθανϋσ υποψόφιεσ χώρεσ (potential 

candidate countries). Με όλεσ τισ χώρεσ των Δυτικών Βαλκανύων η ΕΕ ϋχει 

καθιερώςει μια διαδικαςύα – γνωςτό ωσ Διαδικαςύα ταθερότητασ και 

υνεργαςύασ (Stabilisation and Association process) – η οπούα ςκοπεύει να 

τισ φϋρει πληςιϋςτερα προσ την ΕΕ. Φϊρη ς’ αυτό τη διαδικαςύα οι χώρεσ αυτϋσ 

απολαμβϊνουν όδη ελεύθερη πρόςβαςη ςτην ενιαύα αγορϊ τησ ΕΕ καθώσ 

επύςησ και χρηματοδοτικό υποςτόριξη για τισ προςπϊθειεσ μετεξϋλιξόσ τουσ.   

Εντωμεταξύ ςτουσ μόνεσ που πϋραςαν τρεισ χώρεσ υπϋβαλαν αύτηςη για να 

καταςτούν μϋλη τησ Ϊνωςησ: το Μαυροβούνιο (Δεκϋμβριοσ 2008), η Αλβανύα 

(Απρύλιοσ 2009) και η Ιςλανδύα (Ιούλιοσ 2009). τισ 14 Οκτωβρύου 2009 η 

Επιτροπό ενϋκρινε το ετόςιο κεύμενο ςτρατηγικόσ που αναφϋρεται ςτην 

πολιτικό τησ διεύρυνςησ τησ ΕΕ. Σο κεύμενο αυτό περιλαμβϊνει επύςησ 

αναφορϋσ για την πρόοδο που επιτεύχθηκε ςτο δωδεκϊμηνο που πϋραςε για 

κϊθε μύα υποψόφια και πιθανό υποψόφια χώρα.4 

                                                           

4 COM(2009) 533, Enlargement Strategy and Main Challenges 2009-2010, Brussels, 14.10.2009 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/strategy_paper_2009_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/strategy_paper_2009_en.pdf
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Προβλόματα από τη διεύρυνςη 

Εύναι γνωςτό ότι, από όλεσ τισ πλευρϋσ ακούςτηκαν αρνητικϋσ εκτιμόςεισ για 

τον χρόνο που ϋγινε η διεύρυνςη του 2004 και η ςυμπληρωματικό τησ το 2007. 

Θεωρόθηκε ότι όταν μια πολύ βεβιαςμϋνη απόφαςη και ότι θα ϋπρεπε πρώτα 

να εύχε πραγματοποιηθεύ  η ςυνταγματοπούηςη των ςυνθηκών και να δοθούν 

λύςεισ ςε διϊφορα θεςμικϊ ζητόματα. 

«Όςο περιςςότερο μεγαλώνει το ζώο που λέγεται Ευρώπη, τόςο 

δυςκολότερα διακρίνεται το μυαλό του». Αυτό το μότο χρηςιμοπούηςε προ 

ετών το γαλλικό περιοδικό Geopolitique, θϋλοντασ να καταδεύξει τα διαλυτικϊ 

αποτελϋςματα τησ διεύρυνςησ ςτη ςυνοχό, τη λειτουργύα και το ρόλο τησ ΕΕ, 

ειδικϊ και πολύ περιςςότερο τησ διεύρυνςησ προσ την Σουρκύα.  

Η διαρκόσ προςθόκη νϋων κρατών ςτην Ϊνωςη παρϋλυςε όδη ςε μεγϊλο βαθμό 

την πολιτικό λειτουργύα τησ, παρόξυνε τα θεςμικϊ τησ προβλόματα και 

κατϋςτηςε ακόμη δυςχερϋςτερη τη ριζικό μεταρρύθμιςό τησ, που ϋθεςε, όδη 

από το 2005, ςτην ημερόςια διϊταξη η ψόφοσ του γαλλικού και του ολλανδικού 

λαού εναντύον τησ ευρωπαώκόσ ςυνταγματικόσ ςυνθόκησ. Μια μεταρρύθμιςη 

που επιβϊλει επύςησ η προφανόσ αδυναμύα τησ ΕΕ να αντιμετωπύςει την 

οικονομικό κρύςη, ό να παύξει οποιονδόποτε αξιοςημεύωτο διεθνό ρόλο. Πόςο 

μϊλλον ςυμβαύνουν αυτϊ, ςτο μϋτρο που τα νϋα μϋλη διαφϋρουν όλο και 

περιςςότερο από τα παλιϊ, από την ϊποψη του οικονομικού επιπϋδου, τησ 

πολιτικόσ κουλτούρασ τουσ και του τρόπου που αντιλαμβϊνονται την Ευρώπη 

και τον ρόλο τησ ςτον κόςμο. Ϋδη το 2003, τα περιςςότερα από τα κρϊτη τησ 

«νϋασ Ευρώπησ» ετϊχθηςαν υπϋρ των ΗΠΑ, ςτηρύζοντασ την ειςβολό ςτο Ιρϊκ, 

εναντύον τησ αντύθεςησ του ευρωπαώκού πυρόνα (που προόλθε κυρύωσ από 

Γερμανύα, Γαλλύα, Βϋλγιο, Λουξεμβούργο).  

Διεύρυνςη και ικανότητα απορρόφηςησ 

Η ικανότητα απορρόφηςησ νϋων περιςςοτϋρων μελών ςτουσ κόλπουσ τησ ΕΕ 

αποτελεύ ϋνα από τα πλϋον αντικρουόμενα ζητόματα, το οπούο κυριαρχεύ ςτην 

προβληματικό τησ εξϋλιξησ τησ ΕΕ. Σο ζότημα αυτό τϋθηκε με ϋντονο τρόπο, 

ςυνιςτώντασ εςτύα διχογνωμιών και αντικρουόμενων απόψεων, ςτο πλαύςιο 

του Ευρωπαώκού υμβουλύου (Ε) ςτισ Βρυξϋλεσ ςτισ 15-16 Ιουνύου 2006. 

Ψςτόςο, η ικανότητα απορρόφηςησ εκ μϋρουσ τησ ΕΕ, αναφορικϊ με τισ 

μελλοντικϋσ διευρύνςεισ εύχε τεθεύ από το 1993, όταν θεςπύςθηκαν τα γνωςτϊ 

ωσ κριτόρια τησ Κοπεγχϊγησ, ςτο Ε τησ 21-22 Ιουνύου 1993. Σα κριτόρια 

αυτϊ αναφϋρονται ςτισ υποχρεώςεισ μιασ ςυνδεδεμϋνησ χώρασ, από τη ςτιγμό 

που θα θεωρηθεύ ικανό να καταςτεύ υποψόφιο μϋλοσ. Αφορούν ςτα εξόσ 

ζητόματα: 
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1) ταθερότητα θεςμών που εγγυώνται τη δημοκρατύα, το κρϊτοσ δικαύου, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ςεβαςμό και την προςταςύα των 

μειονοτότων. 

2) Λειτουργύα οικονομύασ τησ αγορϊσ και ικανότητα αντιμετώπιςησ τησ 

ανταγωνιςτικόσ πύεςησ και των δυνϊμεων τησ αγορϊσ ςτο πλαύςιο τησ 

Ϊνωςησ. 

3) Ικανότητα ανϊληψησ των υποχρεώςεων του μϋλουσ, μεταξύ των οπούων 

και την υιοθϋτηςη των ςτόχων τησ πολιτικόσ, οικονομικόσ και 

νομιςματικόσ ϋνωςησ. 

Εκτόσ από τα ανωτϋρω κριτόρια, ςτην Κοπεγχϊγη εύχε καταγραφεύ, ςε 

ξεχωριςτό παρϊγραφο, ότι «η ικανότητα τησ Ϊνωςησ να απορροφόςει νϋα μϋλη 

χωρύσ να επιβραδυνθεύ η ευρωπαώκό ολοκλόρωςη, αποτελεύ ϋνα ϊλλο 

ςημαντικό θϋμα που αφορϊ τόςο την Ϊνωςη όςο και τισ υποψόφιεσ χώρεσ». 

Ψςτόςο, η προώπόθεςη αυτό δεν εξετϊςθηκε ουςιαςτικϊ κατϊ την πορεύα των 

ενταξιακών διαπραγματεύςεων και τησ προςχώρηςησ των δϋκα νϋων μελών το 

2004 και των δύο που ακολούθηςαν τρύα χρόνια μετϊ.  

Ο όροσ ικανότητα απορρόφηςησ ειςόχθη ςτη ςυζότηςη για το μϋλλον τησ 

ΕΕ ϋπειτα από την απόρριψη τησ υνταγματικόσ υνθόκησ από την Γαλλύα και 

την Ολλανδύα το 2005. Ουςιαςτικϊ το ζότημα τύθεται κατϊ την τελευταύα 

τριετύα με ϋντονο τρόπο, εξαιτύασ κυρύωσ τησ προοπτικόσ προςχώρηςησ τησ 

Σουρκύασ και των αντιδρϊςεων που ςυναντϊ μια τϋτοια προοπτικό από την 

πλειοψηφύα των πολιτών των κρατών μελών τησ ΕΕ.  

Σον Νοϋμβριο του 2005, η Ευρωπαώκό Επιτροπό, τόνιζε ςε ϋγγραφο 

ςτρατηγικόσ για τη διεύρυνςη, τα εξόσ: «Δεν προβλέπεται νέα ταυτόχρονη 

διεύρυνςη με μεγάλο αριθμό κρατών. Οι ενταξιακέσ διαπραγματεύςεισ με την 

Τουρκία αποτελούν μακρόπνοη διαδικαςία. Η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων 

περιλαμβάνει χώρεσ που βρίςκονται ςε διαφορετικό ςτάδιο η κάθε μία ςτην 

πορεία προσ την ΕΕ. Ο ρυθμόσ των μελλοντικών διευρύνςεων θα εξαρτηθεί από 

τισ επιδόςεισ κάθε χώρασ ςε ότι αφορά την τήρηςη των αυςτηρών προτύπων 

ώςτε να διαςφαλιςθεί η ομαλή απορρόφηςη των νέων κρατών μελών.» 

χετικϊ με τον ρυθμό διεύρυνςησ, η Επιτροπό τόνιζε ότι θα πρϋπει να 

ληφθεύ υπόψη η ικανότητα απορρόφηςησ εκ μϋρουσ τησ ΕΕ.  Η Ϊνωςη πρϋπει 

να εξαςφαλύςει ότι μπορεύ να διατηρόςει την ικανότητα δρϊςησ και λόψησ 

αποφϊςεων με την δϋουςα ιςορροπύα ςτο πλαύςιο των οργϊνων τησ. 

Ποιοσ εύναι ο ςκοπόσ τησ διαδικαςύασ τησ διεύρυνςησ; Όπωσ επιςημαύνει η 

Ευρωπαώκό Επιτροπό, η διαδικαςύα αυτό επιβϊλλεται για την από κοινού με τα 

προσ ϋνταξη κρϊτη, υλοπούηςη ενόσ ορϊματοσ που βαςύζεται ςε κοινϋσ αρχϋσ, 

πολιτικϋσ και θεςμούσ. 
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Η περύπτωςη τησ Τουρκύασ,  

άςωσ η πλϋον ςύνθετη και προβληματικό περύπτωςη υποψηφύου κρϊτουσ εύναι 

αυτό τησ Σουρκύασ. Η Γερμανύα και η Γαλλύα (για να αναφερθούμε ςε δύο από 

τισ μεγαλύτερεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ) αντιτύθενται ςτην εύςοδο τησ Σουρκύασ, 

επιςημαύνοντασ τισ δυςκολύεσ ςτο δημοκρατικό τησ ςύςτημα και την 

ςυνεχιζόμενη αντιπαρϊθεςό τησ με την Κύπρο.  

Θα πρϋπει να επιςημανθεύ ότι η απόφαςη του 2005 τησ ΕΕ για την ϋναρξη 

ενταξιακών διαπραγματεύςεων με την Σουρκύα ςτηρύζεται ςτην υπόθεςη ότι η 

διαδικαςύα αυτό θα επιτρϋψει τον βαθμιαύο εκδημοκρατιςμό τησ και τη 

ςύμπλευςό τησ με τισ αρχϋσ και τισ αξύεσ που αςπϊζεται η ΕΕ. Ψςτόςο, η ϋννοια 

του ϊρθρου 49 αναφϋρεται ςτην απαύτηςη ςεβαςμού των αρχών και αξιών τησ 

Ϊνωςησ από το υποψόφιο κρϊτοσ, όδη κατϊ τον χρόνο ϋναρξησ των 

ενταξιακών διαπραγματεύςεων και όχι να παρϋχει απλώσ ελπύδεσ ό υποςχϋςεισ 

ότι θα τισ ςεβαςθεύ ςε μεταγενϋςτερο ςτϊδιο.  

Η Σουρκύα περιλαμβϊνει ςόμερα πλϋον των 70 εκατομμυρύων ανθρώπων και 

μϋςα ςτα επόμενα χρόνια ο πληθυςμόσ τησ θα ανϋλθει ςτα 100 εκατομμύρια. 

ύμφωνα με τισ ςημερινϋσ προβλϋψεισ ςτα τϋλη του 21ου αιώνα θα υπϊρχουν 

τόςοι Σούρκοι όςοι Γερμανού και Γϊλλοι μαζύ. Ο πρώην καγκελϊριοσ τησ τότε 

Δυτικόσ Γερμανύασ Φϋλμουτ μιτ, αναφερόμενοσ ςτο πρόβλημα, ςημειώνει: 

Όποιοσ θϋλει να εντϊξει την Σουρκύα ςτην ΕΕ πρϋπει να ϋχει ςτο μυαλό του 

αυτούσ τουσ αριθμούσ. («Η αυτοδυναμύα τησ Ευρώπησ», εκδ. Παπαζόςη, 2003, 

ςελ. 221). Ο ύδιοσ ςυνεχύζει λϋγοντασ ότι θα πρϋπει να αναρωτηθούμε πώσ θα 

εύναι μια κοινό εξωτερικό πολιτικό αν ϋχει ςυμπεριληφθεύ η Σουρκύα. Αφού 

περιγρϊφει τα ποικύλα και πολύπλοκα περιφερειακϊ προβλόματα τησ 

Σουρκύασ, ςημειώνει: «τα μϊτια των ςημερινών Αμερικανών πολιτικών η 

Σουρκύα παραμϋνει ϋνασ ςημαντικόσ πυλώνασ τησ ςτρατηγικόσ τουσ που 

αφορϊ την κυριαρχύα ςτη Μϋςη Ανατολό, απϋναντι ςτη Ρωςύα και απϋναντι 

ςτην ΕΕ, γεγονόσ για το οπούο η Ουϊςιγκτον επιδιώκει πιεςτικϊ την ϋνταξη τησ 

Σουρκύασ ςτην ΕΕ».  

Ο Φ. μιτ, ςχολιϊζοντασ την απόφαςη του Ευρωπαώκού υμβουλύου να 

ανακηρύξει την Σουρκύα υποψόφια προσ ϋνταξη χώρα, την αποδύδει κατϊ ϋνα 

μϋροσ ςτην διπλωματικό πύεςη των Αμερικανών, υποςτηρύζοντασ μϊλιςτα ότι η 

απόφαςη των Ευρωπαύων δεν όταν χωρύσ υςτεροβουλύα, και ςημειώνει: «Εύναι 

προφανϋσ ότι επαφύεται ςτο γεγονόσ ότι ςτο ϊμεςο μϋλλον η Σουρκύα δεν θα 

εύναι ςε θϋςη να εκπληρώςει τισ προώποθϋςεισ που ιςχύουν εξύςου για όλα τα 

προσ ϋνταξη κρϊτη και, κυρύωσ, να εφαρμόςει την προςταςύα των μειονοτότων 

για το μεγϊλο κουρδικό τμόμα του πληθυςμού. Θα όταν καλύτερα να γύνεται το 

παιχνύδι με ανοικτϊ χαρτιϊ. Αυτό που χρειϊζεται η Σουρκύα εύναι μια ευρύτερη 

ςυμφωνύα για ςύνδεςη, ςυνεργαςύα και αμοιβαύα τελωνιακό ελευθερύα, και η 

ΕΕ θα πρϋπει να εύναι διατεθειμϋνη να προχωρόςει ςε μια τϋτοια ςυμφωνύα.»  
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Ασ ςημειωθεύ ότι αυτό την «ειδικό ςχϋςη» με την Σουρκύα, αντύ τησ πλόρουσ 

ϋνταξησ, υποςτηρύζουν και ςόμερα αρκετού Ευρωπαύοι ηγϋτεσ με πρώτο τον 

Γϊλλο Πρόεδρο Ν. αρκοζύ. 

Τα όρια τησ Ευρώπησ και η ικανότητα απορρόφηςησ 

Επιχειρώντασ ϋναν γεωγραφικό προςδιοριςμό τησ Ευρώπησ διαπιςτώνουμε ότι 

τα όριϊ τησ εύναι αςαφό, ιδιαύτερα ςτην ανατολό, εμφανιζόμενη ωσ μια 

προϋκταςη τησ αςιατικόσ ενδοχώρασ, μικρό ςε μϋγεθοσ και γεωλογικϊ 

πολύμορφη. Ποια εύναι αλόθεια τα ανατολικϊ όρια τησ Ευρώπησ, η γραμμό 

δηλαδό που τελειώνει η Ευρώπη και αρχύζει η Αςύα; 

 Σον 18ο αιώνα οι γεωγρϊφοι μετατόπιςαν τα ανατολικϊ όρια ϋωσ τα Ουρϊλια 

όρη, κυρύωσ ωσ ανταμοιβό για το πολιτικό και πολιτιςτικό ϊνοιγμα που 

επεχεύρηςε ο Μϋγασ Πϋτροσ. Αλλϊ και τα ςύνορα αυτϊ απεδεύχθηςαν αρκετϊ 

αυθαύρετα, όπωσ φϊνηκε από τα όςα ακολούθηςαν. Με την ϋναρξη του Χυχρού 

Πολϋμου, όταν ςαφόσ η τϊςη τησ ταύτιςησ των ανατολικών ςυνόρων τησ 

Ευρώπησ με τα ανατολικϊ όρια των οικονομικών ενώςεων και ςτρατιωτικών 

ςυμμαχιών τησ Δύςησ. Αυτό ςυνϋβαινε μϋχρι την κατϊρρευςη των 

ςοςιαλιςτικών καθεςτώτων, οπότε ϊρχιςε η μετατόπιςη των ανατολικών 

ςυνόρων ώςτε να ςυμπεριληφθούν ςταδιακϊ χώρεσ όπωσ η Πολωνύα, η 

Ουγγαρύα η Σςεχύα και η λοβακύα.  

Εκεύνο που παρατηρούμε εύναι ότι η ϋννοια που προςδιδόταν ςτα ανατολικϊ 

όρια τησ Ευρώπησ καθοριζόταν περιςςότερο από πολιτικούσ παρϊγοντεσ παρϊ 

από γεωγραφικούσ, αποτελώντασ ϋνα πρόςθετο ςημεύο πολιτικόσ 

αντιπαρϊθεςησ. Η πολιτικό βούληςη και ςκοπιμότητα κατϊ ςυνϋπεια, φαύνεται 

να προςδιορύζει κϊθε φορϊ την απϊντηςη ςτο ερώτημα μϋχρι που φθϊνουν τα 

ευρωπαώκϊ ςύνορα, αλλϊ και την ερμηνεύα που ενδεχομϋνωσ δοθεύ ςτην ϋννοια 

τησ ικανότητασ απορρόφηςησ. 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει τονύςει ότι από την ικανότητα απορρόφηςησ τησ 

ΕΕ θα εξαρτηθεύ εϊν θα εύναι ςε θϋςη να υποδεχθεύ νϋα μϋλη χωρύσ να παύςει να 

λειτουργεύ αποτελεςματικϊ. Η ικανότητα απορρόφηςησ αποτελεύ ϋννοια 

λειτουργικό και όχι γεωγραφικό. Επύςησ αναφερόμενη ςτο ϊρθρο 49 ϋχει 

επιςημϊνει ότι αυτό δεν ςημαύνει ότι οφεύλουν να υποβϊλουν αύτηςη όλεσ οι 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ, ό ότι η ΕΕ εύναι υποχρεωμϋνη να κϊνει δεκτϋσ όλεσ τισ 

αιτόςεισ. ύμφωνα λοιπόν με την Επιτροπό, η ΕΕ αποτελεύ πολιτικό όραμα, τα 

δε όριϊ τησ εύναι πολιτικϊ και δεν ταυτύζονται με την Ευρώπη ωσ φυςικό και 

γεωγραφικό ϋννοια. Κατϊ ςυνϋπεια, η πολιτικό βούληςη και ςκοπιμότητα 

φαύνεται να προςδιορύζουν κϊθε φορϊ την απϊντηςη ςτο ερώτημα μϋχρι που 

τελειώνουν τα ευρωπαώκϊ ςύνορα. 
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Ικανότητα ολοκλόρωςησ 

Η ςτρατηγικό τησ διεύρυνςησ πρϋπει επύςησ να λαμβϊνει υπόψη τησ την 

δυνατότητα υλοπούηςησ τησ πορεύασ τησ ευρωπαΰκήσ ολοκλήρωςησ, υπό την 

ϋννοια τησ ενοποιητικόσ διαδικαςύασ και τησ επύτευξησ ακόμα ςτενότερησ 

ϋνωςησ μεταξύ των λαών τησ Ευρώπησ.  

Η ικανότητα τησ Ϊνωςησ να διατηρόςει τον ρυθμό τησ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ με παρϊλληλεσ διευρύνςεισ, βαςύζεται κυρύωσ ςε τρεισ 

ςυνιςτώςεσ: τουσ θεςμούσ, τισ κοινϋσ πολιτικϋσ και τον προώπολογιςμό. 

Από την πλευρϊ του το Ευρωπαώκό Κοινοβούλιο (ΕΚ)  τόνιςε ότι εύναι 

απαραύτητο η ΕΕ να ενεργεύ με βϊςη την αναπότρεπτη προςόλωςό τησ ςτη 

δημοκρατύα και τη γνώςη ότι η δημοκρατύα λειτουργεύ μόνο όταν ο δόμοσ – 

δηλαδό οι πολύτεσ τησ Ϊνωςησ – αναγνωρύζει και ςτηρύζει τη διεύρυνςό τησ και 

ότι δεν θα πρϋπει η διεύρυνςη να υπονομεύει την πολιτικό φύςη του ςχεδύου 

ολοκλόρωςησ. Σο ΕΚ υιοθϋτηςε την ϊποψη ότι η  ικανότητα ολοκλήρωςησ δεν 

αποτελεύ νϋο κριτόριο για τισ υποψόφιεσ χώρεσ αλλϊ προώπόθεςη για την 

επιτυχύα τησ διεύρυνςησ και την εμβϊθυνςη τησ διαδικαςύασ ευρωπαώκόσ 

ολοκλόρωςησ. 

Ατενύζοντασ το μϋλλον 

Πριν από ϋνα ακριβώσ μόνα, ςτισ 4 Οκτωβρύου, οι Ιρλανδού πολύτεσ ϋδωςαν 

θετικό ψόφο για τη υνθόκη τησ Λιςαβόνασ. Ση ςυνθόκη η οπούα αποτελεύ την 

τρύτη τροποπούηςη τησ υνθόκησ για την ΕΕ, δηλαδό τησ υνθόκησ του 

Μϊαςτριχτ, που τϋθηκε για πρώτη φορϊ ςε ιςχύ πριν από 16 ακριβώσ χρόνια, 

την 1η Νοεμβρύου 1993. Η νϋα ςυνθόκη αναμϋνεται να τεθεύ ςε ιςχύ εντόσ του 

2010 ό το 2011 και πιςτεύεται ‘ότι θα δώςει νϋα ώθηςη ςτη λειτουργύα των 

ευρωπαώκών θεςμών και την πορεύα τησ ευρωπαώκόσ ολοκλόρωςησ. Παρϊλληλα 

θα επιφϋρει ςημαντικϋσ αλλαγϋσ ςτη θεςμικό δομό τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ 

και τησ πολιτικόσ αςφϊλειασ και ϊμυνασ τησ ΕΕ.  

Πολλού πιςτεύουν ότι ο 21οσ αιώνασ θα εύναι ο αιώνασ τησ Ευρώπησ, όχι διότι 

πρόκειται να κυριαρχόςει η Ευρώπη με τα παραδοςιακϊ ςτρατιωτικϊ μϋςα, 

ακολουθώντασ μια ιμπεριαλιςτικό παρϊδοςη αιώνων, αλλϊ διότι ϋχει να 

προςφϋρει ϋνα μοντϋλο διακυβϋρνηςησ που αποδεικνύεται ςτην πρϊξη 

ανώτερο και αποτελεςματικότερο από οιοδόποτε ϊλλο. Μολονότι εντόσ τησ ΕΕ 

το ευρωπαώκό πολιτικό εγχεύρημα αμφιςβητεύται, όςοι βρύςκονται εκτόσ τησ 

Ϊνωςησ εύναι περιςςότερο πεπειςμϋνοι από ποτϋ για την αναγκαιότητϊ τησ.  

Η ευρωπαώκό ιςχύσ βϋβαια δεν ϋχει αποκτόςει ακόμα τον παγκόςμιο 

χαρακτόρα τησ αμερικανικόσ. υχνϊ η ευρωπαώκό ιςχύσ ςυγχϋεται με την 

αδυναμύα. Ψςτόςο, τα δεδομϋνα του παγκόςμιου περιβϊλλοντοσ μασ 

υποχρεώνουν να επανεξετϊςουμε τουσ οριςμούσ μασ για την ιςχύ και την 

αδυναμύα. Βλϋπουμε ότι ϋχει προκύψει ϋνασ νϋοσ τύποσ ιςχύοσ που δεν μπορεύ 
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να μετρηθεύ με όρουσ ςτρατιωτικών προώπολογιςμών ό προωθημϋνησ 

βαλλιςτικόσ τεχνολογύασ. Επενεργεύ μακροχρόνια και δεν αφορϊ ςτην 

εξαςφϊλιςη βραχυχρόνιων κυριαρχικών πλεονεκτημϊτων. Η ιςχύσ τησ 

Ευρώπησ εύναι «δύναμη μεταμόρφωςησ». Και όποτε δεν ατενύζουμε τον κόςμο 

με αμερικϊνικα μϊτια, βλϋπουμε πωσ κϊθε ςτοιχεύο τησ ευρωπαώκόσ 

«αδυναμύασ» δεν εύναι ςτην πραγματικότητα παρϊ μύα όψη τησ εκπληκτικόσ 

αυτόσ «δύναμησ μεταμόρφωςησ». 

Η Ευρώπη δεν αλλϊζει τισ χώρεσ απειλώντασ τεσ με ςτρατιωτικό επϋμβαςη. Η 

μεγαλύτερη απειλό που τουσ αςκεύ εύναι να τισ αγνοόςει. Ϊνασ αμερικανόσ 

καθηγητόσ, ο David Calleo, γρϊφει: «Εκεύ που η χαδιϊρα Ευρώπη βλϋπει ϋναν 

κόςμο με δυνητικούσ φύλουσ, η πολεμοχαρόσ Αμερικό ζει ς’ ϋναν κόςμο όπου 

κϊθε ανεξϊρτητη δύναμη αποτελεύ εν δυνϊμει εχθρό».5 

Όταν κατϋρρευςε ο κομμουνιςμόσ ςτην Κεντρικό και Ανατολικό Ευρώπη, 

πολλού ειδικού τησ διεθνούσ πολιτικόσ προϋβλεψαν ότι η Ευρώπη θα γινόταν 

πϊλι θερμοκοιτύδα παγκοςμύων πολϋμων. Ωρθρα ςε πανεπιςτημιακϊ περιοδικϊ 

προφότευαν ότι η επανενωμϋνη ιςχυρό Γερμανύα θα υπερβεύ τα ςύνορϊ τησ και 

θα επιτεθεύ ςτην Πολωνύα, ςτην Σςεχοςλοβακύα και ςτην Αυςτρύα. Ότι εθνικϋσ 

ςυγκρούςεισ θα ξεςπϊςουν μεταξύ Ουγγαρύασ και Ρουμανύασ. Ότι θα υπϊρξει 

νϋοσ αγώνασ δρόμου εξοπλιςμών μεταξύ Ρωςύασ και Γερμανύασ. Αντιθϋτωσ, 

αυτό που ςυνϋβη πραγματικϊ όταν το λιγότερο αναμενόμενο: η Κεντρικό και η 

Ανατολικό Ευρώπη μεταμορφώθηκαν ςε ειρηνικϋσ φιλελεύθερεσ δημοκρατύεσ 

που κλόθηκαν να προςχωρόςουν ςτην ΕΕ πριν περϊςουν καν 15 χρόνια από 

την πτώςη του Σεύχουσ του Βερολύνου. Πώσ η Ευρώπη κατϊφερε αυτό το 

θαύμα ςτισ διεθνεύσ ςχϋςεισ; 

Σο ευρωπαώκό ςτρατιωτικό δόγμα εύναι πολύ διαφορετικό από το αμερικανικό. 

Οι ςτρατιωτικϋσ τησ δυνϊμεισ δεν ϋχουν ςκοπό την επϋμβαςη για κατϊληψη 

εδαφών αλλϊ για τη διαχεύριςη κρύςεων. Δεν αναπτύςςονται για να ελϋγξουν 

τρύτεσ χώρεσ αλλϊ για να εξαλεύψουν τισ ςυνθόκεσ που οδηγούν ςε πόλεμο. 

Επεμβαύνουν πϊντοτε κατόπιν ανϊλογησ απόφαςησ του υμβουλύου 

Αςφαλεύασ και απόφαςησ του υμβουλύου τησ ΕΕ, καθώσ και ςύμφωνησ 

γνώμησ τησ τρύτησ χώρασ. Η ςτρατιωτικό ιςχύσ μπορεύ να εύναι αναγκαύα για 

την υποςτόριξη των ευρωπαώκών αξιών, δεν θα γύνει όμωσ ποτϋ το επύκεντρο 

τησ ευρωπαώκόσ εξωτερικόσ πολιτικόσ.  

ε ότι αφορϊ ςτα θϋματα ςτρατηγικόσ αςφϊλειασ, με δεδομϋνο ότι μια 

αντιπαρϊθεςη τησ φύςησ του Χυχρού Πολϋμου δεν φαύνεται πιθανό να 

ξαναώπϊρξει, το μελλοντικό γεωςτρατηγικό περιβϊλλον και το περιβϊλλον 

αςφϊλειασ ςτην ευρύτερη περιοχό που περιβϊλλει την Ευρώπη, θα 

διαμορφώνεται από διαφόρουσ παρϊγοντεσ, ςτουσ οπούουσ περιλαμβϊνονται: 

 Ο μελλοντικόσ ρόλοσ τησ Κύνασ και οι ςχϋςεισ τησ με τη Δύςη, 

                                                           

5 D. Calleo, “Power and Deficit Spending”, The National Interest, Summer 2003. 
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 Η εξϋλιξη και η μορφό του ανταγωνιςμού για τισ αναδυόμενεσ αγορϋσ 

και κυρύωσ εκεύνεσ των ενεργειακών πρώτων υλών, 

 Η εξϋλιξη του πολϋμου κατϊ τησ τρομοκρατύασ και των ςχϋςεων τησ 

Δύςησ με τον Μουςουλμανικό κόςμο, 

 Η επιτυχύα ό η αποτυχύα τησ ειρηνευτικόσ διαδικαςύασ ςτην 

Παλαιςτύνη, 

 Η εξωτερικό πολιτικό των ΗΠΑ ςτη Μϋςη Ανατολό και η ενδεχόμενη 

αύξηςη τησ παρουςύασ τησ Ρωςύασ ςτη μεςογειακό περιοχό, 

 Ο ρόλοσ του ΟΗΕ και η επιτυχύα του ςτην επύλυςη των κρύςεων ςτο 

μϋλλον, 

 Σϋλοσ, η πορεύα των πρωτοβουλιών τησ ΕΕ ςτη μεςογειακό περιοχό και 

η επύτευξη τησ προςϋγγιςησ τησ νότιασ ακτόσ. 

  

 Η αναμενόμενη εξϋλιξη του διεθνούσ περιβϊλλοντοσ και η διαμόρφωςη 

των πόλων ιςχύοσ ςτην επόμενη δεκαετύα υποχρεώνουν την Ευρώπη να 

προχωρόςει με αποφαςιςτικϊ και ταχύτερα, από ότι μϋχρι τώρα, βόματα 

ιςχυροπούηςησ τησ θϋςησ τησ ωσ παγκόςμιασ δύναμησ. Αναμφιβόλωσ διαθϋτει 

την οικονομικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό βϊςη για να το επιτύχει. 

Παρϊλληλα, αποτελεύ τον κατεξοχόν χώρο δημοκρατύασ και εφαρμογόσ του 

κρϊτουσ δικαύου. Εκεύνο που λεύπει εύναι η περεταύρω εξϋλιξη τησ ενοποιητικόσ 

διαδικαςύασ, ιδιαύτερα ςτον τομϋα τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ, τησ ϊμυνασ και 

τησ αςφϊλειασ, καθώσ και ο ςυντονιςμόσ και η ςυνοχό των ενεργειών τόςο των 

κρατών μελών όςο και των διαφόρων θεςμικών οργϊνων. Τπό την ϋννοια αυτό, 

όπωσ όδη επιςημϊνθηκε, η Ευρώπη αποτελεύ μια παγκόςμια δύναμη «εν 

αναμονό».  

 

 


