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Πρόλογος 
 
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί ένα µοναδικό εγχείρηµα στην παγκόσµια πολι-

τική ιστορία. Κυρίαρχα κράτη µε σαφείς πολιτειακές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και ιστο-

ρικές/εθνικές διαφορές συνθέτουν, βάσει Συνθηκών, µία πολιτειακή δοµή, που λειτουργεί 

χρησιµοποιώντας ένα πολύπλοκο θεσµικό δίκτυο οργάνων, υπερεθνικού και διακυβερνητι-

κού χαρακτήρα. Η δοµή αυτή είναι δυναµική, βρίσκεται σε εξέλιξη, και δεν έχει ξεκάθαρα 

χαρακτηριστικά. Συνδυάζει στοιχεία οµοσπονδίας και συνοµοσπονδίας πορευόµενη, ενδεχό-

µενα, προς την δηµιουργία, τελικά, ενός νέου κυρίαρχου κράτους. Οι έως τώρα επιδόσεις 

κρίνονται σηµαντικές, ιδιαίτερα στο πεδίο της διευρωπαϊκής συνεργασίας (παγίωση της ει-

ρήνης και της ασφάλειας στην Ευρώπη) και του οικονοµικού τοµέα (άµβλυνση των ανισοτή-

των µεταξύ των χωρών-µελών). Υπάρχει όµως προβληµατισµός σχετικά µε το µέλλον της.  

Η παρούσα παγκόσµια οικονοµική κρίση κατέδειξε τις αδυναµίες της Ένωσης και 

στην οικονοµία. Η διεθνής παρουσία της ΕΕ στα σηµαντικά πολιτικά θέµατα παραµένει άτο-

νη. Υπάρχει ένα κλίµα αυξανόµενης δυσπιστίας: Θα µπορέσει η Ένωση να υλοποιήσει το 

όραµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης;  

Βασικό εργαλείο που έχει χρησιµοποιηθεί ως τώρα για την επίτευξη της ολοκλήρω-

σης είναι οι διευρύνσεις. Οι διευρύνσεις βάσει οικονοµικών (όπως η ανάπτυξη και η σύγκλι-

ση των χωρών-µελών) και πολιτικών (όπως η παγίωση της δηµοκρατίας σε χώρες-µέλη, λό-

γου χάρη στις χώρες της Μεσογείου, και η εδραίωση της ειρήνης στην Ευρώπη) κριτηρίων 

κρίνονται επιτυχηµένες. Έχουν ικανοποιήσει δηλαδή τα κριτήρια τα οποία είχαν κληθεί να 

ικανοποιήσουν. Ταυτόχρονα, έχουν πολλαπλασιάσει την ετερότητα εντός της Ένωσης. Η 

αυξανόµενη ετερότητα φαίνεται να δυσχεραίνει την προσπάθεια της τελευταίας για την 

πραγµάτωση του µεγάλου οράµατος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουµε να εξετάσουµε την πορεία της Ένωσης έως 

σήµερα να διερευνήσουµε τις θεωρίες γύρω από την πολιτειακή της οργάνωση να αναλύ-

σουµε τη διεθνή ετερότητα να δούµε τις διαστάσεις της ετερότητας µέσα στην Ένωση να 

παρουσιάσουµε τη Θεωρία Ολοκλήρωσης και τις αδυναµίες της και τέλος να αναλύσουµε τις 

σύγχρονες διαστάσεις της διεύρυνσης και τις συνέπειές της.  
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1. Εισαγωγή: η χωροταξία της Ευρώπης 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από εικοσιεπτά (27) κράτη-µέλη. Ιδρύθηκε το 

1992 από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνθήκη του Μάαστριχτ). Είναι ο διάδο-

χος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα/ΕΚΑΧ, 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα/ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργει-

ας/ΕΥΡΑΤΟΜ) των έξι κρατών-µελών που ιδρύθηκαν το 1951, το 1957 και το 1965 αντί-

στοιχα. Από τότε νέες διευρύνσεις, συνολικά έξι, έχουν αυξήσει τον αριθµό των µελών της 

και οι αρµοδιότητές της έχουν επεκταθεί. Η ΕΕ θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών, 

µέχρι σήµερα, στην παγκόσµια ιστορία, µε οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 

περιεχόµενο. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο µιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολο-

κλήρωσης, µέσω της οποίας αµφισβητούνται θεµελιώδη προνόµια των αυτόνοµων σε πολλά 

πεδία µονάδων που τη συνθέτουν. 

 Η ΕΕ είναι µία από τις µεγαλύτερες οικονοµικές και πολιτικές οντότητες στον κόσµο, 

µε περισσότερα από 500 εκατοµµύρια κατοίκους1 και παράγει περίπου το 30% του παγκό-

σµιου ονοµαστικού ακαθάριστου προϊόντος2. Η Ένωση είναι µία ενιαία αγορά µε κοινή νο-

µοθεσία που ισχύει σε όλα τα µέλη, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων, α-

γαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων3. ∆ιαθέτει κοινή εµπορική4, αγροτική και αλιευτική5 και 

περιφερειακή πολιτική, µε σκοπό την ενίσχυση των φτωχότερων περιφερειών6. Το ενιαίο 

νόµισµα, το Ευρώ (€), υιοθετήθηκε από δεκαέξι κράτη-µέλη, που αποτελούν την Ευρωζώνη 

(από την Πρωτοχρονιά του 2011 θα ενταχθεί και η Εσθονία). Η ΕΕ  έχει περιορισµένο ρόλο 

στην διεθνή πολιτική σκηνή και συµµετέχει στον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (World 

Trade Organization), την G-8 και την G-20 (ενώσεις των ισχυρότερων οικονοµιών του κό-

σµου) και τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών (United Nations). Επίσης, έχει εφαρµόσει κοι-

νούς νόµους και σε επίπεδο δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, όπως η κατάργηση του 

ελέγχου των διαβατηρίων σύµφωνα µε τη Συνθήκη Schengen µεταξύ εικοσιδύο µελών της 

και επιπλέον τριών χωρών που δεν είναι µέλη7. 

                                                 
1 "First demographic estimates for 2009", http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
2 "World Economic Outlook Database, April 2009 Edition", International Monetary Fund, 
http://www.imf.org   
3 "The EU Single Market: Fewer barriers, more opportunities", "Activities of the European Union: In-
ternal Market", European Commission, http://ec.europa.eu 
4 Ibid, "Common commercial policy", Europa Glossary 
5 "Agriculture and Fisheries Council", The Council of the European Union, http://www.consilium.eu 
6 "Overview of the European Union activities: Regional Policy", http://europa.eu 
7 Ibid, "Abolition of internal borders and creation of a single EU external frontier" 
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Η Ένωση συνιστά ένα µοναδικό πεδίο µελέτης των ∆ιεθνών Σπουδών, αφού δεν έχει 

υπάρξει ιστορικά άλλο παράδειγµα τέτοιου επιπέδου, ποσοτικά και ποιοτικά, περιφερειακής 

ολοκλήρωσης. Συνήθως προσεγγίζεται ως8: α) διεθνής οργανισµός, β) προϊόν µίας περιφε-

ρειακής διαδικασίας, που έχει αναλυθεί βάσει της παγκόσµιας οικονοµικής δοµής, γ) προϊόν 

του χαρακτηριστικού της συστήµατος λήψης αποφάσεων και δ) ένα θεσµικό οικοδόµηµα, 

µοναδικό από κάθε άποψη, που προέκυψε υπό συγκεκριµένες στρατηγικές συνθήκες. 

Σύµφωνα µε τη Συνθήκη της Λισαβόνας τα θεσµικά όργανα της ΕΕ περιλαµβάνουν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (όπου την προεδρία ασκούν εκ περι-

τροπής τα κράτη-µέλη), το Συµβούλιο Υπουργών, την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό 

∆ικαστήριο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επίσης, υπάρ-

χουν και συµβουλευτικά όργανα, παραδείγµατος χάριν η Επιτροπή των Περιφερειών9.  

Τα θεσµικά όργανα µπορεί κανείς να τα κατηγοριοποιήσει σε υπερεθνικά και διακυ-

βερνητικά
10. Αυτό δείχνει τους διαφορετικούς και ενίοτε µη συµβατούς προσανατολισµούς 

της Ένωσης, βάσει των προτιµήσεων και προσδοκιών των χωρών-µελών. Η ύπαρξη υπερε-

θνικών οργάνων καταδεικνύει ότι η επιλεκτική και εθελούσια µεταβίβαση εξουσιών και αρ-

µοδιοτήτων σε µη εθνικά κέντρα λήψης αποφάσεων έχει αξιολογηθεί ως ορθολογική από τα 

µέλη της ΕΕ. Βέβαια, αυτό δεν ισχύει σε όλους τους τοµείς, αφού πεδία, όπως η εξωτερική 

πολιτική, η άµυνα και η ασφάλεια, συνεχίζουν και αποτελούν πεδία αυτόνοµης δράσης των 

µελών. Στα διακυβερνητικά όργανα οι εκπρόσωποι των χωρών-µελών εκφράζουν τα εθνικά 

συµφέροντα των πατρίδων τους, διεκδικώντας τα µέγιστα ωφέλη για αυτές, στα πλαίσια µίας 

διαδικασίας διαπραγµάτευσης και πολυµερών συµβιβασµών. Υπερεθνικά όργανα για παρά-

δειγµα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήρι-

ο, το Σώµα Ορκωτών Λογιστών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παραδείγµατα διακυ-

βερνητικών οργάνων είναι το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο Υπουργών. Η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναποτελούν το 

θεσµικό τρίγωνο λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Οι εξουσίες των θεσµικών οργάνων και οι κα-

νόνες της µεταξύ τους συνεργασίας καθορίζονται από τις εκάστοτε Συνθήκες.  

                                                 
8 G. Voskopoulos, ΄΄ Transatlantic relations and European integration-Realities and dilemmas΄΄, σ: 4, 
The Icfai University Press, Hyderabad, India, 2006. 
9 Γ.Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, σ: 46, 
Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2009.  
10 Ibid, σσ: 45-46.  
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Οι πολίτες των χωρών-µελών είναι επίσης πολίτες της ΕΕ και εκλέγουν άµεσα το Ευ-

ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µια φορά κάθε πέντε έτη. Την προεδρία της ΕΕ ασκεί από την 1η Ι-

ουλίου του 2010 και για 6 µήνες το Βέλγιο. 

 Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, το πολιτικό κλίµα ήταν πιο ώριµο από ποτέ για µία 

ενδεχόµενη ενοποίηση της Ευρώπης. Η ενότητα θεωρήθηκε από πολλούς ως η µοναδική δι-

αφυγή από ακραίες µορφές εθνικισµού που είχαν καταστρέψει την γηραιά ήπειρο. Στις 9 

Μαΐου 1950, ο Robert Schuman, υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, παρουσίασε ένα σχέδιο 

στενότερης συνεργασίας για κοινή διαχείριση από την Γαλλία και την ∆υτική Γερµανία των 

βιοµηχανιών του άνθρακα και του χάλυβα11. Το Μάιο του 1950, η διακήρυξη Schuman πρό-

τεινε την ίδρυση µιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα  (ΕΚΑΧ) και περιέ-

γραφε το σχέδιο ως "το πρώτο συγκεκριµένο βήµα προς µία Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία". Η 

ΕΚΑΧ έγινε πραγµατικότητα µε τη Συνθήκη του Παρισιού στις 18 Απριλίου 1951 και τα 

ιδρυτικά της µέλη ήταν η ∆υτική Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ολλαν-

δία και το Βέλγιο12. 

∆ύο πρόσθετες κοινότητες δηµιουργήθηκαν από τη Συνθήκη της Ρώµης. Στις 25 

Μαρτίου 1957 τα έξι κράτη-µέλη αποφάσισαν να οικοδοµήσουν την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα (ΕΟΚ), που θα είχε ως βάση µια ευρύτερη κοινή αγορά, η οποία θα κάλυπτε ένα 

µεγάλο φάσµα αγαθών και υπηρεσιών. Οι δασµοί µεταξύ των έξι χωρών καταργήθηκαν 

πλήρως την 1η Ιουλίου 1968 (πλήρης τελωνειακή ένωση) και οι κοινές πολιτικές, ιδίως η 

εµπορική και η γεωργική, τέθηκαν επίσης σε εφαρµογή κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 

1960. Επίσης, ιδρύθηκε το 1965 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) 

για συνεργασία σε θέµατα χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Η ΕΟΚ, η ΕΚΑΧ και η ΕΥΡΑ-

ΤΟΜ συγχωνεύθηκαν αποκτώντας την ιδιότητα µέλους σε ένα συνδυασµένο σύνολο Συνθη-

κών και θεσµών. Η ενιαία οργάνωση, που δηµιουργήθηκε από τη Συνθήκη Συγχώνευσης το 

1967, έγινε γνωστή ως Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 

                                                 
11 Από τότε η 9η  Μαΐου εορτάζεται ως η "Ηµέρα της Ευρώπης" 
12 Ευρωπαϊκή Ένωση, Ιστορία, http://el.wikipedia.org 
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Εικόνα 1: Ο R. Schuman προτείνει την ίδρυση της ΕΚΑΧ (1950) 

                    

Εικόνα 2: Η Συνθήκη της Ρώµης δηµιουργεί την ΕΟΚ (1957) 

 Σε αυτό το σηµείο θα αναφέρθουµε συνοπτικά στην διαδικασία ένταξης µίας υποψή-

φιας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε επίπεδο αρχών προϋπόθεση έναρξης των ενταξια-

κών διαπραγµατεύσεων είναι η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, που συµφωνήθηκαν 

τον ∆εκέµβριο του 1993 στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη δανική πρωτεύουσα, αλλά και το 

1995 στη Μαδρίτη. Οι όροι που τίθενται στα υπό ένταξη µέλη είναι κοινοί, έχοντας ως στόχο 

την εξασφάλιση της εφαρµογής του κοινοτικού κεκτηµένου. Το καθεστώς υποψήφιας χώρας 

θέτει σαφείς προϋποθέσεις και απαιτεί, πρακτικά και θεσµικά, συµµόρφωση στον πολιτικό, 

νοµικό και τεχνικό τοµέα µε τις αυστηρές προϋποθέσεις και τα πρότυπα της Ένωσης. Η α-

πόφαση έναρξης διαπραγµατεύσεων για την προσχώρηση µίας χώρας λαµβάνεται από το 

Συµβούλιο οµόφωνα. Σηµαντικό ρόλο στην ενταξιακή διαδικασία κατέχει και η Επιτροπή. 

Επιπλέον των δεσµεύσεων των υπό ένταξη χωρών για πλήρη εφαρµογή του κεκτηµένου, α-

παιτούνται η διασφάλιση εναρµόνισης της εθνικής νοµοθεσίας µε αυτό, η δέσµευση της υπό 

ένταξη χώρας να το εφαρµόσει απαρέγκλιτα, οι δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις και άλλες πιθανές 

µεταβατικές ρυθµίσεις. Προϋπόθεση κατάθεσης αίτησης προσχώρησης είναι η τήρηση των 

αρχών της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρώπινων δικαιωµάτων και 

των θεµελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου, βάσει των όρων που καθορί-

ζονται στην Συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρα 6 και 49). Η υποβολή αίτη-
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σης προσχώρησης δε σηµαίνει οπωσδήποτε και ένταξη. Εφόσον η διαδικασία τελεσφορήσει, 

τότε η Συνθήκη προσχώρησης εγκρίνεται από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινο-

βούλιο, υπογράφεται από την υποψήφια χώρα και τους αντιπροσώπους όλων των κρατών-

µελών και τέλος υποβάλλεται στα κράτη-µέλη και την υποψήφια χώρα προς κύρωση13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. ∆ιευρύνσεις και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
 
                                                 
13 Γ.Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. π., 
σσ: 187-196. 
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2α. Η πρώτη διεύρυνση 

  Η πρώτη διεύρυνση, µε την οποία τα µέλη της Κοινότητας αυξήθηκαν από έξι σε 

εννέα, πραγµατοποιήθηκε το 1973.  

 Η µη συµµετοχή του Ηνωµένου Βασιλείου (ΗΒ) στην Κοινότητα ήταν το κύριο πολι-

τικό της πρόβληµα στα πρώιµα χρόνια της ύπαρξής της. Η στάση του Ηνωµένου Βασιλείου 

οφειλόταν κυρίως14: α) στη σπουδαιότητα των εµπορικών, πολιτικών και συναισθηµατικών 

ακόµα δεσµών µε τις αποικίες και τις πρώην αποικίες, πολλές εκ των οποίων συµµετείχαν 

στην Κοινοπολιτεία, β) στην άρνηση τελωνειακής ένωσης15 και γ) στην πάγια, µέχρι και σή-

µερα, αντίθεση στην εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων σε έναν υπερεθνικό οργανισµό.  

 

Εικόνα 3: Ο E. Heath υπογράφει την συνθήκη προσχώρησης του ΗΒ στην ΕΟΚ (22/01/1972) 
 

Μετά την αρχική αποτυχία των διαπραγµατεύσεων για την ένταξη του Ηνωµένου 

Βασιλείου στην Κοινότητα, οι Βρετανοί πρότειναν την ίδρυση της European Free Trade As-

sociation (EFTA). Η Σουηδία, η Ελβετία, η Νορβηγία, η ∆ανία, η Αυστρία και η Πορτογαλία 

εντάχθηκαν στην EFTA, που ήταν µία απλή ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, παρασάγγας µα-

κριά από την έννοια της πολιτικής ολοκλήρωσης. Τον Αύγουστο του 1961 µετά τον πόλεµο 

του Σουέζ16, το Ηνωµένο Βασίλειο άλλαξε την πολιτική του και έκανε αίτηση για να γίνει 

                                                 
14 ΄΄The "British problem" and the enlargement of the EEC in 1973́΄, http://www.historiasiglo20.org 
15 Οι Βρετανοί υποστήριζαν τη δηµιουργία µίας ελεύθερης ζώνης εµπορίου στην οποία τα εσωτερικά 
τελωνειακά δικαιώµατα  θα είχαν απεµποληθεί, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις θα διατηρούσαν το δι-
καίωµα να επιβάλλουν δασµούς, κατά την κρίση τους, σε συναλλαγές µε τρίτες χώρες.  
16 Στις 29 Οκτωβρίου 1956 έγινε τριµερής επίθεση Βρετανίας, Γαλλίας και Ισραήλ εναντίον της Αιγύ-
πτου, µετά την απόφαση της τελευταίας να εθνικοποιήσει την διώρυγα του Σουέζ (26 Ιουλίου 1956). Η 
Αίγυπτος προχώρησε στην εθνικοποίηση µετά την απόσυρση Η.Π.Α και Βρετανίας από την χρηµατο-
δότηση κατασκευής του φράγµατος του Ασουάν. Η άρνηση της χρηµατοδότησης ήταν απάντηση στην 
αναγνώριση της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας από την Αίγυπτο κατά την διάρκεια της κρίσης µετα-
ξύ Κίνας και Ταϊβάν. 
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µέλος της Κοινότητας. Η επιτυχία, οικονοµική κυρίως, της Κοινότητας, µε την οποία επι-

προσθέτως απότυχε να εξασφαλίσει συµφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ήταν αληθινή έκ-

πληξη. Συγχρόνως, η ανάπτυξη της Βρετανίας ήταν υποτονική, καθώς οι εµπορικές συναλ-

λαγές της ήταν κυρίως µε χώρες-πρώην µέλη της αυτοκρατορίας, τη στιγµή που η µεγαλύτε-

ρη αύξηση του παγκόσµιου εµπορίου σηµειωνόταν µεταξύ των βιοµηχανικών χωρών (π.χ. 

στο πλαίσιο της ΕΟΚ)17.  

Το Ηνωµένο Βασίλειο και οι Η.Π.Α, ανησυχούσαν επίσης εκείνη την περίοδο για την 

προσπάθεια της Γαλλίας να σφετεριστεί την κηδεµονία των Η.Π.Α στην Ευρώπη. Οι Η.Π.Α, 

ενθάρρυναν τους Βρετανούς να συµµετάσχουν στην Κοινότητα, προκειµένου να αντισταθ-

µιστεί η γαλλική επιρροή. Αλλά και µέλη της ΕΟΚ, ήταν επίσης υπέρ της βρετανικής έντα-

ξης για τους ίδιους λόγους. Το 1963 ο Γάλλος Πρόεδρος Charles de Gaulle18 φοβούµενος 

την επιρροή των Η.Π.Α στη Βρετανία άσκησε το δικαίωµα της αρνησικυρίας (veto) στην 

βρετανική ένταξη. Το 1967 ο Charles de Gaulle αρνήθηκε εκ νέου την είσοδο του Ηνωµένου 

Βασιλείου. Πίστευε σε µία ισχυρή Ευρώπη που θα στεκόταν ανάµεσα σε Η.Π.Α και Ε.Σ.Σ.∆, 

αλλά δεν πίστευε στην ενωµένη Ευρώπη, αφού δεν µπορούσε να φανταστεί την περιθωριο-

ποίηση της ισχύος της Γαλλία. Ο ίδιος το 1966 οδήγησε την Κοινότητα στην κρίση της 

΄΄άδειας καρέκλας΄΄ και την παράλυσή της επί επτά µήνες. Η κρίση έληξε µε την δέσµευση 

του Λουξεµβούργου (Commitment of Luxemburg), µε την οποία η Γαλλία ξαναπήρε την θέ-

ση της στο Συµβούλιο, αλλά πέτυχε την θέσπιση της οµοφωνίας, όταν διακυβεύονται στις 

ψηφοφορίες µεγάλα συµφέροντα. Μόλις όµως ο Charles de Gaulle εγκατέλειψε to 1969 τον 

προεδρικό θώκο της Γαλλίας, ο δρόµος για την διεύρυνση ήταν και πάλι ανοιχτός.                                                                 

                               

Εικόνα 4: Charles De Gaulle, αρνήθηκε δις την προσχώρηση του ΗΒ. 

                                                 
17 Bache Ian και Stephen George, ΄΄Politics in the European Union΄΄, Oxford University Press, σσ: 540-
542, 2006. 
18 Ο Charles De Gaulle είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του διακυβερνητισµού. 
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Επιπρόσθετα, η οικονοµία της ΕΟΚ άρχισε να γνωρίζει επιβράδυνση και η βρετανική 

συµµετοχή θεωρήθηκε ως ένας τρόπος για την επίτευξη οικονοµικής αναζωογόνησης της 

Κοινότητας. Μετά από µία δωδεκάωρη συνοµιλία µεταξύ του Βρετανού πρωθυπουργού 

Edward Heath και του Γάλλου Προέδρου Georges Pompidou, η τρίτη αίτηση της Βρετανίας 

ευδοκίµησε
19. Αφού η Βρετανία έγινε δεκτή, ο πρωθυπουργός Edward Heath, δήλωσε: "Από 

την πλευρά µου, δεν έχω καµία αµφιβολία ότι οι συζητήσεις που είχαµε θα αποδειχθούν 

πραγµατικά και διαρκώς ωφέλιµες, όχι µόνο για την Βρετανία και την Γαλλία, αλλά και για 

την Ευρώπη στο σύνολό της". 

 Ως µέρος της συµφωνίας για την προσχώρηση της Βρετανίας, η Γαλλία συµφώνησε 

να επιτραπούν στην Κοινότητα οι δικές της νοµισµατικές πηγές. Ωστόσο, η Γαλλία πραγµα-

τοποίησε αυτήν την παραχώρηση µόνο εφόσον ο µικρός γεωργικός τοµέας της Βρετανίας θα 

εξασφάλιζε ότι η Βρετανία θα είναι καθαρός χρηµατοδότης της Κοινής Γεωργικής 

Πολιτικής, που κυριαρχεί στον προϋπολογισµό της ΕΟΚ. Από κοινού µε το Ηνωµένο Βασί-

λειο έκαναν αίτηση προσχώρησης η ∆ανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία. Οι συγκεκριµένες 

χώρες ήταν τόσο οικονοµικά συνδεδεµένες µε το Ηνωµένο Βασίλειο, που θεωρούσαν ότι δεν 

µπορούσαν να µείνουν εκτός ΕΟΚ, εφόσον η Βρετανία γινόταν µέλος.  

 Στις 22 Ιανουαρίου 1972 υπογράφτηκαν στις Βρυξέλλες οι Συνθήκες προσχώρησης 

µεταξύ ∆ανίας, Ιρλανδίας, Νορβηγίας, Ηνωµένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 

Ωστόσο, η νορβηγική κυβέρνηση δεν έπεισε τον νορβηγικό λαό και έχασε το εθνικό δηµο-

ψήφισµα για την ένταξη. Συνεπώς, δεν εντάχθηκε µαζί µε τους άλλους την 1η Ιανουαρίου 

1973. Σχετικά µε το Γιβραλτάρ, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, αυτό δεν προσχώρησε 

στην Κοινότητα µαζί µε το Ηνωµένο Βασίλειο σε αυτό το χρονικό σηµείο, γεγονός που οδή-

γησε σε περαιτέρω συζητήσεις µε την Ισπανία για το διεθνές καθεστώς του. Αξίζει να ση-

µειωθεί ότι το 1985 η Γροιλανδία αποχώρησε από την Κοινότητα, αφού πρώτα αυτονοµήθη-

κε από την ∆ανία. 

                                                 
19 "1971 Year in Review",United Press International, http://www.upi.com 
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Εικόνα 5: Ιδρυτικά µέλη ΕΟΚ (1957) και πρώτη διεύρυνση (1973) 

 

2β. Οι δύο διευρύνσεις της Μεσογείου 

 Οι επόµενες δύο διευρύνσεις έγιναν το 1981 και το 1986. Αφορούσαν χώρες της λε-

κάνης της Μεσογείου και είχαν έντονα πολιτική χροιά. 

 Στην δεκαετία του 1970, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία απαλλάχτηκαν από 

τα ανελεύθερα καθεστώτα που τις είχαν ταλαιπωρήσει20 και επέστρεψαν στην εγκαθίδρυση 

δηµοκρατικών πολιτευµάτων. Οι τρεις χώρες επιθυµούσαν να εδραιώσουν τα νέα τους πολι-

τεύµατα επιβιβαζόµενες στο άρµα της ΕΟΚ. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα επιθυµούσε την ένταξή 

της για τους ακόλουθους λόγους21: 

• την ενδυνάµωση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο τοπικό (Βαλκάνια, νοτιοα-

νατολική Ευρώπη) και διεθνές σύστηµα, 

• την ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής της δύναµης, ιδιαίτερα έναντι της Τουρκίας, 

που µετά την εισβολή και κατοχή της Κύπρου (Ιούλιος 1974) συνιστούσε την κύρια 

εξωτερική απειλή, 

• την επίτευξη χαλάρωσης της µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο εξάρτησής της από τις 

Η.Π.Α, 

• την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας και 

• την απόκτηση παρουσίας και επιρροής στο ευρωπαϊκό µοντέλο και την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. 

                                                 
20 1974: πτώση στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα και του αυταρχικού καθεστώτος ΄΄Estado 
Novó ΄ στην Πορτογαλία και 1975: θάνατος του φασίστα δικτάτορα Francisco Franco στην Ισπανία 
21 Ιστοσελίδα Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας, www.mfa.gr 
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 Ταυτόχρονα, στην ΕΟΚ υπήρχαν αφενός προβληµατισµός σχετικά µε τον δρόµο που 

θα ακολουθούσαν οι χώρες της Μεσογείου και αφετέρου επιθυµία για εξασφάλιση της στα-

θερότητας στα νότια σύνορά της22. Η Γαλλία, και πάλι, µέσω του Προέδρου της François 

Mitterand ήταν αρχικά αντίθετη στην υποψηφιότητα προσχώρησης αυτών των χωρών, φο-

βούµενη ότι αυτές δεν ήταν ακόµα έτοιµες και ότι µε την είσοδό τους η ΕΟΚ θα υποβαθµι-

ζόταν σε µία απλή ζώνη ελεύθερου εµπορίου23. Η αρχική αντίδραση της ΕΟΚ στην ελληνική 

αίτηση εκφράστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που σύµφωνα µε το άρθρο 237 της τότε 

ισχύουσας Συνθήκης της Ρώµης έπρεπε να δηλώσει την γνώµη της (opinion) για την αίτηση 

ένταξης µίας χώρας. Η Επιτροπή δηµοσιοποίησε την γνώµη της στις 28 Ιανουαρίου 1976. 

Παραδόξως ενώ τονίστηκε ότι πρέπει να δοθεί στην Ελλάδα µία ξεκάθαρα θετική απάντηση, 

προτάθηκε η θεσµοποίηση µίας προενταξιακής µεταβατικής περιόδου πριν την ολική θεσµι-

κή ενσωµάτωση, µε σκοπό να υλοποιηθούν οι απαραίτητες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Τε-

λικά, η Ελλάδα εντάχθηκε το 1981 και η Ισπανία µαζί µε την Πορτογαλία το 1986. 

        Εικόνα 6: Ένταξη Ελλάδας, Ισπανίας και Πορτογαλίας   

      Η σπουδαιότερη µεταβολή που προέκυψε από αυτές τις εντάξεις είναι ότι η ΕΟΚ, που 

µέχρι εκείνο το σηµείο ήταν αποκλειστικά µία ένωση πλούσιων και εκβιοµηχανισµένων βο-

ρειοευρωπαϊκών κρατών, έπρεπε πλέον να αντιµετωπίζει διαφορετικά τον εαυτό της. Η Ελ-

λάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία στήριζαν τις φτωχές οικονοµίες τους κυρίως σε δραστη-

ριότητες του πρωτογενούς τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία), αλλά και τον τουρισµό. 

Η ΕΟΚ θα έπρεπε να επενδύσει µεγάλα κονδύλια µε σκοπό τη σύγκλιση των νέων και λιγό-

τερο αναπτυγµένων περιοχών µε τον κοινοτικό µέσο όρο. Αντικειµενικά, οι µεσογειακές χώ-

ρες παρουσίασαν σπουδαία πρόοδο, γεγονός που πιστοποιεί και η συµµετοχή τους στην Ευ-

ρωζώνη
24. 

 Σηµειώνεται ότι το 1987 έθεσαν υποψηφιότητα προς ένταξη στην ΕΟΚ το Μαρόκο 

και η Τουρκία, προφανώς ενθαρρυµένες από την ένταξη Ιβήρων και Ελλήνων. Η αίτηση του 

                                                 
22 Bache Ian και Stephen George, ΄΄Politics in the European Union΄΄, ο., π., σσ: 540-542. 
23 ΄΄Beyond enlargement fatigue? The Dutsch debate on Turkish accessioń́, European Security Initia-
tive, 2006.  
24 www.civitas.org.uk/eufacts  
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Μαρόκου απορρίφθηκε ως µη ευρωπαϊκή, ενώ της Τουρκίας έγινε δεκτή. Η Τουρκία έλαβε 

το καθεστώς υποψήφιας χώρας το 1999 και ξεκίνησε τις επίσηµες ενταξιακές διαπραγµατεύ-

σεις το 2004. 

 

2γ. Η τέταρτη διεύρυνση 

 Η πτώση του τείχους του Βερολίνου στις 9 Νοεµβρίου 1989 σήµανε το τέλος για το 

΄΄Σιδηρούν Παραπέτασµα΄΄. Η Ευρώπη µετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, παρά την ενοποιητι-

κή δράση και το όραµα της ΕΟΚ, ήταν ουσιαστικά διχασµένη. Στην πράξη οι συνθήκες για 

την δυνατότητα πραγµατικής ενοποίησης της ηπείρου γεννήθηκαν τριάντα δύο χρόνια µετά. 

Η διεύρυνση της ΕΟΚ προς την ανατολή µπορούσε πλέον να υλοποιηθεί. 

          
Εικόνα 7: Το Τείχος του Βερολίνου µε την πτώση του (09/11/1989) γέννησε τις συνθήκες για αληθινή ενο-
ποίηση της Ευρώπης 
            

Μετά το 1970, η Ευρώπη έζησε µία ύφεση που οδήγησε τους ηγέτες των κρατών της 

στην υιοθέτηση  της Κοινής Ευρωπαϊκής Πράξης (Single European Act, 1986), µε σκοπό την 

δηµιουργία κοινής αγοράς ως το 1992. Λόγω της Κοινής Ευρωπαϊκής Πράξης, τα µέλη της 

EFTA (European Free Trade Association) δυσκολεύονταν περισσότερο στις εξαγωγές προς 

χώρες-µέλη της ΕΟΚ. Συγχρόνως, µεγάλες εταιρείες που εδράζονταν στις χώρες της EFTA, 

επιθυµούσαν να µεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στη νέα ενιαία αγορά, οξύνοντας έτσι 

την οικονοµική ύφεση για την EFTA. Οι χώρες-µέλη της EFTA άρχισαν να συζητούν για 

στενότερους δεσµούς µε την EOK, παρά τη χαµηλή αποδοχή αυτής από τους πολίτες στο 

εσωτερικό τους25. Το παραπάνω γεγονός σε συνδυασµό µε τις πολιτικές εξελίξεις, που προα-

ναφέραµε, του 1989 διέλυσαν άλλο ένα πρόβληµα για την ένταξή τους στην ΕΟΚ. Η Αυ-

στρία, η Φινλανδία και η Σουηδία είχαν τηρήσει ουδέτερη στάση στα χρόνια του Ψυχρού 

Πολέµου, πράγµα που δεν ταίριαζε µε την προοπτική ένταξής τους σε έναν οργανισµό ανά-

πτυξης κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, όπως η ΕΟΚ. Η λήξη του Ψυ-

                                                 
25 Bache Ian και Stephen George, ΄΄Politics in the European Union΄΄, ο., π., σσ: 543-547. 
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χρού Πολέµου ενίσχυσε την επιθυµία ένταξης. Εξάλλου, στις 3 Οκτωβρίου 1990 συνέβη και 

µια ΄΄άτυπη΄΄ διεύρυνση της ΕΟΚ µε την ενοποίηση της ∆υτικής µε την Ανατολική Γερµα-

νία
26. 

 Το 1993 η ΕΟΚ εξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), βάσει της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Με τη Συνθήκη αυτή θεσµοθετήθηκαν κριτήρια για τις υποψήφιες προς ένταξη 

χώρες. Τα κριτήρια αυτά αποσαφηνίστηκαν τον ∆εκέµβριο του 1993 στο Ευρωπαϊκό Συµ-

βούλιο της Κοπεγχάγης (κριτήρια Κοπεγχάγης) και το 1995 στη Μαδρίτη27. Eπίσης, το 1993 

ιδρύθηκε η European Economic Area (EEA, σε ισχύ από την 01/01/1994) κατόπιν συµφωνί-

ας µεταξύ Ένωσης και EFTA (εκτός της Ελβετίας). Βάσει αυτής, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν 

και η Νορβηγία συµµετέχουν στην κοινή αγορά της Ένωσης, χωρίς να είναι µέλη αυτής. Ως 

αντάλλαγµα, υποχρεώνονται να υιοθετήσουν συγκεκριµένους νόµους εσωτερικής αγοράς 

της Ένωσης. Τα περισσότερα µέλη της νεοσυσταθείσας ΕΕΑ επιδίωξαν την ένταξη στην 

Ένωση, καθώς δεν µπορούσαν να ικανοποιήσουν τις εξαγωγικές ανάγκες των επιχειρήσεών 

τους. Η Ένωση αρχικά δεν επιθυµούσε την πλήρη ένταξη των χωρών της ΕΕΑ, διότι στόχος 

της ήταν η νοµισµατική ενοποίηση και όχι µια νέα διεύρυνση που ίσως να την αποπροσανα-

τόλιζε από αυτόν. Τελικά, η Ένωση δέχτηκε την πλήρη ένταξη, µετά και τα πλήγµατα στην 

αξιοπιστία της ΕΕΑ από τις επιχειρήσεις και την αποχή της Ελβετίας. Πρέπει να σηµειωθεί 

επίσης ότι µε δεδοµένη την επιθυµία της Ένωσης να εντάξει στο σώµα της οικονοµικά ασθε-

νείς χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ, η ένταξη πλούσιων χωρών πρώτα συνιστούσε µο-

ναδική επιλογή για την εξασφάλιση του ισοσκελισµού του προϋπολογισµού. 

 Οι διαπραγµατεύσεις ένταξης άρχισαν την 1η Φεβρουαρίου 1993. Η Αυστρία, η Φιν-

λανδία και η Σουηδία ζήτησαν κάποιες τροποποιήσεις που δυσκόλεψαν τοµείς των διαπραγ-

µατεύσεων, όπως η γεωργία, η αλιεία και η συµµετοχή τους στον προϋπολογισµό της Ένω-

σης. Η Γερµανία επιθυµούσε την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων, µιας και επι-

ζητούσε σφόδρα την ένταξη της Αυστρίας. Επίσης το Ηνωµένο Βασίλειο και η ∆ανία επιθυ-

µούσαν την ένταξη των σκανδιναβικών χωρών. Έτσι, προέκυψαν αµφοτερόπλευρες παρα-

χωρήσεις της τελευταίας στιγµής, ιδίως σε θέµατα κοινοτικής βοήθειας, γεωργικών επιδοτή-

σεων και αλιείας. 

                                                 
26 Άτυπη ως προς το ότι ήταν διεύρυνση από συνένωση µιας χώρας-µέλους µε µια άλλη και όχι από 
προσθήκη µιας νέας χώρας στον ιστό της ΕΟΚ, βάσει της ισχύουσας τότε για την ένταξη διαδικασίας. 
27 Γ.Α. Βοσκόπουλος,  ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. π., 
σ: 190. 
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 Οι θεσµοί της Ένωσης αντιµετώπισαν πολύ σοβαρά προβλήµατα στα επίπεδα λει-

τουργίας, λήψης αποφάσεων και δηµοκρατικών διαδικασιών. Με την προσθήκη των νέων 

µελών αυξήθηκε ο αριθµός των ψήφων στο Συµβούλιο, όπως και τα µέλη της µειοψηφίας µε 

το δικαίωµα της αρνησικυρίας (veto). Το Ηνωµένο Βασίλειο αντιτάχθηκε, διότι πίστευε ότι 

θα προέκυπτε σοβαρή δυσχέρεια στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η Ισπανία από τη µε-

ριά της θεωρούσε πως τα συµφέροντα αυτής, αλλά και των άλλων χωρών της Μεσογείου 

που συµµετείχαν στην Ένωση, απειλούνταν από την πιθανή κυριαρχία στην Ένωση των βό-

ρειων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Γαλλία και οι χώρες 

της Μπενελούξ φοβόταν ότι θα προέκυπτε αδιέξοδο. Τελικά, στις 29 Μαρτίου 1994 στα Ι-

ωάννινα προέκυψε ένας πολύπλοκος συµβιβασµός µε τη µορφή απόφασης του Συµβουλίου, 

που δεν κατοχυρωνόταν στη Συνθήκη προσχώρησης, ώστε να µην προέκυπτε ανάγκη για 

περαιτέρω επικυρώσεις. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που έπρεπε να εγκρίνει το κείµενο της Συν-

θήκης προσχώρησης, αν και δεν µπορούσε να το τροποποιήσει28. Βέβαια, η συζήτηση για 

την ενδυνάµωση των κοινοτικών θεσµών προέκυψε εκ νέου. Υπήρχαν προτάσεις από Ευρω-

βουλευτές να µην προχωρήσει η νέα διεύρυνση, αν δεν επιλυθούν πρώτα τα θεσµικά προ-

βλήµατα. Οι Ευρωεκλογές ήταν προγραµµατισµένες στις 9-12 Ιουνίου 1994, οπότε το Κοι-

νοβούλιο θα ξανασυνεδρίαζε το φθινόπωρο. Ο χρόνος φαινόταν να µην επαρκεί, διότι την 1η 

Ιανουαρίου 1995 έπρεπε να ενταχθούν τα νέα µέλη στην Ένωση. Ο Γερµανός καγκελάριος 

Helmut Kohl και οι πρωθυπουργοί των χωρών της Μπενελούξ πίεσαν έντονα το Κοινοβού-

λιο να προχωρήσει την διαδικασία, υποσχόµενοι στους Ευρωβουλευτές ενεργό ρόλο στις 

προετοιµασίες για τον θεσµικό µετασχηµατισµό, που είχε προγραµµατιστεί να συζητηθεί 

στην ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (Intergovernmental Conference) του 1996 για την αναθεώ-

ρηση της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Τελικά, οι Ευρωβουλευτές συναίνεσαν και υπερψήφι-

σαν τη Συνθήκη προσχώρησης (2-6 Μαΐου 1994). Η Συνθήκη προσχώρησης υπογράφτηκε 

στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κέρκυρας υπό την Προεδρία της Ελλάδας (24-25 Ιουνίου 

1994). 

 Οι χώρες-µέλη της Ένωσης επικύρωσαν τη Συνθήκη µέσω των εθνικών κοινοβουλί-

ων, ενώ οι υποψήφιες χώρες θα προχωρούσαν σε επικύρωση µέσω δηµοψηφισµάτων29. Οι 

Αυστριακοί επικύρωσαν την ένταξη της χώρας τους στις 12 Ιουνίου 1994 (πριν υπογραφτεί 

                                                 
28 www.ena.lu, ιστοσελίδα European Navigator 
29 www.ena.lu, ιστοσελίδα European Navigator 
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δηλαδή η Συνθήκη ένταξης) µε ποσοστό 66.6% (συµµετοχή: 82.3%). Ακολούθησαν οι Φιν-

λανδοί στις 16 Οκτωβρίου µε ποσοστό 56.9% (συµµετοχή: 74%) και οι Σουηδοί στις 13 Νο-

εµβρίου µε ποσοστό 52.2% (συµµετοχή: 82.4%). Τελευταίο έγινε το  δηµοψήφισµα στη 

Νορβηγία ( 28 Νοεµβρίου), διότι υπήρχε η ελπίδα ότι οι Νορβηγοί, που είχαν ήδη ψηφίσει 

΄΄ΟΧΙ΄΄ το 1972, θα ΄΄παρασύρονταν΄΄ από τους γείτονές τους και θα ψήφιζαν υπέρ της έ-

νταξης στην Ένωση. Οι Νορβηγοί όµως είπαν για δεύτερη φορά ΄΄ΟΧΙ΄΄ µε ποσοστό 52.2% 

(συµµετοχή: 88.4%). Η Νορβηγία θα συνέχιζε ως µέλος της ΕΕΑ. Γενικά, στις χώρες της 

Σκανδιναβίας, ο αστικός πληθυσµός και οι κάτοικοι των νοτιότερων τµηµάτων ήταν υπέρ-

µαχοι της ένταξης, ενώ ο ευρωσκεπτικισµός κυριάρχησε στις αγροτικές και αλιευτικές περι-

οχές και τα βόρεια τµήµατά τους. 

 Τα θεσµικά όργανα της Ένωσης προσαρµόστηκαν, ώστε να φιλοξενήσουν τα νέα µέ-

λη. Αναλυτικότερα, κάθε νέο µέλος θα είχε από έναν Επίτροπο. Στο Κοινοβούλιο η Σουηδία 

θα αντιπροσωπευόταν από 22 βουλευτές, η Αυστρία από 21 βουλευτές και η Φινλανδία από 

16 βουλευτές. Στο Συµβούλιο των Υπουργών η Αυστρία και η Σουηδία θα διέθεταν από 4 

ψήφους και η Φινλανδία 3 ψήφους. Την 1η Ιανουαρίου 1995 εισέρχονται λοιπόν στην Ένωση 

ως πλήρη µέλη η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία και έτσι ολοκληρώνεται η τέταρτη 

διεύρυνση. Η Ένωση των ΄΄δώδεκα΄΄ γίνεται Ένωση των ΄΄δεκαπέντε΄΄. Η Συνθήκη του Μά-

αστριχτ, ήδη σε ισχύ από την 1η Νοεµβρίου 1993, εφαρµόζεται πλέον σε δεκαπέντε χώρες. 

 

Εικόνα 8: Η ΕΕ των ΄΄15΄΄ (01/01/1995) 
 

 

2δ. Οι διευρύνσεις στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

 Η πρώτη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας περιλαµβάνει δύο διευρύνσεις. Η πρώτη έγινε 

το 2004 και είναι ιστορικά η µεγαλύτερη, αφού µε αυτήν έγιναν µέλη δέκα νέα κράτη. Οι 

χώρες αυτές ήταν η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Πολωνία (χώρες-δορυφόροι της 
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πρώην Σοβιετικής Ένωσης), η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετονία (µέλη της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης), η Σλοβενία (µέλος της πρώην Γιουγκοσλαβίας), η Μάλτα και η Κύπρος. Πρόκειται 

για την κορύφωση της εργώδους προσπάθειας ενοποίησης της Ευρώπης, που έζησε µισό 

αιώνα διχασµού, λόγω του Ψυχρού Πολέµου και του Σιδηρούν Παραπετάσµατος. Το 2007 

ενσωµατώθηκαν δύο ακόµα χώρες και συγκεκριµένα η Βουλγαρία και η Ρουµανία (επίσης 

χώρες-δορυφόροι της πρώην Σοβιετικής Ένωσης). Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι δέ-

κα από τις δώδεκα χώρες των διευρύνσεων του 2004 και του 2007 είναι πρώην κοµµουνιστι-

κές χώρες, ενώ κάποιες από αυτές µάλιστα γεννήθηκαν από την διάλυση κοµµουνιστικών 

κρατών µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί 

και στην ένταξη της Κύπρου, της οποίας µεγάλο τµήµα βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. 

 Όπως είχε συµβεί και στη δεκαετία του 1980 µε τις χώρες της Μεσογείου, οι χώρες 

της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, που πρόσφατα είχαν απαλλαγεί από κοµµουνιστικά 

καθεστώτα και είχαν απαγκιστρωθεί από την επίδραση της πρώην Ένωσης Σοβιετικών Σοσι-

αλιστικών ∆ηµοκρατιών (Ε.Σ.Σ.∆), χρειάζονταν ουσιαστική ενίσχυση στην εδραίωση της 

κρατικής τους αυθυπαρξίας ως δηµοκρατιών. Είναι επίσης σαφές ότι αυτές οι χώρες επιθυ-

µούσαν να αποφύγουν να παλινδροµήσουν προς την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Η Ευρω-

παϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ µπορούσαν να εγγυηθούν την επίτευξη αυτών των ζωτικών στό-

χων. Επιπλέον, η Ένωση µπορούσε να συνδράµει και στην επιτυχία της οικονοµικής επιβίω-

σης αυτών των χωρών.  

 Εν αντιθέσει πάντως µε την διεύρυνση του 1995, η Ένωση δεν ήταν πρόθυµη να 

προχωρήσει την διαδικασία ένταξης µε ταχύ ρυθµό για διάφορους λόγους. Η πλήρης κατάρ-

ρευση του ανατολικού µπλοκ συνέβη νωρίτερα από κάθε πρόβλεψη. Η Ένωση προσπαθούσε 

να απορροφήσει µε τις λιγότερες δυνατές συνέπειες τους κραδασµούς της επανένωσης της 

Γερµανίας, συνεπεία της οποίας ένα εξαιρετικά φτωχό κράτος 17 εκατοµµυρίων ανθρώπων 

είχε γίνει µέλος της. Η διαδικασία της νοµισµατικής ενοποίησης δεν έπρεπε να εκτροχιαστεί. 

Την ίδια περίοδο η Ένωση έµοιαζε να ωθεί τις χώρες της EFTA προς την κατεύθυνση της 

EEA παρά της πλήρους ένταξης σε αυτήν30. Η επιµονή των πρώην κοµµουνιστικών χωρών 

ενισχυόταν από την πίεση που ασκούσαν οι Η.Π.Α, που είχαν το βλέµµα στην ενίσχυση του 

ΝΑΤΟ έναντι της Ρωσίας, στην Ένωση για προώθηση της ενταξιακής διαδικασίας.  

                                                 
30 Bache Ian και Stephen George, ΄΄Politics in the European Union΄΄, ο. π., σσ: 549-550. 
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 Παρά την αρχική της διστακτικότητα, µετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 

αντικειµενικά η Ένωση και οι υποψήφιες χώρες εργάστηκαν ακούραστα για να προετοιµά-

σουν την διεύρυνση εντός του πλαισίου των διµερών εταιρικών σχέσεων προσχώρησης µε-

ταξύ Ένωσης και κάθε υποψήφιας χώρας. Οι εταιρικές σχέσεις όριζαν µε ακρίβεια τις προ-

τεραιότητες και τα χρονοδιαγράµµατα, ώστε οι υποψήφιες χώρες να ικανοποιήσουν τα κρι-

τήρια ένταξης.  

 Από το 1987 έως το 1996 δεκατρείς χώρες υπέβαλλαν αίτηση ένταξης (Τσεχία, Σλο-

βακία, Ουγγαρία, Πολωνία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία, Σλοβενία, Μάλτα, Κύπρος, 

Βουλγαρία, Ρουµανία και Τουρκία). Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Λουξεµβούργου στις 12 

και 13 ∆εκεµβρίου 1997 ξεκίνησε την διαδικασία διεύρυνσης, στην οποία ΄΄κάθε υποψήφιο 

µέλος θα προχωρούσε µε τον δικό του ρυθµό, αναλόγως του βαθµού προετοιµασίας του΄΄. 

Για την προετοιµασία της ένταξής τους οι υποψήφιες χώρες υπέγραψαν αρχικά τη Συµφωνία 

Ευρώπης (Europe Agreement, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) ή τη Συµ-

φωνία Σύνδεσης (Association Agreement, Τουρκία, Κύπρος και Μάλτα). Οι διαπραγµατεύ-

σεις ένταξης ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου 1998 µε τις έξι καλύτερα προετοιµασµένες χώρες 

(Κύπρο, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Τσεχία και Σλοβενία) και στις 15 Φεβρουαρίου 2000 

µε όλες τις υπόλοιπες χώρες, πλην της Τουρκίας31. Αυτές στηρίχτηκαν στην αρχή της διαφο-

ροποίησης (differentiation), δηλαδή κάθε υποψήφιο µέλος προοδεύει µε τον δικό του ρυθµό 

σύµφωνα µε το επίπεδο προετοιµασίας του για ένταξη. Εποµένως, η διάρκεια της διαπραγ-

µάτευσης ποικίλει ανάλογως της προόδου που επιτυγχάνει κάθε υποψήφια χώρα. Το Ευρω-

παϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο του 2002 διαπίστωσε ότι οι δέκα από τις 

δεκατρείς υποψηφιότητες ικανοποιούσαν τα κριτήρια ένταξης. Η Συνθήκη προσχώρησης 

των δέκα νέων µελών υπογράφτηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003. Αφού ολοκληρώ-

θηκαν οι διαδικασίες επικύρωσής της, την Πρωτοµαγιά του 2004 έγιναν µέλη της Ένωσης 

οκτώ κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η Τσεχία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η 

Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία, η Λετονία και η Σλοβενία και δύο νησιωτικές χώρες της 

Μεσογείου, η Μάλτα και η Κύπρος. Η Βουλγαρία και η Ρουµανία, που κρίθηκαν ως ανέτοι-

µες από την Επιτροπή το 2004, εντάχθηκαν στην Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007. Όµως η 

παρατηρούµενη έλλειψη προόδου σε κάποιους τοµείς, όπως η δικαστική εξουσία, έθεσε επι-

πρόσθετους περιορισµούς στη Ρουµανία και την Βουλγαρία, όπως στα κεφάλαια που θα 

λάµβαναν κανονικά από την Ένωση, µέχρι να συµµορφωθούν πλήρως. 

                                                 
31 http://europa.eu/2004_and_2007_enlargement   
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 Είναι αλήθεια ότι η υπανάπτυξη της µεγάλης πλειοψηφίας των υποψήφιων µελών 

απασχολούσε ιδιαίτερα µερικά από τα παλαιότερα µέλη. Για να διασφαλιστεί ότι η διεύρυν-

ση δεν θα υπονόµευε τα οικονοµικά και κοινωνικά επιτεύγµατα των πρώτων σαράντα ετών 

της Ένωσης, υπήρξαν ενδελεχείς διαπραγµατεύσεις για τους ακόλουθους τοµείς32:  

• απελευθέρωση οικονοµικού και αγροτικού τοµέα, 

• µεταρρύθµιση δικαστικού συστήµατος και αστυνοµίας και καταπολέµηση διαφθο-

ράς, 

• εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίµων, 

• καταπολέµηση οργανωµένου και οικονοµικού εγκλήµατος, 

• καταπολέµηση διακίνησης ναρκωτικών και γυναικών για σεξουαλική εκµετάλλευση, 

• προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού και των µειονοτήτων και 

• βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος, µε έµφαση στη διαχείριση των αποβλή-

των και την ασφάλεια των σταθµών πυρηνικής ενέργειας. 

 Στα πλαίσια της προενταξιακής στρατηγικής, η Ένωση στήριξε την προσπάθεια των 

χωρών για υιοθέτηση του κοινοτικού δικαίου και τις ενίσχυσε οικονοµικά. ∆ηµιούργησε 

χρηµατοδοτικά προγράµµατα ενίσχυσής τους (Phare, Ispa, Sapard). Από το 2000 έως το 

2003 η Επιτροπή δαπάνησε 13.2 δις Ευρώ για προενταξιακές δαπάνες. Την περίοδο 2004-

2006 δαπανήθηκαν περισσότερο από 41 δις Ευρώ (40.8 δις Ευρώ πιστώθηκαν στα νέα µέλη 

για γεωργικές επιδοτήσεις, ενίσχυση περιφερειών, υποδοµές, πυρηνική ασφάλεια, δηµόσια 

διοίκηση και προστασία συνόρων και 540 εκατοµµύρια Ευρώ πιστώθηκαν σε όλα τα µέλη 

για τους τοµείς έρευνας, πολιτισµού και εκπαίδευσης). Μετά την ένταξή τους τα νέα µέλη 

συνέχισαν να επωφελούνται από τα προενταξιακά χρηµατοδοτικά προγράµµατα για προτά-

σεις που είχαν υποβληθεί πριν το 2005 και επίσης ήταν επιλέξιµα για τα ∆ιαρθρωτικά Τα-

µεία και το Ταµείο Συνοχής. 

 Αυτή ήταν η µεγαλύτερη διεύρυνση σε αριθµό κρατών, πληθυσµό και έκταση, αλλά 

όχι και σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κυρίως λόγω της οικονοµικής 

ισχνότητας των περισσότερων νέων µελών. Το οικονοµικό κόστος αυτής ήταν βέβαια σηµα-

ντικό, αλλά προέκυψαν και σπουδαία ωφέλη. Με την Ένωση των εικοσιεπτά, η περιοχή στα-

θερότητας και ειρήνης απλώθηκε ουσιαστικά σε όλη την ήπειρο. Η οικονοµική και εµπορική 

ανάπτυξη ευνοήθηκε από την επέκταση της ενιαίας αγοράς (από 378 εκατοµµύρια κατανα-

                                                 
32 Ibid 
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λωτές σε 453 εκατοµµύρια το 2004 και σε 480 εκατοµµύρια το 2007). Η διεθνής παρουσία 

της Ένωσης ενισχύθηκε, ιδίως στο πεδίο των εµπορικών διαπραγµατεύσεων. Τα νέα µέλη 

πρόσφεραν 15 δις Ευρώ στον κοινοτικό προϋπολογισµό. Καθώς όλα τα διαθέσιµα κεφάλαια 

δεν χρησιµοποιήθηκαν, η Επιτροπή υπολογίζει ότι το καθαρό δηµοσιονοµικό κόστος δεν θα 

ξεπερνούσε τα 10 δις Ευρώ για την περίοδο έως το 2006. 

 Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιµο να αναφερθούµε στην ιδιάζουσα και µοναδική περί-

πτωση της Κύπρου. Η Κύπρος ήταν από τα πλέον αναπτυγµένα υποψήφια µέλη. Οι οικονο-

µικές της επιδόσεις ήταν πολύ καλές και µαζί µε αυτές της Μάλτας αντιρροπούσαν τις οικο-

νοµικά αδύναµες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Μεγάλο τµήµα της Κύ-

πρου βρίσκεται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή µετά τα δύο διαδοχικά κύµατα εισβολής 

στις 20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου 1974. Το πολιτικό πρόβληµα εποµένως ήταν µία σηµα-

ντική παράµετρος των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων. Παρά την διεθνοποίησή του, µέχρι 

τώρα δεν έχει επιτευχθεί η επίλυσή του. Η ένταξη της Κύπρου στην Ένωση αναπτέρωσε τις 

ελπίδες για την εύρεση οριστικής και βιώσιµης λύσης. Η Κυπριακή ∆ηµοκρατία είναι ενι-

σχυµένη διπλωµατικά από τη συµµετοχή της στην Ένωση. Η ΄΄Πράσινη Γραµµή΄΄ που κρατά 

διχοτοµηµένη τη Λευκωσία και όλο το νησί είναι αναντίρρητα µία ιστορική πρόκληση. Ο 

χρόνος θα δείξει εν τέλει, αν η συµµετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνδρά-

µει και στην επανένωση της, γεγονός που θα καταγραφεί ως ένα ακόµα ώφελος που προέκυ-

ψε από την διεύρυνση του 2004. 

               

Εικόνα 9: Η Ευρωπαϊκή Ένωση των ΄΄27΄΄ µετά τις διευρύνσεις του 2004 και 2007 
 

 Τελειώνοντας αυτήν τη συνοπτική παρουσίαση των έξι διευρύνσεων της Ένωσης θα 

παραθέσουµε κάποια καταληκτικά σχόλια. Οι διευρύνσεις κρίνονται επιτυχηµένες, διότι ικα-

νοποιούν τα πολιτικά και οικονοµικά κριτήρια που είχαν κληθεί να ικανοποιήσουν. Ως εν-

δεικτικό παράδειγµα αναφέρουµε ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα κατάφεραν να 
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αναπτυχθούν και να συγκλίνουν οικονοµικά µε τις εύρωστες χώρες-µέλη του ευρωπαϊκού 

βορρά και ταυτόχρονα εδραίωσαν τα δηµοκρατικά τους πολιτεύµατα. Επίσης, οι διευρύνσεις 

ενίσχυσαν την διάσταση της ετερότητας µέσα στην Ένωση. Πλέον στην ΕΕ συνυπάρχουν 

χώρες µε διαφορετικά πολιτικά συστήµατα, µε διαφορετικές πολιτισµικές ταυτότητες, µε δι-

αφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις ακόµα και µε µεταξύ τους ιστορικές διαφορές, τις πε-

ρισσότερες φορές εθνικού χαρακτήρα, όπως π.χ η Γερµανία µε τις Αγγλία και Γαλλία, που 

συγκρούστηκαν ανηλεώς στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, η Κροατία µε τη Σλοβενία και η Αυ-

στρία µε την Ουγγαρία. Αυτή η συνύπαρξη λοιπόν κρίνεται εντυπωσιακή. Στη συνέχεια θα 

αναπτυχθεί αναλυτικότερα το θέµα της ετερότητας µέσα στην Ένωση.  

Αξίζει να σηµειωθεί ακόµα ότι στην πορεία υλοποίησης των διευρύνσεων σηµειώθη-

καν, όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, κλυδωνισµοί που επηρέασαν, χωρίς όµως τελικά να 

πλήξουν ουσιαστικά, την ενότητα και τη συνοχή της Ένωσης. Με αµοιβαίες υποχωρήσεις 

και µέσα από έντονες διεργασίες οι χώρες-µέλη κατάφεραν να διαφυλάξουν την ενότητα και 

τη συνοχή και να διατηρήσουν τον κοινό βηµατισµό τους προς την υλοποίηση του οράµατος 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τελικά, αξιολογείται ότι η Ένωση εξήλθε ενισχυµένη, ως 

προς την ενότητα και τη συνοχή, µέσα από τις διαδικασίες των διαδοχικών διευρύνσεων, µε 

αποτέλεσµα να µπορεί να ασκεί αποτελεσµατικότερα την ισχύ της στην διεθνή πολιτική 

σκηνή.   
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3. Απόψεις για τη µορφή πολιτειακής οργάνωσης της 
Ένωσης 
 
 ΄΄Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιπροσωπεύει µία µορφή περιφερισµού, η οποία περισσό-

τερο από οποιαδήποτε άλλη κατάφερε να υπερβεί τη σχετική ταύτιση ανάµεσα στο έδαφος, 

την ταυτότητα και τη λειτουργία που χαρακτηρίζει το εθνικό κράτος΄΄33. Στο σηµείο αυτό 

κρίνεται χρήσιµο να παρατεθεί ο θεωρητικός ορισµός της έννοιας του περιφερισµού. Ο πε-

ριφερισµός (regionalism) αναφέρεται στην έκφραση µίας κοινής αίσθησης ταυτότητας και 

σκοπού συνδυαζόµενης µε την δηµιουργία και την εφαρµογή θεσµών, οι οποίοι εκφράζουν 

µία συγκεκριµένη ταυτότητα και διαµορφώνουν συλλογική δράση εντός µίας ορισµένης γε-

ωγραφικής περιοχής34. Βάσει του περιφερισµού, διατυπώνεται η θέση ότι καθώς οι χώρες 

της Ευρώπης προχωρούν στην οικονοµική ολοκλήρωση, θα οδηγηθούν εν τέλει και στην πο-

λιτική ολοκλήρωση.  

Το πολιτικό σύστηµα της Ένωσης παραµένει ένας ενδιάµεσος τύπος µεταξύ οµο-

σπονδιακού κράτους (ή οµοσπονδίας) και οµοσπονδιακής ένωσης κρατών (ή συνοµοσπονδί-

ας)35. Η Ένωση δεν είναι απλά ΄΄το άθροισµα των επιµέρους συστατικών της µερών και ό-

µως έως τώρα η έδρα της κυριαρχίας δεν έχει µετατεθεί σ’ ένα νέο περιφερειακό κέντρο΄΄34. 

                                                 
33 B. Laffan, ́ ΄The European Union: A Distinctive Model of Internationalizatioń΄, Journal of European 
Public Policy, Vol. 5(2): 238, 1998.      
34 www.wikipedia.org/Regionalism 
35 ∆. Ν. Χρυσοχόου, ΄΄Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης΄΄, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σ: 48, 2003. 
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Εποµένως, δεν αποτελεί ένα συµβατικό διεθνή οργανισµό, ούτε όµως εξελίσσεται σ’ ένα 

συµβατικό κράτος, το οποίο διαθέτει το µονοπώλιο στη θέσπιση και την επιβολή των νόµων. 

Ανάλογη σύγχυση υπάρχει και ως προς τη νοµική και συνταγµατική της φύση.  

 Η Ένωση είναι ένα εγχείρηµα σε εξέλιξη µε έναν τελικό σκοπό που παραµένει δυσ-

διάκριτος, αν όχι και ασαφής. Υπάρχει τελεολογική ασάφεια, η οποία συντηρείται και από 

τις Συνθήκες, µιας και σε καµία δεν αναφέρεται µε σαφήνεια ποιός είναι ο τελικός σκοπός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσπάθεια να την ταξινοµήσει τυπολογικά κάνεις βρίσκει ε-

µπόδια, λόγω της ανάµιξης οµοσπονδιακών αρχών, συνοµοσπονδιακών δοµών και συναινε-

τικών διαδικασιών36. Εδώ πιθανώς εντοπίζεται η µεγαλύτερη πρόκληση στη µελέτη της ευ-

ρωπαϊκής ενοποίησης. ΄΄Χρειάζεται δηµιουργική υπέρβαση της παγιωµένης, αλλά ξεπερα-

σµένης εννοιολογικά, διάκρισης µεταξύ κρατοκεντρικών και οµοσπονδιακών προσεγγίσεων 

της ενοποίησης και εστίαση της θεωρίας σε ενδιάµεσα και περισσότερο πιθανά ενοποιητικά 

αποτελέσµατα, που ενδεχόµενα να διαφέρουν από τις µορφές πολιτικού εξουσιασµού στις 

οποίες έχουµε συνηθίσει να αναφερόµαστε΄΄37.  

Κατά τον P. C. Schmitter  πρέπει να ΄΄στρέψουµε την ανάλυση στην εννοιολόγηση 

των προσωρινών αποτελεσµάτων µίας συνεχούς διαδικασίας, παρά του εικαζόµενου τελικού 

προϊόντος µίας σταθερής ισορροπίας΄΄. Πιθανώς αυτό το αποτέλεσµα που θα προκύψει από 

τη σύνθετη, ιστορικά καινοφανή και συχνά αµφιλεγόµενη διαδικασία θα διαφέρει σηµαντικά 

και από τις συνταγµατικές ιδιότητες ενός οµοσπονδιακού κράτους και από τον τύπο και το 

εύρος των αρµοδιοτήτων που συναντάµε στις εθνικές δοµές διακυβέρνησης38. Χαρακτηρι-

στικά αναφέρει ο W. Wessels ότι ΄΄στη συζήτηση αντιµαχόµενων απόψεων για την φύση, τη 

νοµιµοποίηση και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µία αίσθηση γίνεται ίσως ολοένα 

και περισσότερο κυρίαρχη: βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε πραγµατικότητες και προκλήσεις 

που ίσως δεν περιλαµβάνονται στις παραδοσιακές µας κατηγορίες. Ίσως να είµαστε σε µία 

κατάσταση παρόµοια µε εκείνη των Ηνωµένων Πολιτειών του 19ου αιώνα όπως την περιέ-

γραψε ο de Tocqueville: ́́ ο ανθρώπινος νους πιο εύκολα επινοεί πράγµατα παρά λέξεις΄΄˙ 

αυτός είναι ο λόγος που πολλοί ακατάλληλοι όροι και ανεπαρκείς εκφράσεις κερδίζουν έδα-

φος... Έτσι επινοήθηκε µία µορφή διακυβέρνησης που δεν είναι ούτε ακριβώς εθνική ούτε 

                                                 
36 Ibid, σ: 50. 
37 P. C. Schmitter, ΄΄Examining the present Euro-policy with the help of past theorieś́, στο G. Marks 
et al., ́΄Governance in the European Union΄΄, Sage, London, σ: 14, 1996. 
38 ∆. Ν. Χρυσοχόου, ΄΄Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης΄΄, ο. π., σ: 51.  
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οµοσπονδιακή... και η καινούργια λέξη που θα εκφράσει το καινούργιο αυτό µόρφωµα δεν 

υπάρχει ακόµη΄΄39. 

 Υπάρχει πλήθος απόψεων σχετικά µε την τοποθέτηση της σηµερινής ευρωπαϊκής πο-

λιτείας στο φάσµα των µορφών πολιτειακής οργάνωσης. 

 Ο W. Wallace παρατηρεί ότι ΄΄οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν δηµιουργήσει ένα συ-

νταγµατικό σύστηµα µε ορισµένα χαρακτηριστικά κράτους, το οποίο όµως δεν επιθυµούν να 

εξελιχθεί σε κράτος΄΄. Σηµειώνει επίσης την υπαναχώρηση από τον οµοσπονδιακό στόχο, 

ενώ διατηρείται η συνταγµατική ηµερήσια διάταξη που υπονοεί την ανάγκη οµοσπονδιακού 

κρατικού πλαισίου40. 

 Η A. M. Sbragia θεωρεί την Ένωση ως ένα ΄΄συνεχιζόµενο πείραµα δηµιουργίας νέας 

δοµής διακυβέρνησης, που αποδέχεται µεγάλη πολιτιστική ποικιλοµορφία και παράλληλα 

ενσωµατώνει την πολιτική που βασίζεται στο υπόδειγµα κράτους-κοινωνίας και την πολιτική 

που βασίζεται στις σχέσεις µεταξύ των κυβερνήσεων΄΄41. Στη θεώρηση αυτή βρίσκεται η έν-

νοια της συµβίωσης µεταξύ Ένωσης και κρατών, που χαρακτηρίζει τον συνεργατικό οµο-

σπονδισµό ως ερµηνευτικό υπόδειγµα του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήµατος42. 

 Ο W. Wessels διατυπώνει µία µακροπολιτική θεώρηση της ενοποιητικής διαδικασίας, 

που χαρακτηρίζεται ΄΄από µία ολοένα στενότερη σύζευξη µεταξύ δηµόσιων µέσων πολιτι-

κής, τα οποία λειτουργούν σε πολλαπλά επίπεδα και συνδέονται µε τον αντίστοιχο εξευρω-

παϊσµό των εθνικών δρώντων και των θεσµικών οργάνων΄΄43. Τονίζει τη ΄΄σηµασία θεσµοθέ-

τησης διαδικασιών επίλυσης προβληµάτων µεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών δοµών΄΄. Βλέπει 

την ενοποίηση ως µέρος της εξέλιξης της δυτικοευρωπαϊκής κρατικής υπόστασης. Ο όρος 

΄΄σύζευξη΄΄ παραπέµπει σε ένα σύστηµα δοµικών διαδράσεων και σε µία διαδικασία συγχώ-

νευσης ή και όσµωσης δηµόσιων λειτουργιών, που συνδέονται µε διαφορετικά κρατικά επί-

πεδα, µε τελικό αποτέλεσµα να µην µπορεί να ανιχνευτεί ποιός έχει την τελική ευθύνη των 

αποφάσεων. Η ερµηνεία της σύζευξης ως διαδικασίας συγχώνευσης ή όσµωσης συνάδει µε 

τις βασικές ιδιότητες του γερµανικού οµοσπονδισµού ως συστήµατος οριζόντιων διαπραγ-

µατεύσεων µεταξύ κεντρικής πολιτικής εξουσίας και οµόσπονδων θεσµών (Politikverflech-

tung). O W. Wessels χρησιµοποιεί τους ακόλουθους δείκτες ΄΄για να υποστηρίξει την συζευ-

                                                 
39  W. Wessels, ΄΄An ever closer fusion? A dynamic macropolitical view on integration processes΄΄, 
Journal of common market studies, Vol. 35(2): 292, 1997. 
40 W. Wallace, ́́ Theory and practice in European integration΄΄, στο S. Bulmer and A. Scott, 
΄΄Economic and political integration in Europe: Internal Dynamics and global Context΄΄, Blackwell, 
Oxford, σ: 274, 1994. 
41 A. M. Sbragia, ́́ The European Community: A balancing act΄΄, Publius, Vol. 23(3): 24, 1993. 
42 ∆. Ν. Χρυσοχόου, ΄΄Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης΄΄, ο. π., σ: 53. 
43 W. Wessels, ΄΄An ever closer fusion? A dynamic macropolitical view on integration processes΄΄, ο., 
π., σ: 273. 
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κτική ιδιότητα της ενοποίησης44 :  α) τα δεσµευτικά αποτελέσµατα της ευρωπαϊκής πολιτι-

κής, β) την διεύρυνση και εµβάθυνση των κοινών πολιτικών, γ) τη µεταβίβαση αρµοδιοτή-

των στους κεντρικούς θεσµούς, δ) την ανάπτυξη και εξειδίκευση θεσµών και διαδικασιών 

και ε) την πρόσβαση οµάδων συµφερόντων στο πολιτικό σύστηµα της Ένωσης΄΄. 

 Ο J. Caporaso εστιάζει στην ερµηνεία των διαδικασιών και των αποτελεσµάτων παρά 

την κατηγοριοποίηση για να διαφωτίσει τον χαρακτήρα της Ένωσης45. Αντιλαµβάνεται την 

Ένωση ως ένα ΄΄διεθνές κράτος΄΄, το οποίο ορίζει ως µία ΄΄διεθνή δοµή διακυβέρνησης, που 

βασίζεται στην εκβολή συγκεκριµένων πολιτικών δραστηριοτήτων από τις συστατικές µονά-

δες της΄΄. Επικεντρώνεται στη συνεχή διάδραση µεταξύ των πολιτικοοικονοµικών σχέσεων 

των συστατικών µερών που διευθετούνται από τους κεντρικούς σταθµούς. Με αφετηρία τις 

τρεις µορφές κράτους, το βεστφαλιανό, το ρυθµιστικό και το µετανεωτερικό, ως πιθανές εν-

νοιολογικές εκφράσεις της εθνικά και διεθνικά οργανωµένης πολιτικής εξουσίας, σηµειώνει 

ότι ΄΄καθεµία από τις τρεις µορφές αντανακλά ένα σηµαντικό µέρος του ενωσιακού γίγνε-

σθαι΄΄
46. Η πρώτη µορφή κράτους (βεστφαλιανό) βοηθά να αντιληφθούµε την περιφερειακή 

ενοποίηση ως ΄΄µία διαδικασία αναπαραγωγής των παραδοσιακών µορφών οικοδόµησης 

κράτους από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα΄΄46. Το ρυθµιστικό κράτος µας ωθεί να θεωρήσουµε 

την Ένωση ως ΄΄ένα διεθνικό κράτος που εξειδικεύεται στον έλεγχο και την διαχείριση των 

διεθνών εξωτερικεύσεων΄΄46. Το µετανεωτερικό κράτος µάς προτρέπει να κατανοήσουµε το 

κοινό σύστηµα ως µία ΄΄πολυµορφική δοµή, η οποία δεν έχει ισχυρό θεσµικό πυρήνα, είναι 

όλο και περισσότερο κατακερµατισµένη, δεν διαθέτει σαφή ή έστω διακριτή δηµόσια σφαί-

ρα και εντός αυτής η διαδικασία και η δραστηριότητα έχουν γίνει πιο σηµαντικές από την 

δοµή και τους θεσµούς΄΄46. Η θεώρηση της αναδυόµενης ευρωπαϊκής πολιτείας ΄΄ως διε-

θνούς κράτους µε πρωτοφανές πρότυπο κοινωνικών µορφωµάτων, συµφερόντων και δια-

δράσεων, ενσωµατωµένων σε µία διεθνή δοµή διακυβέρνησης, προσεγγίζει πιο πολύ το ρυθ-

µιστικό και το µεταεθνικό, παρά το βεστφαλιανό πρότυπο΄΄46. 

  Ο Schmitter βασίζεται στην απόρριψη της ιδέας ότι η Ένωση θα αποτελέσει επανά-

ληψη των διαδικασιών και των πολιτικών που νωρίτερα κατέστησαν το κράτος ως τον κυρί-

αρχο πολιτικό θεσµό στην Ευρώπη47. Στηρίζει αυτήν την απόρριψη στο ότι ΄΄απουσιάζουν, 

προς το παρόν, από την εσωτερική οργάνωση της Ένωσης, µεταξύ άλλων, µία έδρα σαφώς 

καθορισµένης εξουσίας, µία κεντρική ιεραρχία δηµόσιων εξουσιών, µία διακριτή σφαίρα 

                                                 
44 ∆. Ν. Χρυσοχόου, ΄΄Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης΄΄, ο. π., σ: 56. 
45 Ibid, σ: 57. 
46 J. Caporaso, ΄΄The European Union and forms of State: Westphalian, Regulatory or Post-modern?΄΄, 
Journal of Common Market Studies, No 1, σσ: 29-52, 1996. 
47 Ibid, σ: 59. 
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αρµοδιοτήτων, µία παγιωµένη εδαφική επικράτεια, η αποκλειστική της αναγνώριση από άλ-

λες πολιτείες, ένα σύστηµα επικαλυπτόµενων ταυτοτήτων και το µονοπώλιο στην έννοµη 

καταστολή και την επιβολή αποφάσεων΄΄. Υποστηρίζει ότι η νέα οντότητα στην Ευρώπη εί-

ναι ένας ΄΄συνασπισµός κρατών (consortio) οριζόµενος ως µία µορφή συλλογικής δράσης, 

όπου εθνικές αρχές πάγιου αριθµού και ταυτότητας συµφωνούν να συνεργαστούν στην εκτέ-

λεση λειτουργικών καθηκόντων που είναι µεταβλητά, διασκορπισµένα και επικαλυπτόµε-

να΄΄
48. Τα συµβαλλόµενα µέρη διατηρούν τις εδαφικές τους ταυτότητες και αποδέχονται τη 

θέση τους σε µία κοινή ιεραρχία εξουσιών, αλλά συνενώνουν τις ικανότητές τους, ώστε να 

δράσουν από κοινού σε τοµείς που δεν µπορούν πλέον να ελέγξουν σε ατοµικό επίπεδο. Πιο 

πιθανή είναι ΄΄η εξέλιξη της διεθνικής πολιτείας της Ένωσης σε συγκυριαρχία (condominio), 

που βασίζεται σε ποικιλία εδαφικών και λειτουργικών χώρων΄΄49. Στην περίπτωση αυτή, αντί 

της ύπαρξης µίας οντότητας που θα συγκεντρώνει οργανωτικώς διακριτά αλλά πολιτικώς 

συντονισµένα καθήκοντα γύρω από ένα κέντρο, θα υπάρχουν πολλοί περιφερειακοί θεσµοί 

που θα ενεργούν αυτόνοµα για την επίλυση κοινών προβληµάτων και θα παράγουν διαφορε-

τικά δηµόσια αγαθά. Τα διασκορπισµένα και επικαλυπτόµενα πεδία τους µπορεί να καταλή-

ξουν σε ανταγωνισµό, ακόµη και σε συγκρούσεις, και θα φαίνονται αναποτελεσµατικά σε 

σύγκριση µε τις σαφώς οριοθετηµένες αρµοδιότητες και την ιεραρχία των εξουσιών που, 

θεωρητικά, χαρακτηρίζουν τα υπάρχοντα εθνικά κράτη. 

 Οι R. Bellamy και D. Castiglione συνδέοντας την πολυπλοκότητα, τον πλουραλισµό 

και τον υβριδικό χαρακτήρα της Ένωσης στη βάση ότι αντιπροσωπεύει ένα συγκεχυµένο 

µίγµα οµοσπονδιακών και διακυβερνητικών ιδιοτήτων, ακολουθούν µία νεορεπουµπλικανι-

κή  προσέγγιση υπό τον τίτλο του δηµοκρατικού φιλελευθερισµού. Η θεώρηση τους ταυτίζει 

το σύνταγµα µε την κοινωνική σύσταση και τη µορφή διακυβέρνησης της πολιτείας50. Ο δη-

µοκρατικός φιλελευθερισµός εξισορροπώντας τις συστατικές οµάδες ενός πολιτικού συστή-

µατος, στοχεύει στη διάχυση της εξουσίας, προκειµένου να ενθαρρύνει µια διαδικασία ελεγ-

χόµενης πολιτικής σύγκρουσης και διαβουλεύσεων στην οικοδόµηση και αναζήτηση του 

κοινού καλού και όχι των στενών τοµεακών συµφερόντων. Οι Bellamy και Castiglione µας 

εξηγούν ότι ΄΄η αναδυόµενη πολυκεντρική πολιτεία αποτελεί την οριστική εγκατάλειψη του 

εθνικού κράτους, κυρίως επειδή σηµατοδοτεί την αποσύνδεση της ανερχόµενης αυτής πολι-

                                                 
48 P. C. Schmitter , ΄΄Some alternative futures΄΄, σσ: 30-31. 
49 Ibid, σ: 31. 
50 R. Bellamy, D. Castiglione, ΄΄Democracy, sovereignty and the constitution of the European Union: 
The Republican alternative to Liberalism΄΄, EurCit Working Papers, No. 99/1, σ: 11, 1999. 
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τειακής οντότητας από τα παραδοσιακά στοιχεία που συνοδεύουν ιστορικά την κρατική κυ-

ριαρχία΄΄
51. 

 Παρά την πλούσια βιβλιογραφία δεν έχει προκύψει ακόµα εννοιολογική συναίνεση ή 

τουλάχιστον συγκλίνουσες εννοιολογήσεις σχετικά µε το οντολογικό αίνιγµα της Ένωσης. Ο 

υβριδικός χαρακτήρας του πολιτικού συστήµατος της Ένωσης, συνδυάζοντας στοιχεία οµο-

σπονδίας και συνοµοσπονδίας, δεν µπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για την διαµόρφωση µί-

ας γενικά αποδεκτής, και ίσως συνθετικής, θεώρησης για τη φύση της. Ορθώς λοιπόν επιση-

µαίνει η Laffan ότι ΄΄η Ένωση κινείται σήµερα µεταξύ πολιτικής και διπλωµατίας, µεταξύ 

κρατών και αγορών και µεταξύ κυβέρνησης και διακυβέρνησης΄΄52. Τέλος, διαπιστώνουµε 

την αντιστροφή της λογικής του Mitrany για την διεθνή οργάνωση53. Αντί η δοµή να ακο-

λουθεί τη λειτουργία, συνεχώς περισσότερο οι δοµικές συνθήκες του κοινού συστήµατος 

υπαγορεύουν τόσο τους ρυθµούς εξέλιξης όσο και το εύρος αλλά και το επίπεδο της ενοποί-

ησης
54. ∆ηλαδή είναι η λειτουργία που συχνά ακολουθεί τη δοµή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 R. Bellamy, D. Castiglione, ΄΄Building the Unioń΄, σ: 443. 
52 B. Laffan, ́΄The European Unions΄΄, σ: 236.  
53 ∆. Ν. Χρυσοχόου, ΄΄Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης΄΄, ο. π., σ: 69. 
54 D. N. Chryssoshoou, ΄΄Democracy in the European Union΄΄, London and N. York, I. B. Tauris, σ: 
245, 1998. 
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4. ∆ιεθνής ετερότητα 

 Στη µετεξέλιξη των διεθνών σχέσεων από την αρχαιότητα έως σήµερα υπάρχουν ο-

ρισµένα σταθερά χαρακτηριστικά, που έχουν σχέση µε τη σηµερινή µορφή και τον χαρακτή-

ρα του διεθνούς συστήµατος. Η διεθνής ετερότητα, όπως διαµορφώθηκε ιστορικά, προκαλεί 

τον κατακερµατισµό του διεθνούς συστήµατος σε διακριτές πολιτείες. Αυτός ακριβώς ο κα-

τακερµατισµός είναι που κάνει το διεθνές σύστηµα κρατοκεντρικό55. 

 Ο κρατοκεντρικός χαρακτήρας του διεθνούς συστήµατος είναι σηµαντικός, διότι η 

κρατική κυριαρχία είναι το καθεστώς οργάνωσής του. Ένας δεύτερος λόγος που κάνει αυτόν 

τον χαρακτήρα σηµαντικό είναι ότι καθεµία συλλογική οντότητα έχει ή προσπαθεί να απο-

κτήσει περιθώρια ανεξάρτητης αυτόνοµης λειτουργίας και ανάπτυξης. Τρίτος λόγος είναι ότι 

λόγω της αλληλεγγύης µεταξύ των µελών της κοινωνίας ενός βιώσιµου κράτους, µετριάζεται 

ή αντιµετωπίζεται το πρόβληµα της άνισης ανάπτυξης, έτσι ώστε να µην προκύπτει θέµα ύ-

παρξης διληµµάτων ασφάλειας στο εσωτερικό ενός κράτους. Τέλος, ο κρατοκεντρικός χα-

ρακτήρας είναι σηµαντικός, επειδή έχει επιλύσει το πρόβληµα του πολέµου στο εσωτερικό 

κάθε βιώσιµου κράτους, καθώς το µονοπώλιο άσκησης νοµιµοποιηµένης βίας το έχει µόνο η 

κρατική εξουσία. 

 ΄΄Όταν λοιπόν επιζητείται ολοκλήρωση, η αλλαγή στοχεύει να εξισώσει τις διακρατι-

κές µε τις ενδοκρατικές σχέσεις, ώστε να εξαλειφθεί η κανονιστική ετερότητα του διεθνούς 

                                                 
55 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Ποιότητα, 
σ: 60, Αθήνα, 2000. 
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χώρου, να αποδυναµωθούν ή να καταργηθούν οι κρατικές κυριαρχίες και να ακυρωθεί η α-

νεξαρτησία/αυτονοµία των κρατών και των κοινωνιών τους΄΄54. Στο σηµείο αυτό κρίνεται 

χρήσιµο να αναφερθεί ο κλασικός ορισµός της ολοκλήρωσης από τον Ernst Haas. 

΄΄Ολοκλήρωση λοιπόν είναι η εθελούσια δηµιουργία µεγαλύτερων πολιτικών µονάδων οι 

οποίες απέχουν από την χρήση βίας στις µεταξύ τους σχέσεις΄΄56. Σ’ αυτόν τον ορισµό η λέ-

ξη κλειδί είναι η λέξη ΄΄εθελούσια΄΄. Είναι σαφές, ότι δεν µπορεί να επιτευχθεί ολοκλήρωση 

µε τη χρήση καταναγκασµού. Φυσικά ο ηγεµονισµός, που σαφώς εµπεριέχει στοιχεία κατα-

ναγκασµού, µπορεί να αποτελέσει µία διαφορετική προσέγγιση για επίτευξη ολοκλήρωσης, 

αλλά η ιστορική εµπειρία αποδεικνύει ότι τα αποτελέσµατα στην περίπτωση αυτή είναι πα-

ροδικά. Ως παραδείγµατα µπορούµε να αναφέρουµε την πρώην Ε.Σ.Σ.∆ και την πρώην Γιου-

γκοσλαβία. Εάν θεωρήσουµε ότι τα µορφώµατα αυτά ήταν αποτέλεσµα διαδικασίας πολιτι-

κής ολοκλήρωσης, βλέπουµε ότι τελικά κατέρρευσαν, µιας και τα επιµέρους συστατικά µέρη 

των ευρύτερων σχηµατισµών, για παράδειγµα η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία στην 

περίπτωση της Ε.Σ.Σ.∆ και η Κροατία και η Σλοβενία στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας, 

δεν είχαν ενταχθεί αυτοβούλως, δεν συµµετείχαν εθελούσια. Ανάλογα στην περίπτωση της 

Κύπρου, η παταγώδης αποτυχία του γνωστού ως ΄΄σχεδίου Ανάν΄΄ αποδεικνύει ότι η ολο-

κλήρωση δεν επέρχεται µέσω επιβολής. Επιπρόσθετα, µε την ολοκλήρωση µία πολιτειακή 

οντότητα, όπως ένα κράτος, καλείται να εκχωρήσει κοµµάτι των κυριαρχικών της δικαιωµά-

των στη νεοσυσταθείσα ευρύτερη πολιτική οντότητα, όπως η Ένωση. Μία τέτοια απόφαση 

είναι µείζονος σηµασίας, καθώς οφείλει να είναι απόλυτα συνειδητοποιηµένη εποµένως και 

εθελούσια. Αν η απόφαση για συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία ολοκλήρωσης είναι µη 

συνειδητοποιηµένη, είτε γιατί ήταν αποτέλεσµα επιβολής είτε γιατί δεν στηρίχτηκε στην ευ-

θυκρισία, τότε µε βεβαιότητα αναµένεται η αποτυχία της διαδικασίας. Μία συνήθης αιτιολό-

γηση της διεθνούς ολοκλήρωσης είναι ότι µπορεί να πετύχει ειρήνη και σταθερότητα στον 

διεθνή χώρο, αφού έχει επιτύχει αυτά τα αποτελέσµατα στην ενδοκρατική τάξη πραγµά-

των
57. Πράγµατι, οι διακρατικές σχέσεις ανέκαθεν ταλανίζονταν από τις συγκρούσεις µεταξύ 

των κρατών, τον ηγεµονισµό-αναθεωρητισµό και τα διεθνικά φαινόµενα που διαφεύγουν του 

ελέγχου της κρατικής κυριαρχίας. Σηµαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι σταθερά παρατη-

ρούµενο φαινόµενο στις διεθνείς σχέσεις είναι η σταθερή τάση των διακριτών συλλογικών 

οντοτήτων να κατακτήσουν την ανεξαρτησία τους και να κατοχυρώσουν την αυτοδιάθεσή 

τους. Επίσης, η κοινωνία κάθε βιώσιµης (µε την έννοια της ύπαρξης επαρκούς εσωτερικής 

                                                 
56 E. Haas, ́́The study of regional integration: Reflections on the joy and anguish of pretheorizing΄΄, 
Internatinal Organization, 24: 608, 1970. 
57 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 61. 
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συνοχής και οµοιογένειας, ώστε να είναι εφικτή η συλλογική συνύπαρξη) συλλογικής οντό-

τητας σταθερά αντιµάχεται την απορρόφηση ή την αποδυνάµωσή της, λόγω δράσης εξωτε-

ρικών παραγόντων. Βεβαίως υπάρχουν και µέλη της ανεξάρτητης συλλογικής οντότητας 

που, συνειδητά ή όχι, αντιστρατεύονται το δικαίωµα αυτονοµίας και ανεξαρτησίας της χώ-

ρας τους, χωρίς να προτείνουν µία αξιόπιστη διεθνή εξουσία που θα διαχειριστεί τα συµφέ-

ροντά της. Εάν αυτά τα µέλη βρεθούν µε κάποιον τρόπο στην εξουσία, τότε το κράτος ζη-

µιώνεται ή διαλύεται προς ώφελος άλλων κρατών ή για να δηµιουργηθούν νέα κράτη58. 

 Επίσης, κύριο χαρακτηριστικό του διεθνούς χώρου είναι ότι βρίσκεται σε 

΄΄προσυµβατική΄΄/΄΄φυσική΄΄ κατάσταση. Ο Π. Ήφαιστος υποστηρίζει ότι ΄΄δεν υπάρχει βιώ-

σιµη µη ηγεµονική, νοµιµοποιηµένη διεθνής εξουσία και κατ’ επέκταση δεν υπάρχει παγκό-

σµια κανονιστική δοµή, που θα ρύθµιζε τις σχέσεις ατόµων και οµάδων του παγκόσµιου χώ-

ρου΄΄. Σ’ αυτό το σηµείο εντοπίζεται µία αναλογία µε τον Κυρίαρχο του Thomas Hobbes 

(1588-1679) στο Leviathan (1651). Ο Hobbes, αναφερόµενος βέβαια στην κοινωνία, διαπι-

στώνει ότι στη φυσική κατάσταση τα άτοµα επιζητούν την ικανοποίηση των στόχων τους και 

την κατοχή ισχυρής κοινωνικής θέσης, µε αποτέλεσµα τις ατελείωτες συγκρούσεις. Ταυτό-

χρονα υπάρχει στον καθένα ο µέγιστος φόβος του θανάτου, τον οποίον διαρκώς προκαλούν 

οι συγκρούσεις. Θεωρεί λοιπόν ότι η ύπαρξη ενός Κυρίαρχου, που προκύπτει από ένα κοι-

νωνικό συµβόλαιο, ο οποίος ασκεί εξουσιοδοτηµένα και συνεπώς δίκαια την εξουσία, δια-

σφαλίζει την οµαλότητα στην κοινωνία αλλά και την ζωή, ως µέγιστο αγαθό, των πολιτών. 

Ανάλογα στο διεθνη χώρο τα κράτη συνεχώς συγκρούονται και δεν υπάρχει ένας Κυρίαρχος, 

που θα τερµατίσει αυτήν την κατάσταση και θα ρυθµίσει τις σχέσεις τους. Αυτή η απουσία 

αντιµετωπίζεται στα περισσότερα ζητήµατα είτε στα πλαίσια της κανονιστικής δοµής κάθε 

συλλογικής οντότητας είτε στα πλαίσια διακρατικών θεσµών. Βασική συνέπεια είναι το έλ-

λειµµα ασφάλειας, που θεωρητικά ευοδώνει τις προσπάθειες ολοκλήρωσης, καθώς η συµµε-

τοχή σε µία ευρεία, ισχυρή πολιτική οντότητα εδραιώνει το αίσθηµα ασφάλειας στα συστα-

τικά της µέρη.  

 ΄΄Σταθερό χαρακτηριστικό του διεθνούς χώρου είναι και ο ηγεµονισµός-

αναθεωρητισµός΄΄
59. Η άνιση ανάπτυξη και η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης ενός κρά-

τους στο σύστηµα προκαλούν τον ηγεµονισµό, ο οποίος είναι η κυριότερη αιτία πολέµου και 

το κυριότερο εµπόδιο στην ανάπτυξη συνεργασίας ή την δηµιουργία και επιβίωση διεθνών 

θεσµοποιηµένων ρυθµίσεων. Ταυτόχρονα, η ειρήνη και η σταθερότητα είναι συνάρτηση της 

εξισορρόπησης του ηγεµονισµού. Όταν ο ηγεµονισµός δεν εξισορροπείται, τότε προκύπτει 

                                                 
58 Ibid, σ: 62. 
59 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 63. 
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εφήµερη ηγεµονική επικράτηση. Στο ίδιο πλαίσιο τα συµφέροντα των ασθενέστερων κρατών 

ή και η επιβίωσή τους εξαρτώνται από την ικανότητά τους να διαφυλάξουν την κυριαρχία 

τους, να συνάψουν ισόρροπες σχέσεις µε τις ισχυρότερες δυνάµεις και να αντισταθούν στην 

ιδεολογική διάβρωση που επιδιώκουν τα ηγεµονικά κράτη. Κατά συνέπεια, ΄΄η κυριαρχία 

είναι το απαραίτητο καθεστώς ρύθµισης των διακρατικών συναλλαγών και συνάµα το µέσο 

άµυνας, τουλάχιστον για τα πιο αδύναµα κράτη, έναντι του ηγεµονισµού΄΄60. Πάντως, αν και 

η ηγεµονική συµπεριφορά είναι µόνιµο φαινόµενο των διακρατικών σχέσεων, δεν υπήρξε 

κανένα κράτος που να διατήρησε επ’ άπειρον παγκόσµια ή περιφερειακή ηγεµονία. 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι η διεθνής ετερότητα, αν και θεωρείται δεδοµένη, ή-

ταν πάντα υπό αµφισβήτηση. Αµφισβητείται είτε στο όνοµα ιδεολογικών προτιµήσεων για 

περιφερειακή ή παγκόσµια οµοιοµορφία είτε στα πλαίσια της στρατηγικής ηγεµονικών κρα-

τών
61. Ενδιαµέσως υπάρχουν προκλήσεις και αµφισβητήσεις, µε σκοπό το µετριασµό της 

διεθνούς αναρχίας ή την ανάπτυξη περιφερειακών ή τοµεακών ολοκληρώσεων πέραν και 

υπεράνω της κρατικής κυριαρχίας61.  

 ΄΄Το διεθνές σύστηµα αναπτυσσόταν πάντα στο πλαίσιο δύο αντίρροπων τάσεων΄΄61. 

Η µία τάση περιλαµβάνει ΄΄δυνάµεις οι οποίες όχι µόνο διατηρούν τη διεθνή ετερότητα, αλ-

λά επιπλέον επιτείνουν την ανοµοιογένεια µεταξύ των συλλογικών οντοτήτων του διεθνούς 

χώρου΄΄
61. Η άλλη τάση συνίσταται από ΄΄δυνάµεις οι οποίες κατατείνουν στην υπέρβαση 

της ετερότητας και την εγκαθίδρυση παγκόσµιας οµοιοµορφίας στην βάση ηγεµονικών κρι-

τηρίων΄΄
61. Το µόνο απτό παράδειγµα διεθνούς ή περιφερειακής ολοκλήρωσης µη ηγεµονι-

κού χαρακτήρα είναι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από το 1648 έως το 1914, αν 

και υπήρξαν προσπάθειες ηγεµονικής ολοκλήρωσης, το σύστηµα ισορροπίας λειτούργησε 

σταθεροποιητικά και κατέστησε το κράτος σταθερό σηµείο αναφοράς στις διεθνείς σχέσεις. 

Οι J. Dougherty και R. Pfaltzgraff χαρακτήρισαν αυτό το διάστηµα ΄΄χρυσό αιώνα΄΄ της δι-

πλωµατίας, της ισορροπίας δυνάµεων και του διεθνούς δικαίου. Μετά τον ΄΄χρυσό αιώνα΄΄, 

ακολούθησαν η είσοδος των Η.Π.Α στους διεθνείς συσχετισµούς ισχύος µετά τον Α΄ Πα-

γκόσµιο Πόλεµο, η εισβολή της ουτοπικής σκέψης, το πείραµα συλλογικής ασφάλειας της 

Κοινωνίας των Εθνών και ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Οι εξελίξεις αυτές επηρέασαν τον διε-

θνολογικό στοχασµό. ΄΄Στο µεταπολεµικό διεθνολογικό στοχασµό εντάσσεται, εν µέρει του-

λάχιστον, η Θεωρία ∆ιεθνούς Ολοκλήρωσης΄΄62. 

                                                 
60 Ibid, σ: 63. 
61 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π.,  σ: 67. 
62 Ibid, σσ: 70-71. 
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 ΄΄Οι προσπάθειες διεθνούς ολοκλήρωσης δεν εντάσσονται σε κάποια συγκροτηµένη 

αντίληψη είτε για την δικαιϊκή τους διάσταση είτε για τη µορφή και τον χαρακτήρα αυτού 

που τελικά θα προκύψει από τις προτεινόµενες πολιτικές διαδικασίες. Η είσοδος των Η.Π.Α 

στην διεθνή πολιτική µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο βρήκε το διεθνές σύστηµα απροετοί-

µαστο και η εισροή ουιλσιανής πολιτικής φιλοσοφίας οδήγησαν στον εκτοπισµό της πολιτι-

κής σκέψης και την επικράτηση νοµικίστικων αντιλήψεων΄΄63. Αυτό σε κάποιον βαθµό επη-

ρέασε την δηµιουργία µη βιώσιµων κανονιστικών δοµών, όπως η Κοινωνία των Εθνών. ΄΄Το 

έλλειµµα θεωρητικών προτάσεων και φιλοσοφικού στοχασµού που θα ολοκλήρωναν τα ανα-

γκαία συστατικά ενός βιώσιµου διεθνούς κανονιστικού συστήµατος, απόκλεισε την δυνατό-

τητα εγκαθίδρυσης βιώσιµων διεθνών ρυθµιστικών δοµών, παρά τις ευνοϊκές ιστορικές συ-

γκυρίες΄΄
64. Η απουσία συγκροτηµένων διεθνιστικών ιδεών δεν είναι το κύριο πρόβληµα σε 

κάθε προσπάθεια ολοκλήρωσης. Την θέση αυτή έχουν οι αντικειµενικές, πρακτικές και φι-

λοσοφικές δυσκολίες που γεννάει η διεθνής ετερότητα. Αυτή η ιδεολογική αποτυχία ώθησε 

τη Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων σε ανάλογες στοχαστικές προσαρµογές, που έθεσαν εµπόδια 

στη συγκρότηση µίας θεωρίας ολοκλήρωσης, που θα υπερβεί τον κοινωνικό και πολιτειακό 

κατατεµαχισµό του διεθνούς χώρου. Τα θεωρητικά έργα κινήθηκαν στις γραµµές της κλασι-

κής θουκυδίδειας παράδοσης, ονοµαζόµενης ως ΄΄πολιτικός ρεαλισµός΄΄. Στις ρίζες κάθε 

προσέγγισης του πολιτικού ρεαλισµού βρίσκονται τα έργα του Θουκυδίδη και του N. Machi-

avelli. Τα θεωρητικά κείµενα για την ολοκλήρωση άρχισαν να συγγράφονται και να αποτε-

λούν βιβλιογραφικές αναφορές στην δεκαετία του 1940 και πολύ περισσότερο στις δεκαετίες 

του 1950 και του 1960. Πολύ κοντά στις κλασικές φιλελεύθερες και ιδεαλιστικές θεωρήσεις, 

χωρίς όµως να ταυτίζονται πλήρως, αναπτύσσονται διαδοχικά τρία θεωρητικά ρεύµατα, οι 

λειτουργιστές, οι νεολειτουργιστές και οι θεωρητικοί της αλληλεξάρτησης65. Τα ρεύµατα 

αυτά προκάλεσαν τα βασικά δόγµατα του πολιτικού ρεαλισµού. ΄΄Κεντρικά και κοινά επι-

χειρήµατα ήταν η απόρριψη της απαισιόδοξης ρεαλιστικής θεώρησης των διεθνών σχέσεων, 

η εστίαση της προσοχής στον ρόλο και τις δυνατότητες των θεσµών και η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων συνεργασίας µε όχηµα τους θεσµούς, και δη τους διεθνείς οργανισµούς΄΄64. 

Γύρω από τα τρία αυτά ρεύµατα περιστράφηκε η πιο αναπτυγµένη µορφή της Θεωρίας Ολο-

κλήρωσης. Προνοµιακό πεδίο της τελευταίας είναι η διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

 

                                                 
63 Ibid, σ: 71. 
64 Ibid, σ: 72. 
65 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 73. 
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5. Ετερότητα και Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

5α. Πολιτική ετερότητα 

  

Το πεδίο στο οποίο η ετερότητα εκφράζεται µε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο είναι το 

πολιτικό. 

 Καταρχήν, οι χώρες-µέλη της Ένωσης έχουν διαφορετικά πολιτικά συστήµατα. Για 

παράδειγµα, η Γερµανία είναι ένα οµοσπονδιακό κράτος και δε λειτουργεί πολιτειακά όπως 

η Ελλάδα, που είναι µία προεδρευοµένη κοινοβουλευτική δηµοκρατία ή η ∆ανία, που είναι 

ταυτόχρονα κοινοβουλευτική δηµοκρατία και συνταγµατική µοναρχία. Η διαφορά στα πολι-

τικά συστήµατα αντικατοπτρίζει και διαφορετικούς προσανατολισµούς. Πάντως και µόνο το 

γεγονός της προσπάθειας συµπόρευσης τόσων κυρίαρχων κρατών µε διαφορετικά συστήµα-

τα είναι εντυπωσιακό. 

 Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να καταγραφεί, είναι ότι στις βόρειες χώρες-µέλη της 

Ένωσης η παραδοσιακή αριστερή/κοµµουνιστική ιδεολογία τυγχάνει σηµαντικά µικρότερης 

αποδοχής από τα εκλογικά σώµατα σε σύγκριση µε ό,τι συµβαίνει στις νότιες χώρες. Με τις 

πρόσφατες διευρύνσεις µάλιστα προστέθηκαν στον ιστό της Ένωσης και χώρες οι οποίες µό-

λις προ είκοσι ετών ήταν παραδοσιακά κοµµονιστικά κράτη. Στις χώρες αυτές το ιδεολογικό 
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υπόβαθρο των πολιτικών κοµµάτων και η εκλογική συµπεριφορά των πολιτών έχουν ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον. 

 Η  Ένωση παρουσιάζει βασική αδυναµία στην διαµόρφωση κοινής εξωτερικής πολι-

τικής και πολιτικής ασφάλειας, εκεί δηλαδή που βρίσκουν κατά κανόνα έκφραση τα εθνικά 

συµφέροντα, µε αποτέλεσµα η παρουσία της στην παγκόσµια πολιτική σκηνή να µην είναι η 

επιθυµητά ισχυρή. Τα εθνικά συµφέροντα των µελών της είναι διαφορετικά και εκφραζόµε-

να ενισχύουν την ετερότητα. ∆εν είναι τυχαίο ότι στην Ένωση είναι θεσµοθετηµένο το δι-

καίωµα της αρνησικυρίας (veto). Σίγουρα διαφέρουν τα εθνικά συµφέροντα της Ελλάδας, 

της Γερµανίας και της Ισπανίας για παράδειγµα. Η πρώτη έχει σύνορα µε την Τουρκία, µία 

χώρα που ιστορικά έχει βλέψεις στην εδαφική της κυριαρχία, έχει επίσης σύνορα µε µία χώ-

ρα, την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας, που επιβουλεύεται εδάφη και 

καπηλεύεται την ιστορία και έχει και µία θρησκευτική µειονότητα ευπαθή στη χειραγώγηση 

από την Τουρκία κοντά στα σύνορα µε την τελευταία. Η Γερµανία δεν έχει τέτοια ζητήµατα 

µε τις γειτονικές της χώρες και περισσότερο την απασχολούν εσωτερικά θέµατα, όπως η δια-

χείριση των εκατοµµυρίων µεταναστών στα εδάφη της. Πλέον όµως η µετανάστευση είναι 

και για την Ελλάδα πρόβληµα. Όπως πρόβληµα είναι και για την Ισπανία, η οποία έχει στο 

εσωτερικό της και ζητήµατα διαχείρισης εθνικών οµάδων (Βάσκοι και Καταλανοί). Επίσης, 

δεν είναι τυχαίο ότι η Νορβηγία συνεχίζει και µένει εκτός της Ένωσης. Οι διαπραγµατευτι-

κές διαφορές στην αλιεία, που είναι βασικός τοµέας απασχόλησης και πλούτου για τους 

Νορβηγούς, είναι κύριος και ανεπίλυτος παράγοντας. 

 Τα εθνικά συµφέροντα καθορίζουν την διαπραγµατευτική στάση των χωρών-µελών 

σε µεγάλο βαθµό. Η Ελλάδα, ως παράδειγµα, ήταν επί χρόνια αρνητική στο να λάβει η 

Τουρκία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας (άσκηση veto) και τελικά άλλαξε 

τη στάση της, κυρίως επειδή έκρινε ότι η ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση θα είναι προς 

ώφελός της (πλήρης εξοµάλυνση των µεταξύ των σχέσεων) και δευτερευόντως λόγω πιέσε-

ων που της ασκήθηκαν. Ακόµα, χαρακτηριστική ήταν η διαπραγµάτευση για τη Συνθήκη της 

Νίκαιας, µε την οποία έγινε µία νέα ενδοενωσιακή κατανοµή πολιτικού βάρους και ισχύος. 

Η ένταση της διαπραγµάτευσης ήταν υψηλή, γιατί το διακύβευµα ήταν µεγάλο. Είναι σαφές 

ότι οι χώρες που θα έβγαιναν λιγότερο ισχυρές θα µπορούσαν να διαπραγµατεύονται και να 

προασπίζονται τα συµφέροντά τους µε µικρότερη επιτυχία. 

 Η ετερότητα στο πολιτικό πεδίο σίγουρα είναι από τους παράγοντες που δυσχεραί-

νουν την επίτευξη της ολοκλήρωσης. Βέβαια, µέσα από συνεχείς διαπραγµατεύσεις και υπο-

χωρήσεις και θεσµικές εξελίξεις και µεταρρυθµίσεις έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα προόδου. 



 35

Το γεγονός αυτό συντηρεί την αισιοδοξία και την πίστη στην τελική πραγµάτωση του ορά-

µατος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 

 

5β. Ευρωπαϊσµός vs Ατλαντισµός 

 

 Μία πολύ σηµαντική πτυχή της ετερότητας είναι το θέµα της αντιθετικής συνύπαρξης 

Ευρωπαϊσµού (Europeanism) και Ατλαντισµού (Atlanticism). 

 Σύµφωνα µε τον Roy Ginsberg στις σχέσεις Η.Π.Α και Ένωσης διακρίνονται τέσσε-

ρις περίοδοι, µε βάση τη σύγκλιση και την απόκλιση των πολιτικών τους στόχων. Οι περίο-

δοι αυτές είναι66: 

1) 1948-1958: Στην περίοδο αυτή υπάρχει αρµονία συµφερόντων. Σ’ αυτό συνέβαλε η πα-

ρουσία του ανατολικού µπλοκ και η αντίληψη της στρατιωτικής απειλής της ισχυρής Σοβιε-

τικής Ένωσης. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου οι Η.Π.Α αναδείχτηκαν σε προ-

στάτη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, επιτρέποντας την επίτευξη επανασύνδεσης µεταξύ πρώην 

αντιπάλων
67. 

2) 1958-1969: Οι σχέσεις επηρεάζονται, παρά την προσπάθεια προσέγγισης εκ µέρους των 

Η.Π.Α, από τη σαφή κυριαρχία του Γκωλισµού στην Ευρώπη. Ο De Gaulle πιστεύει στην 

χειραφέτηση από τις Η.Π.Α και τον ηγεµονικό ρόλο της Γαλλίας. Οι ιδέες του εκφράζουν το 

γενικό πλαίσιο του Ευρωπαϊσµού ως ιδεολογίας, στρατηγικού προσανατολισµού και εναλ-

λακτικού µοντέλου άσκησης ισχύος. Το γαλλικό όραµα για την Ευρώπη και τον ρόλο της 

Γαλλίας αντανακλάται από την αποχώρηση της χώρας το 1966 από το στρατιωτικό βραχίονα 

του ΝΑΤΟ68. Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι στις 11 Μαρτίου 2009 ο Γάλλος Πρόεδρος Ni-

colas Sarkozy ανακοίνωσε επίσηµα την επιστροφή της χώρας του στις στρατιωτικές δράσεις 

του ΝΑΤΟ. 

3) 1971-1982: Είναι περίοδος τριβής µεταξύ των στρατηγικών εταίρων. 

4) 1985-1996: Η περίοδος χαρακτηρίζεται από το τέλος του Συµφώνου της Βαρσοβίας και 

την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Υπάρχει αβεβαιότητα για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στη µε-

ταψυχροπολεµική Ευρώπη. Μετά το 1996, η τριβή  µεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον έγι-

                                                 
66 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 17. 
67 Για πλήρη ανάλυση βλέπε P. Calvocoressi, ΄΄International Politics, 1945-2000΄΄, Longman, London, 
2001. 
68 Για τους λόγους της απόσυρσης βλέπε A. Daltrop, ́΄Political realities: Politics and the european 
Communitý΄, Longman, London, 1986. 
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νε πιο εµφανής και προκάλεσε αναταράξεις. Έτσι µπορεί κάποιος να διακρίνει τις εξής πε-

ριόδους
69: 

1) 1996-2001: Υπάρχει εντατικοποίηση της διαδικασίας µετάβασης και αποκοµµουνισµού 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που κόστισε οικονοµικά και κοινωνικά και 

στους δύο συµµάχους. Οι Η.Π.Α στήριξαν την επιλογή διεύρυνσης της Ένωσης, αλλά διατή-

ρησαν τον σκεπτικισµό τους στο θέµα εµβάθυνσης της ολοκλήρωσης70. 

2) Μετά το Σεπτέµβριο του 2001: Η εισβολή στο Ιράκ έφερε τις σχέσεις στο χειρότερο ση-

µείο και επηρέασε τις ενδοευρωπαϊκές σχέσεις. Οι Η.Π.Α και η Ένωση συµφωνούσαν στον 

περιορισµό της τροµοκρατίας και του θρησκευτικού φονταµενταλισµού, αλλά διαφωνούσαν 

στη στρατηγική επίτευξης του στόχου. Η Ένωση υποστήριζε την επιλογή της διπλωµατίας 

και των πολιτικών ήπιας ισχύος, ενώ οι Η.Π.Α επέλεξαν την χρήση της στρατιωτικής ισχύος 

(προληπτικά και κατασταλτικά). 

 ΄΄Η Ευρώπη δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της ως δύναµη εξισορρόπησης ισχύος, αλλά 

ως αρωγό της διεθνούς τάξης πραγµάτων την οποία στηρίζουν οι Η.Π.Α΄΄71. Κάθε πρόταση 

που αµφισβητεί αυτή την τάξη πραγµάτων απορρίπτεται από Αµερικανούς και Ατλαντιστές. 

Αυτοί αναλύουν τις ευρωατλαντικές σχέσεις εντός πλαισίου συµπληρωµατικότητας και συµ-

βατότητας µέσα από το ρόλο του ΝΑΤΟ. Η ενοποίηση της Ευρώπης έχει αντιµετωπιστεί ως 

διαδικασία ενίσχυσης της ειρήνης και όχι ως στρατηγική αντιρρόπησης του ρόλου των 

Η.Π.Α στην Ευρώπη. 

 Ο διχασµός Ατλαντιστών και Ευρωπαϊστών και η επικράτηση των πρώτων είναι το 

κυρίαρχο προσδιοριστικό στοιχείο διαµόρφωσης µίας διακριτής Ευρωπαϊκής Ταυτότητας 

Άµυνας και Ασφάλειας µε επιχειρησιακές ικανότητες. Επίσης, τα µέλη της Ένωσης δεν επι-

θυµούν να διαθέσουν πόρους για να αποκτήσουν δυνατότητα προβολής ισχύος. Θεσµικά, 

αυτή η αδυναµία συνδέεται µε τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της Κοινής Εξωτερικής Πολι-

τικής και Πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και τις πρακτικές διευρωπαϊκής συνεργασίας. 

 Μετά τον Ψυχρό Πόλεµο, ΄΄πολλοί Ευρωπαίοι εταίροι αντιλήφθηκαν την αδυναµία 

της Ένωσης σε στρατηγικό, θεσµικό, δοµικό και επιχειρησιακό πεδίο και έτσι ξεκίνησε ένας 

δηµόσιος διάλογος περί της αυτόνοµης δράσης της Ένωσης΄΄72. Στη Σύνοδο Κορυφής του 

∆ουβλίνου (1990) έγινε πρόταση για µία ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για την πολιτική Ένω-

ση. Η Γερµανία και η Γαλλία τη στήριξαν και τελικά, παρά την αντίδραση του Ηνωµένου 
                                                 
69 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 18. 
70 Απροθυµία συναίνεσης στη δηµιουργία ισχυρής αντιρροπιστικής δύναµης. 
71 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. π., 
σ: 140. 
72 Ibid, σ: 141.   
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Βασιλείου κυρίως, κατάφεραν να συµπεριλάβουν το θέµα στην ατζέντα των συζητήσεων για 

την πολιτική ολοκλήρωση. Οι ευρωπαϊστές κλιµάκωσαν την αντιπαράθεση, ζητώντας να γί-

νει αναφορά σε ΄΄οµοσπονδιακά σχέδια΄΄. Αυτό προκάλεσε νέα αντίδραση των Βρετανών 

που απέρριπταν κάθε ενδεχόµενο οµοσπονδιοποίησης και έβλεπαν το µέλλον της Ευρώπης 

µόνο στο πλαίσιο ασύµµετρων σχέσεων µε τις Η.Π.Α. 

 ΄΄Οι Η.Π.Α επιδίωξαν να ενισχύσουν το θεσµικό πλαίσιο συνεργασίας µε την Ευρώ-

πη στη µεταψυχροπολεµική περίοδο73. Το πρώτο σηµαντικό βήµα έγινε µε τη ∆ιατλαντική 

∆ιακήρυξη (27 Φεβρουαρίου 1990), που δηµιούργησε ένα πεδίο ανταλλαγής απόψεων σε 

σειρά ζητηµάτων της ευρωπαϊκής πολιτικής συνεργασίας΄΄72. Η ∆ιακήρυξη της Μαδρίτης 

(1995) ́ ΄καθόρισε µε µεγαλύτερη σαφήνεια το πλαίσιο της νέας διατλαντικής ατζέντας, µε 

στόχο την διατλαντική συνεργασία και την ενίσχυση των οικονοµικών δεσµών΄΄72. ΄΄Στην 

ίδια λογική κινήθηκε και το Κοινό Σχέδιο ∆ράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α, που έθε-

σε το πλαίσιο συνεργασίας σε συγκεκριµένους τοµείς΄΄72. Αν και οι HΠΑ λειτούργησαν δι-

ευκολύνοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ουσιαστικά ποτέ δεν θέλησαν την ανάδειξη της 

Ευρώπης σε ισότιµο στρατηγικό εταίρο. Συνεπώς, ο διακυβερνητισµός ΄΄είναι το επιθυµητό 

πλαίσιο διευρωπαϊκής συνεργασίας από τους Ατλαντιστές, διότι δεν επιτρέπει την δηµιουρ-

γία συµπαγούς και κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής΄΄72. 

 ΄΄Το κοινό διαχρονικό χαρακτηριστικό των σχέσεων Η.Π.Α και Ευρώπης είναι η α-

συµµετρία ικανοτήτων, δυνατότητας παραγωγής ισχύος και δύναµης επηρεασµού πολιτικών 

επιλογών και τελικών αποτελεσµάτων΄΄74. Αυτό δείχνει το ουσιαστικό χάσµα ισχύος µεταξύ 

τους. Η οικονοµική, στρατιωτική και θεσµική ισχύ των Η.Π.Α δεν αµφισβητείται και επι-

πλέον, όταν χρειαστεί, επιβάλλεται εις βάρος της διπλωµατίας και του ρυθµιστικού ρόλου 

του Ο.Η.Ε. Η Ευρώπη προχωρώντας στην ολοκλήρωσή της είναι κυρίως οικονοµική δύνα-

µη. Η ασύµµετρη αλληλεξάρτηση και ο κυρίαρχος ρόλος ισχύος των Η.Π.Α στο διεθνές σύ-

στηµα, επέτρεψαν σ’ αυτές να έχουν καταλυτικό ρόλο στις ευρωπαϊκές σχέσεις και να δια-

µορφώσουν, µέσω του ΝΑΤΟ, µία διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντός ενός ξεκά-

θαρα ατλαντιστικού πλαισίου. Οι Ευρωπαίοι αξιοποίησαν στο έπακρο την εγγύηση ασφά-

λειας που παρείχαν οι Η.Π.Α για να προχωρήσουν σε µία ενδοευρωπαϊκή  διαδικασία επού-

λωσης σε βαθύτερο θεσµικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όµως, υπονόµευσαν τον πολιτικό τους 

ρόλο στο παγκόσµιο στερέωµα και την ικανότητα τους να διαµορφώσουν ένα παγκόσµιο 

σύστηµα όπου θα πρωταγωνιστούν. Τέλος, γίνεται αντιληπτό ότι αυτή η αδυναµία της Ένω-
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σης δεν µπορεί να ξεπεραστεί, εφόσον αυτή συνεχίζει να λειτουργεί ως µη ενιαίος δρώντας, 

που δεν εκφράζει ένα οµογενοποιηµένο συµφέρον. 

 

 

 

5γ. Πολιτισµική και θρησκευτική ετερότητα 

Η Ευρώπη είναι υπερήφανη για την πολιτιστική της ποικιλότητα και πολυµορφία. Η 

γλώσσα, η λογοτεχνία, το θέατρο, οι εικαστικές τέχνες, η αρχιτεκτονική, η χειροτεχνία, ο 

κινηµατογράφος και οι ραδιοτηλεοπτικές µεταδόσεις µπορεί να ανήκουν σε µια συγκεκριµέ-

νη χώρα ή περιοχή, αλλά αντιπροσωπεύουν ένα τµήµα της κοινής πολιτιστικής κληρονοµιάς 

της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να διατηρήσει και να στηρίξει αυτή την 

πολυµορφία και να βοηθήσει να γίνει προσιτή στους άλλους. 

Οι στόχοι αυτοί διατυπώνονται επίσηµα για πρώτη φορά το 1992 στη Συνθήκη του 

Μάαστριχτ, η οποία αναγνώρισε την πολιτιστική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης75. 

Ωστόσο, οι πολιτιστικές πρωτοβουλίες είχαν αρχίσει νωρίτερα. Για παράδειγµα, το επιτυχη-

µένο πρόγραµµα της επιλογής κάθε χρόνο Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης που ξε-

κίνησε το 1985. 

Παρόλο που η Συνθήκη της Ρώµης είχε αφήσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες ε-

κτός του κοινοτικού πλαισίου, ορισµένα πολιτιστικά µέτρα λήφθηκαν στη δεκαετία του 1980 

µε µη υποχρεωτικά ψηφίσµατα του Συµβουλίου, όπως η ετήσια ανακήρυξη µιας ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής πρωτεύουσας, οι ειδικοί όροι εισόδου των νέων στα µουσεία και τις πολιτιστι-

κές εκδηλώσεις και η δηµιουργία διεθνικών πολιτιστικών διαδροµών.  

O πολιτισµός εισήλθε πλήρως στο πεδίο δράσης µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η 

κοινή πολιτιστική πολιτική δεν επιδιώκει την εναρµόνιση των πολιτισµικών ταυτοτήτων των 

κρατών-µελών. Αντίθετα, επιδιώκει την διατήρηση της ποικιλοµορφίας τους. Tο άρθρο 151 

δηλώνει, πράγµατι, ότι ΄΄η Ένωση συµβάλλει στην ανάπτυξη των πολιτισµών των κρατών-

µελών και σέβεται την εθνική και περιφερειακή πολυµορφία τους, ενώ ταυτόχρονα προβάλ-

λει την κοινή πολιτιστική κληρονοµιά΄΄76. H δράση της αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συ-
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νεργασίας µεταξύ των κρατών-µελών και, αν αυτό είναι αναγκαίο, υποστηρίζει και συµπλη-

ρώνει την δράση τους στους εξής τοµείς: βελτίωση της γνώσης και της διάδοσης του πολιτι-

σµού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς ευρωπαϊκής σηµασίας, µη εµπορικές πολιτιστικές ανταλλαγές και καλλιτεχνική 

και λογοτεχνική δηµιουργία, συµπεριλαµβανοµένου του οπτικοακουστικού τοµέα. 

Για την επίτευξη αυτών των σκοπών προβλέπονται τα ακόλουθα τέσσερα µέσα77: α) 

η συνεργασία µεταξύ των κρατών-µελών, β) ο υπολογισµός των πολιτιστικών πτυχών στα 

πλαίσια των άλλων κοινοτικών πολιτικών, περιλαµβανοµένης της πολιτικής ανταγωνισµού 

σχετικά µε τις ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισµού και την διατήρηση της πολιτι-

στικής κληρονοµιάς (άρθρο 87), γ) η συνεργασία µε τρίτες χώρες και τους αρµόδιους στον 

πολιτιστικό τοµέα διεθνείς οργανισµούς, και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Eυρώπης και 

δ) η λήψη ειδικών µέτρων που αποσκοπούν στη στήριξη των δράσεων των κρατών-µελών, 

χωρίς να εναρµονίζουν τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους (τµήµα 6.2.1), και τα 

οποία θεσπίζονται µε την διαδικασία της συναπόφασης αλλά και µε οµοφωνία του Συµβου-

λίου· και τέλος οι συστάσεις που υιοθετούνται οµόφωνα από το Συµβούλιο. Η απόκλιση από 

την κανονική διαδικασία συναπόφασης (τµήµα 4.3) υποδηλώνει ότι ένα κράτος-µέλος δεν 

µπορεί να εξαναγκαστεί µε µία πλειοψηφία του Συµβουλίου να αναλάβει δράσεις, οι οποίες 

αντίκεινται στην πολιτισµική του ταυτότητα. 

Το πρόγραµµα ΄΄Πολιτισµός΄΄ (2007-2013)78 επιδιώκει την ανάδειξη του πολιτιστι-

κού χώρου, ο οποίος είναι κοινός για τους Ευρωπαίους και βασίζεται στην κοινή πολιτιστική 

κληρονοµιά, µέσω της ανάπτυξης της πολιτιστικής συνεργασίας των δηµιουργών, των πολι-

τιστικών παραγόντων και των πολιτιστικών οργανισµών των χωρών που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα, µε σκοπό να ενθαρρύνει την δηµιουργία ευρωπαϊκής ιθαγένειας (Απόφαση 

1855/2006, ενοποιηµένη έκδοση 25.12.2008). Το πρόγραµµα είναι ανοιχτό στη συµµετοχή 

µη οπτικοακουστικών επιχειρήσεων του πολιτιστικού κλάδου και ειδικότερα µικρών επιχει-

ρήσεων, εφόσον αυτές ενεργούν ως µη κερδοσκοπικές και µε πολιτιστικό προσανατολισµό. 

Οι επιµέρους στόχοι του προγράµµατος είναι78: α) η προώθηση της διακρατικής κινητικότη-

τας των εργαζοµένων στον πολιτιστικό τοµέα, β) η ενθάρρυνση της διακρατικής κυκλοφορί-

ας των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών έργων και προϊόντων και γ) η ενθάρρυνση του δια-

πολιτισµικού διαλόγου. Ένα άλλο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης παρέχει οικονοµική υπο-
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στήριξη σε οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα του πο-

λιτισµού (Απόφαση 792/2004)79. Το έτος 2008 ανακηρύχθηκε ΄΄Ευρωπαϊκό Έτος ∆ιαπολιτι-

σµικού ∆ιαλόγου΄΄ για να συµβάλλει στην παρουσίαση και την προβολή διαρκούς διαδικα-

σίας διαπολιτισµικού διαλόγου, η οποία θα συνεχιστεί και πέρα από το συγκεκριµένο έτος 

(Απόφαση 1983/2006)80. Οι παραπάνω δράσεις, όπως και πλήθος άλλες, καταδεικνύουν τη 

σηµασία του πολιτισµού για την Ένωση και δείχνουν ότι αυτή θα πρέπει να συνδυάσει τους 

στόχους που συνδέονται µε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς µε τους στόχους που αφο-

ρούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς των κρατών-µελών.  

΄΄Τους τελευταίους δύο αιώνες δύο µοντέλα εθνικής ή συλλογικής ταυτότητας κυ-

ριάρχησαν
81. Το ένα, το οποίο εκπορεύεται από τον γαλλικό ∆ιαφωτισµό και το esprit 

general του Montesquieu, προώθησε την ιδέα των υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων του 

πολίτη και ήταν ανεκτικό προς τους ξένους. Το άλλο, το οποίο βασίζεται στην γερµανική 

ροµαντική παράδοση και τον ορισµό του έθνους µε άξονα τη φυλετική αυθεντικότητα και το 

απροσδιόριστο συλλογικό πνεύµα (Volksgeist), ανάπτυξε το ιδεώδες της κοινότητας, ως βα-

θιά γειωµένης στην παράδοση µε αδιαµφισβήτητες περγαµηνές ιθαγένειας και ως εκ τούτου 

εχθρικής σε πάσης φύσεως ετερότητα, που θα µπορούσε να νοθεύσει την καθαρότητα του 

συλλογικού σώµατος΄΄.  

Το ζήτηµα της πολιτιστικής ετερότητας απασχολεί έντονα τη σύγχρονη Ευρώπη. Το 

γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από κράτη και κοινωνίες, που έχουν µεγάλη 

ιστορία και πλούσια πολιτιστική παράδοση, συµµερίζονται ορισµένες κοινές θεµελιώδεις 

αρχές και αξίες και ταυτόχρονα έχουν ιδιαίτερα πολιτιστικά δεδοµένα, έχει δηµιουργήσει εκ 

των πραγµάτων έναν πολιτιστικό πλουραλισµό. Ο πλουραλισµός αυτός έχει όλες τις πιθανές 

διαστάσεις: γλωσσικός, θρησκευτικός και εθνικός, ως προς τις αντιλήψεις και τις προτιµή-

σεις. Οι αλλαγές, εξάλλου, που επήλθαν κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, όπως 

η κατάλυση του παγκόσµιου διπολισµού και η αλλαγή των καθεστώτων της Ανατολικής Ευ-

ρώπης µε την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας, η δηµιουργία ανοικτών κοινωνιών, η µετακί-

νηση πληθυσµών (παλαιότερη και πρόσφατη), οι συγκρούσεις σε ορισµένες γειτονικές περι-

οχές της Ένωσης και η αµφισβήτηση σε ορισµένες περιπτώσεις πολιτιστικών δεδοµένων της 
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Ευρώπης µέσω της αναφοράς σε θρησκευτικές αντιλήψεις, προσέθεσαν επιπλέον λόγους που 

κατέστησαν επιτακτική τη συζήτηση των θεµάτων αυτών.  

 
Ο πολιτιστικός πλουραλισµός και τα δικαιώµατα των πολιτών κατοχυρώνονται πρώ-

τα µε την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και κατόπιν πιο ολοκλη-

ρωµένα µε τον πρόσφατο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων του Ευρωπαίου Πολίτη. 

Ζητήµατα, βέβαια, ανακύπτουν στην καθηµερινή πράξη, που µπορεί να αναφέρονται στις 

σχέσεις µεταξύ των πολιτών, αλλά και στις σχέσεις τους µε το κράτος. Αυτά όµως απαιτούν 

µια συστηµατική και συνεχή προσπάθεια εµπέδωσης του σεβασµού του άλλου και της δια-

φορετικότητας σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως θα µπορούσε να υποστηρίξει κανείς 

ότι οι γενικές αντιλήψεις περί ανοχής καλύπτουν την διάσταση αυτή. 

Μια σειρά περιστατικών που συνέβησαν τελευταία και αφορούν κυρίως στις µου-

σουλµανικές κοινότητες στην Ευρώπη µάς κάνουν να αναρωτηθούµε αν διαµορφώνονται 

σήµερα κάποιες κυρίαρχες ιδεολογίες που έχουν σχέση µε την πολιτισµική ετερότητα. Για να 

απαντήσουµε στο ερώτηµα αυτό, θα πρέπει να λάβουµε υπόψη γεγονότα, όπως η απόφαση 

των γαλλικών εκπαιδευτικών αρχών να απαγορεύσουν την προβολή θρησκευτικών συµβό-

λων µέσω της σχολικής αµφίεσης, η πρόσφατη επίπληξη και παραλίγο απόλυση µίας υπαλ-

λήλου των βρετανικών αερογραµµών επειδή φορούσε σε εµφανές σηµείο στο λαιµό της 

σταυρό, η παύση από αγγλικό σχολείο µίας µουσουλµάνας δασκάλας που επέµενε να φορά 

το πέπλο (chador) κατά την διάρκεια των µαθηµάτων και τέλος απόψεις σαν αυτές του πρώ-

ην υπουργού της βρετανικής κυβέρνησης Jack Straw, ο οποίος παρότρυνε τις µουσουλµάνες 

της εκλογικής του περιφέρειας να βγάζουν το πέπλο, όταν τον επισκέπτονται στο γραφείο 

του, ώστε να έχουν καλύτερη επικοινωνία.  

΄΄Με βάση αυτά τα δεδοµένα, αναπτύσσονται δύο θέσεις σχετικά µε την πολιτισµική 

ετερότητα µε ευρύτερες πολιτικές παραµέτρους, όσον αφορά στη στάση απέναντι στους µε-

τανάστες ή τη διεύρυνση της Ένωσης΄΄82. Οι δύο αυτές θέσεις εξαρτώνται από τη στάση α-

πέναντι στο ακόλουθο δίληµµα: επιβολή των δυτικών αξιών και έµφαση στην ενσωµάτωση 

των µεταναστών και των ετερόδοξων ή ανάδειξη της πολιτισµικής διαφοράς τους και δυνα-

τότητα εκ µέρους των ξένων επιλογής αξιών; ΄΄Ανάλογα µε την απάντηση σε αυτό το δίληµ-

µα, διαµορφώνονται δύο πολιτισµικές ιδεολογίες. Η πρώτη υποστηρίζει ότι όσοι µετανα-

στεύουν ή θέλουν να ενσωµατωθούν σε µία κοινωνία διαφορετική από αυτήν που γεννήθη-
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καν είτε οι ίδιοι είτε οι γονείς τους θα πρέπει να αποδεχθούν ανεπιφύλακτα και άνευ όρων 

τις αξίες της κοινωνίας υποδοχής΄΄81. Έτσι σε χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, όσοι µεταναστεύ-

ουν ή ζητούν άσυλο θα πρέπει απαραίτητα να µάθουν την γλώσσα και να παρακολουθήσουν 

υποχρεωτικά µαθήµατα πολιτικής αγωγής και βρετανικής ιστορίας, κάτι που δεν συνέβαινε 

παλαιότερα. ΄΄Η δεύτερη θέση προβάλλει την διαφορά των ευρωπαϊκών κοινωνιών από τις 

άλλες και το γεγονός ότι ανέκαθεν υπήρξαν ανοιχτές, ανεξίθρησκες και πολυπολιτισµικές, 

χωρίς να πρεσβεύουν την επιβολή των αξιών τους, αλλά τη σταδιακή αποδοχή τους΄΄81. Μια 

τέτοια θέση επιτρέπει την ύπαρξη, για παράδειγµα, θρησκευτικών σχολείων αποκλειστικά 

για µουσουλµάνους, καθολικούς, εβραίους ή ινδουιστές, τα οποία, σύµφωνα µε τους υπο-

στηρικτές της αντίθετης άποψης, καλλιεργούν τον θρησκευτικό φανατισµό ή τη µισαλλοδο-

ξία, µε αποτέλεσµα οι βρετανικές εκπαιδευτικές αρχές να αναγκαστούν πρόσφατα να θεσπί-

σουν ότι σε αυτά τα σχολεία θα φοιτούν σε ποσοστό τουλάχιστον 25% µαθητές από άλλες 

θρησκείες. Το ενδιαφέρον είναι ότι την πρώτη θέση υποστηρίζουν πολιτικοί από όλο το πο-

λιτικό φάσµα. Την δεύτερη, που εµφανίζεται πιο προοδευτική, την κατακρίνουν πολλοί φι-

λελεύθεροι µε το επιχείρηµα πως οδηγεί σε πολιτισµικό απαρτχάιντ (apartheid)83 και τη δη-

µιουργία θρησκευτικών ή πολιτισµικών γκέτο, δίχως κάποια συνεννόηση ή κατανόηση µε-

ταξύ τους. Βλέπουν δηλαδή ότι απλώς διάφορες πολιτισµικές ή εθνοτικές κοινότητες συνυ-

πάρχουν εν παραλλήλω, χωρίς να υπάρχει πραγµατική προοπτική σύγκλισης.  

΄΄Καµία από τις δύο ιδεολογίες δεν φαίνεται προς το παρόν να επικρατεί, γιατί και οι 

δύο αµφισβητούνται σθεναρά. Ωστόσο η έκβαση αυτής της αντίθεσης πιθανά θα κριθεί από 

τη στάση και την πορεία των µουσουλµανικών κοινοτήτων στην Ευρώπη. Πολλοί νέοι µου-

σουλµάνοι, αν και γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες και είναι νόµιµοι πολίτες τους, αισθά-

νονται ως πατρίδα τους το Ισλάµ παρά τη χώρα καταγωγής ή ανατροφής τους. Έτσι από µέ-

λη µίας µειονότητας εξελίσσονται σε υπερασπιστές µίας συµπαντικής αδελφότητας. Η υπε-

ρεθνική, υπερτοπική και υπερπολιτισµική γοητεία του παγκόσµιου Ισλάµ, µε κοινή γλώσσα 

τα αγγλικά και όχι τα αραβικά, ίσως να αντιπροσωπεύει µία υπέρβαση παρά µία απάντηση 

στο δίληµµα ενσωµάτωση ή διαφορά84
΄΄.  

Το ζήτηµα των σχέσεων θρησκείας και δηµοκρατίας απασχολεί έντονα τη σύγχρονη 

Ευρώπη. Καταρχήν, πρέπει να δούµε τις προϋποθέσεις λειτουργίας των θρησκειών που προ-
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18-7-1976, το καθεστώς του ΑΠΑΡΤΧΑΙΝΤ περιλαµβάνει όλες τις πολιτικές και όλες τις πρακτικές 
φυλετικών διακρίσεων και απάνθρωπων πράξεων, που στόχο έχουν την εγκαθίδρυση ή την διατήρηση 
της κυριαρχίας µιας φυλετικής οµάδας, πάνω σε µια άλλη µέσω της καταστολής αυτής της τελευταίας. 
84 ∆. Τζιόβας, ΄΄Το δίληµµα της ετερότητας΄΄, http://www.tovima.gr 
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σφέρουν η  Ένωση και τα µέλη της και τις δυνατότητες που παρέχονται σε αυτές για την α-

νάπτυξη του έργου τους. Έπειτα, θα αναφερθούµε σε αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν 

από µέρους των θρησκειών για να µπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά µέσα στο σύγχρονο 

ευρωπαϊκό κοινωνικό και πολιτισµικό περιβάλλον.  

΄΄Η σύγχρονη δηµοκρατία προσφέρει ουσιαστικές διασφαλίσεις για την επιτέλεση 

του έργου των θρησκειών85. Είναι όµως απαραίτητη προϋπόθεση να αποδεχθούν και εκείνες 

ορισµένους όρους που προσδιορίζουν οι δηµοκρατικοί θεσµοί. Εδώ ανακύπτουν ορισµένα 

προβλήµατα, γιατί οι θρησκείες σε πολλές περιπτώσεις δεν παρακολούθησαν τις εξελίξεις ή 

τις παρακολούθησαν µε επικοινωνιακό και όχι ουσιαστικό τρόπο. Τώρα όµως είναι υποχρε-

ωµένες να αποδεχθούν τους όρους που προσφέρει η δηµοκρατία µε την κατοχύρωση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να ενσωµατώσουν πολλούς από αυτούς στον τρόπο εσωτερι-

κής λειτουργίας τους. Εποµένως, τίθενται ζητήµατα σχέσεών τους µε την κοινωνία και ζητή-

µατα δηµοκρατικής λειτουργίας των ίδιων των θρησκειών΄΄. 

Η δηµοκρατία προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο για τη λειτουργία των θρησκειών, 

κατοχυρώνοντας την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας και το σεβασµό της πολι-

τιστικής, θρησκευτικής και γλωσσικής ετερότητας, όπως αναφέρεται στο Χάρτη των Θεµε-

λιωδών ∆ικαιωµάτων του Ευρωπαίου Πολίτη (άρθρα 10 και 22). Τα ίδια ισχύουν για όλα τα 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας έχει ουσια-

στικές συνέπειες στην αντιµετώπιση των πολιτών, των θρησκειών και των µειονοτήτων, 

θρησκευτικών και µη, από µέρους του κράτους. 

Το κράτος είναι υποχρεωµένο να σέβεται την όποια επιλογή των πολιτών στο θρη-

σκευτικό και συνειδησιακό πεδίο. Πρέπει να αντιµετωπίζει ισότιµα όλους τους πολίτες, ανε-

ξάρτητα από τη θρησκευτική ή φιλοσοφική τοποθέτησή τους. Ακόµα, πρέπει να αντιµετωπί-

ζει ισότιµα όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως µεγέθους και αντιλήψεων, αρκεί 

αυτές να µην είναι αντίθετες προς την δηµόσια και δηµοκρατική τάξη. Πρέπει να διασφαλί-

ζει τις επιλογές των πολιτών του έναντι των αξιώσεων των θρησκευτικών θεσµών, στην πε-

ρίπτωση που οι θεσµοί αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους. ΄΄Όλα αυτά σηµαίνουν 

ότι το κράτος πρέπει να είναι ουδέτερο θρησκευτικά και φιλοσοφικά. Αυτό είναι απόρροια 

της διάκρισης κράτους-κοινωνίας και πολιτικής-θρησκείας, που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη 

ευρωπαϊκή δηµοκρατία και κουλτούρα΄΄86. Η θρησκεία είναι προσωπική υπόθεση των πολι-

τών και το κράτος δεν µπορεί να τους επιβάλλει, άµεσα ή έµµεσα, οποιαδήποτε επιλογή. Το 
                                                 
85 Ι. Σ. Πέτρου, ΄΄Κράτος, θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στην Ευρώπη του αύριο΄΄, 
http://www.zoiforos.gr 
86 Ibid 
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κράτος είναι υποχρεωµένο να διασφαλίζει τον πλουραλισµό που υπάρχει στη σύγχρονη κοι-

νωνία. Τέλος, οι θρησκείες είναι ελεύθερες να δρουν στην κοινωνία να διαδίδουν τις απόψεις 

τους και να επιτελούν τις λατρευτικές τους πρακτικές. 

 

Τα ίδια όµως ισχύουν τόσο για τους θρησκευτικούς θεσµούς όσο και για τους πολί-

τες. Η διασφάλιση του δικού τους δικαιώµατος σηµαίνει ότι πρέπει να σεβαστούν το αντί-

στοιχο δικαίωµα στους συµπολίτες τους και τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες, ανεξαρτή-

τως µεγέθους. Τα ζητήµατα αυτά, που κατοχυρώνονται στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαι-

ωµάτων και τα Συντάγµατα των µελών της Ένωσης δεν µπορούν να τεθούν υπό την κρίση 

δηµοψηφισµάτων. Αποτελούν θεµελιώδεις αξίες και δεδοµένα που δεν µπορούν να αµφι-

σβητηθούν 

 

Παράλληλα, όµως τίθενται ζητήµατα που σχετίζονται µε τη λειτουργία των ίδιων των 

θρησκειών
87. Οι περισσότερες, ιδίως οι παραδοσιακές Εκκλησίες της Ευρώπης, διαµόρφω-

σαν την δοµή και την πρακτική τους µε την προσαρµογή τους σε ένα µη δηµοκρατικό πα-

ρελθόν και σε µία κοινωνία µε ιεραρχήσεις και αποκλεισµούς. ΄΄Υπάρχει στο θέµα αυτό ένα 

σοβαρό ερώτηµα. Γιατί ενώ προσαρµόστηκαν στις κοινωνικές και πολιτικές δοµές του πα-

ρελθόντος, τώρα αρνούνται να ακολουθήσουν αρχές που διαµόρφωσαν οι ίδιες και να προ-

σαρµοστούν στα σύγχρονα κοινωνικά και πολιτικά δεδοµένα; Το µεγάλο ζήτηµα που πρέπει 

να τις απασχολήσει στον 21ο αιώνα είναι αφενός να αποδεχθούν τους όρους της δηµοκρατί-

ας στη σχέση τους προς το κράτος και την κοινωνία και αφετέρου να αναζητήσουν τρόπους 

µε τους οποίους οι δηµοκρατικές διαδικασίες και δοµές θα αντικαταστήσουν τις συγκεντρω-

τικές ιεραρχικές δοµές τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να αποδεχθούν τη συµµετοχή των 

µελών τους στην διοίκηση, την δηµιουργία κανόνων για θεσµοθετηµένο έλεγχο του έργου 

και της λειτουργίας τους, την ισότητα συµµετοχής ανδρών και γυναικών σε όλες τις βαθµί-

δες της ιεραρχίας, τον πλουραλισµό της κοινωνίας, την ελευθερία επιλογής των πολιτών και 

την ύπαρξη άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων, να πραγµατοποιήσουν ελεύθερο διάλογο µε 

την κοινωνία να αποδεχθούν ότι το κράτος δεν µπορεί να έχει θρησκευτικές υποχρεώσεις και 

ότι οι αστικές υποθέσεις των πολιτών είναι διαχωρισµένες από τις θρησκευτικές και τέλος 

ότι είναι αναγκαίος ο δηµόσιος έλεγχος των οικονοµικών τους΄΄88. 

 

                                                 
87 Ι. Σ. Πέτρου, ΄΄Κράτος, θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στην Ευρώπη του αύριο΄΄, 
http://www.zoiforos.gr 
88 ∆. Τζιόβας, ΄΄Το δίληµµα της ετερότητας΄΄, http://www.tovima.gr 
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΄΄Η ελευθερία της θρησκευτικής δράσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα όρια της απο-

δοχής του άλλου, ούτε µπορεί να γίνει δεκτό ότι εκείνο που θεωρείται ΄΄ορθό΄΄ θρησκευτικά 

έχει δικαίωµα οποιοσδήποτε να το επιβάλλει µε τη χρήση της κρατικής εξουσίας. Η αποδοχή 

ή η απόρριψη των θρησκευτικών αντιλήψεων είναι θέµα ελευθερίας του ανθρώπου και δεν 

εξαρτάται από οποιαδήποτε υποχρέωσή του απέναντι στο κράτος΄΄86. Αυτά σηµαίνουν ότι θα 

πρέπει να είναι σεβαστή η αρχή του διαχωρισµού της πολιτικής από τη θρησκεία και η µη 

εκµετάλλευση του θρησκευτικού λειτουργήµατος για την προβολή και προώθηση πολιτικών 

θέσεων. 

 

΄΄Περισσότερο όµως τίθενται ζητήµατα από το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις 

οι οργανωµένες θρησκείες αντιδρούν, άλλοτε φανερά και άλλοτε καλυµµένα, στην ιδέα και 

την πρακτική της αποδοχής του άλλου89. Αυτό δεν είναι δυνατό να ξεπεραστεί µέσα από νο-

µικές κατοχυρώσεις, αλλά απαιτεί τη συνεργασία και τον διάλογο µεταξύ τους και ιδίως την 

αποδοχή του γεγονότος ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι ανοικτές κοινωνίες. Το πλέον ου-

σιαστικό είναι ότι όλοι ανήκουµε σε µια ευρύτερη οικογένεια, την ευρωπαϊκή, και αποδεχό-

µαστε κάποιες βασικές αρχές και αξίες, ενώ ταυτόχρονα είµαστε ενταγµένοι σε εθνικές συλ-

λογικότητες
88. Οι τελευταίες υπερβαίνονται σε διάφορες περιπτώσεις, µέσω των κοινών εν-

διαφερόντων που τέµνουν οριζόντια τις τοπικές ενότητες και δηµιουργούν συµπράξεις ανά-

µεσα σε αυτούς που είναι ανοικτοί στη συνεργασία παρά τη διαφορετικότητα και αφήνουν 

πίσω εκείνους που αντιµετωπίζουν µε καχυποψία, ίσως και φόβο ή εχθρότητα, την κατάστα-

ση αυτή. Το δεδοµένο αυτό µπορεί να αµβλυνθεί µε µία συστηµατική προσπάθεια που να 

στοχεύει στην κατανόηση της αναγκαιότητας για σύµπραξη και συνεργασία. Στην περίπτω-

ση αυτή αναζητεί κανείς τα στοιχεία που ενώνουν και κατανοεί ότι δεν εµποδίζεται να έχει 

και να διατηρεί την διαφορετικότητά του. Το σηµαντικό όµως είναι ότι και η διαφορετικότη-

τα αυτή δεν είναι στατική και αµετάβλητη. Αντίθετα, είναι µεταβαλλόµενη και πλουραλιστι-

κή, γιατί υπόκειται στις επιλογές και την ελευθερία των πολιτών΄΄88. 

 
Το σύγχρονο πλουραλιστικό και δηµοκρατικό µοντέλο παρέχει την δυνατότητα στον 

καθένα να εκφραστεί και να αναπτυχθεί µε τον τρόπο που επιθυµεί, αρκεί η συµπεριφορά 

και η δράση του να µην προσβάλλει τις θεµελιώδεις αρχές και αξίες της κοινής ευρωπαϊκής 

κουλτούρας. Το µοντέλο αυτό µπορεί να καλύψει όλους. Τέλος, οι θρησκευτικοί φορείς πρέ-

πει να εργαστούν προς την κατεύθυνση της κοινής συνύπαρξης, αποφεύγοντας να προκα-
                                                 
89 Ι. Σ. Πέτρου, ΄΄Κράτος, θρησκεία και πολιτιστική ετερότητα στην Ευρώπη του αύριο΄΄, 
http://www.zoiforos.gr 
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λούν, φανερά ή καλυµµένα, τις τάσεις φοβίας απέναντι στο ανοικτό κοινωνικό περιβάλλον 

της  Ένωσης να διαλεχθούν ουσιαστικά µε τη σύγχρονη κοινωνία και να σεβαστούν την ε-

λευθερία επιλογής των ανθρώπων.  
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6. Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων 
  

 ΄΄Η Θεωρία Ολοκλήρωσης πρέπει να υπερβεί τις θεµελιακές προτάσεις του πολιτικού 

ρεαλισµού, ώστε να συγκροτηθεί σε βιώσιµο και αυτόνοµο θεωρητικό παράδειγµα΄΄90. Οι 

πνευµατικές ρίζες του πολιτικού ρεαλισµού βρίσκονται στους Θουκυδίδη και Machiavelli. Ο 

πολιτικός ρεαλισµός βρίσκεται εγγύτατα στην διεθνή πραγµατικότητα και την εφαρµοσµένη 

πολιτική. Με βάση αυτόν πολιτεύονται όλοι οι σύγχρονοι πολιτικοί αρχηγοί των κρατών. Οι 

στοχαστές που τον εκφράζουν διατυπώνουν θέσεις που, παρά τις διαφοροποιήσεις τους, 

συνθέτουν ένα εύρωστο και πειθαρχηµένο θεωρητικό παράδειγµα. Τα κείµενα της Θεωρίας 

∆ιεθνών Σχέσεων είτε αντικρούουν είτε υπερασπίζονται τις βασικές υποθέσεις του πολιτικού 

ρεαλισµού. 

 Ο πολιτικός ρεαλισµός ερµηνεύει µε τη µεγαλύτερη αξιοπιστία τα αίτια του πολέµου. 

Η θεµελιώδης ερµηνεία των αιτιών των συγκρούσεων αφορά στο δίληµµα ασφάλειας. Η ά-

νιση ανάπτυξη, η κατανοµή ισχύος και ο φόβος για απόλυτα και σχετικά κέρδη συνεχίζουν 

να προσδιορίζουν τον χαρακτήρα της διεθνούς αναρχίας. Σηµειώνονται επίσης, ο αγώνας 

των κρατών για επιβίωση και ο φόβος της εξαπάτησης. Αυτοί οι παράγοντες γεννούν συνε-

χείς προσπάθειες µεγιστοποίησης της ισχύος και κατάληψης τέτοιας θέσης στο σύστηµα που 

να ευνοούν το συµφέρον κάθε κράτους και να αυξάνουν την ασφάλειά του91. 

 ΄΄Η σηµαντικότερη εξέλιξη στη Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων των τελευταίων δεκαετιών 

είναι η ανάδειξη του νεοφιλελεύθερου παραδείγµατος ως διάδοχου σχήµατος θέσεων και 

απόψεων που εντάσσονται στα διάφορα ρεύµατα του ιδεαλισµού-φιλελευθερισµού, του ρα-

σιοναλισµού και των νεότερων εκδοχών τους, δηλαδή των αναλύσεων του λειτουργισµού, 

του νεολειτουργισµού και της αλληλεξάρτησης΄΄92. Ο προβληµατισµός αυτών των αναλύσε-

ων αποτέλεσε στοχαστικό περίβληµα της Θεωρίας Ολοκλήρωσης και πηγή ιδεών για την 

οικοδόµηση των θεσµών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι παραπάνω αναλύσεις αντιτάχθη-

καν στον πολιτικό ρεαλισµό και επιδίωξαν την ανάπτυξη των διεθνών θεσµών στις γραµµές 

της κλασικής φιλελεύθερης θεώρησης. Μετά το 1966, όταν πια η διαδικασία ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης εισήλθε σε σταθερή διακυβερνητική τροχιά, έχασαν την επικαιρότητά τους 

και οι αναλυτές που είχαν ασχοληθεί µαζί τους στράφηκαν σε άλλους τοµείς. 

                                                 
90
Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 74.                        

91 Ibid, σ: 75. 
92 Ibid, σ: 76. 
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 Ο πολιτικός ρεαλισµός ποτέ δε σταµάτησε να δέχεται πυρά, αλλά µε τη θεωρητική 

υπεροχή του τελικά διάβρωσε και κατάκτησε τους επικριτές του93. ∆ηλαδή µέσω των επιθέ-

σεων κατά του πολιτικού ρεαλισµού στη µεταπολεµική περίοδο, η φιλελεύθερη σκέψη επη-

ρεάστηκε βαθύτατα από τον πολιτικό ρεαλισµό, µε συνέπεια την ανάδειξη του νεοφιλελεύ-

θερου παραδείγµατος. Το νεοφιλελεύθερο παράδειγµα αφενός διατήρησε αρκετά διακηρυ-

κτικά στοιχεία του φιλελευθερισµού-ιδεαλισµού και αφετέρου οικειοποιήθηκε µεγάλο µέρος 

των υποθέσεων του πολιτικού ρεαλισµού. 

 ΄΄Θα παραθέσουµε ακολούθως χαρακτηριστικά στοιχεία της ταυτότητας του νεοφι-

λελευθερισµού
94. Ο νεοφιλελευθερισµός δεν αµφισβητεί τον ρόλο της ισχύος και του εθνι-

κού συµφέροντος στις διακρατικές σχέσεις. ∆εν θεωρεί υποχρεωτικά την κρατική κυριαρχία 

ως εµπόδιο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο διεθνή χώρο. ∆έχεται την εγγενή τάση 

αύξησης της δύναµης. Συνδυάζοντας ρεαλιστικά και φιλελεύθερα επιχειρήµατα ευνοεί τη 

θέση και τον ρόλο των ισχυρών κρατικών συντελεστών του συστήµατος, ιδίως των Η.Π.Α. 

Ενώ ενδύεται ένα µανδύα φιλελεύθερων, νεοτερικών και ιδεαλιστικών χρωµάτων του πα-

ρελθόντος, στην πραγµατικότητα προσαρµόζει το ρεαλιστικό παράδειγµα, ώστε να εξυπηρε-

τεί τη στρατηγική των ηγεµονικών δυνάµεων και ιδιαίτερα τη στρατηγική εποπτεία του διε-

θνούς συστήµατος91. Επιδιώκει την διάδοση και επικράτηση των αγγλοαµερικανικών αρχών, 

αξιών και συµφερόντων και την προβολή ισχύος για την εδραίωση µίας τάξης πραγµάτων 

και µίας κατανοµής ισχύος που θα εναρµονίζονται µε αυτά τα συµφέροντα. Υιοθετεί βασικές 

υποθέσεις του ρεαλισµού για την κατανοµή ισχύος και τις ανεξάρτητες µεταβλητές του διε-

θνούς συστήµατος, επιχειρώντας ταυτόχρονα να τις εµπλουτίσει ή να τις τροποποιήσει µε 

επιχειρήµατα για τον ρόλο και τη θέση των θεσµών στο πλαίσιο µίας πιθανής µετεξέλιξης ή 

βελτίωσης του ρεαλιστικού παραδείγµατος. Επιστρατεύει τα επιχειρήµατα του ρεαλισµού 

για την ισχύ, την αναρχία και το συµφέρον υπέρ των συµφερόντων του κράτους από το ο-

ποίο διατυπώνονται, των Η.Π.Α δηλαδή. Επιπλέον, προτείνει µία πολιτική φιλοσοφία που 

προκρίνει τον ηγεµονικό ρόλο ως πρωτεύοντα στην βάση κριτηρίων, όπως ΄΄επιλογή του µι-

κρότερου κακού΄΄, ΄΄αιτιολόγηση λόγω αναγκαιότητας΄΄ και ΄΄ο πολιτισµός (δηλαδή ο φιλε-

λευθερισµός) δικαιούται να επεκτείνεται91
΄΄. Προτείνει σταθερότητα των κανονιστικών δο-

µών. Οι κεντρικές υποθέσεις του είναι µείγµα ρασιοναλιστικών αιτιολογήσεων για 

΄΄προσωρινή ηγεµονική σταθεροποίηση΄΄ (ως στοιχείο που αιτιολογεί στην βάση της 

΄΄αναγκαιότητας΄΄ και του ΄΄µικρότερου κακού΄΄) και υποθέσεων για τον ρόλο της δηµοκρα-

τίας ως προωθητικού παράγοντα ειρηνικών σχέσεων΄΄91.  

                                                 
93 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 77.  
94 Ibid, σσ: 77-79, 81. 
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 ΄΄Η ευρωστία του νεοφιλελεύθερου παραδείγµατος οφείλεται σε αρκετούς λόγους95. 

Οφείλεται πρώτιστα στη συγγένεια µε τον πολιτικό ρεαλισµό. Επίσης, η αξιοπιστία του αυ-

ξήθηκε, επειδή έγινε ελκυστικό για τη στρατηγική ενός σύγχρονου ηγεµονικού κράτους, των 

Η.Π.Α, µε τεράστιες δυνατότητες στα µέσα επικοινωνίας και άλλους συντελεστές ισχύος, 

που µπορούν να διαπεράσουν το κέλυφος της κρατικής κυριαρχίας και να επηρεάσουν τις 

πολιτικές ελίτ, την κοινή γνώµη και τους διανοούµενους. Επιπρόσθετα, οι εξελίξεις µετά το 

πέρας του Ψυχρού Πολέµου ενίσχυσαν το νεοφιλελεύθερο παράδειγµα, καθώς τα επιχειρή-

µατα του παρελθόντος που υποστήριζαν ότι υπάρχει προοδευτική επικράτηση των αγγλοα-

µερικανικών ηθικών αξιών και διοικητικών πρακτικών, απόκτησαν άλλη διάσταση. Την ίδια 

περίοδο εµπεδώθηκε η προσδοκία ανάπτυξης παγκόσµιας ιδεολογικής σύγκλισης επί της βά-

σης των αγγλοσαξονικών αρχών και κριτηρίων96. Αυτή η αυξανόµενη αξιοπιστία προκαλεί 

σηµαντική ανακατανοµή ισχύος σε περιφερειακό και παγκόσµιο επίπεδο και τετελεσµένα εις 

βάρος ή προς ώφελος συγκεκριµένων κρατών. Τέλος, δεν εµποδίζει τη λήψη και την εφαρ-

µογή αποφάσεων από διεθνείς θεσµούς, που είναι δυνατό να προσδώσουν την απατηλή εικό-

να ύπαρξης διαδικασιών διεθνούς κανονιστικής ανάπτυξης΄΄. 

Τα σηµεία σύγκλισης και απόκλισης του ρεαλιστικού και του νεοφιλελεύθερου πα-

ραδείγµατος είναι ζωτικής σηµασίας για τη Θεωρία Ολοκλήρωσης97. Ο νεοφιλελευθερισµός 

δεν επιδιώκει την κατάργηση των διακρατικών σχέσεων στην βάση κοσµοπολίτικων ή διε-

θνιστικών αρχών. Σκοπεύει στην ανακατανοµή ισχύος στις διακρατικές σχέσεις, µε προσδο-

κία τη µεγαλύτερη σταθερότητα, έστω και αν αυτό ευνοεί πολύ περισσότερο τα ισχυρά κρά-

τη. Προτείνει ασαφώς την ανάπτυξη διεθνών θεσµικών ρυθµίσεων πολλών επιπέδων και ιε-

ραρχήσεων, όπου τα ισχυρά κράτη θα είναι κάτι ΄΄περισσότερο από πρώτα µεταξύ ίσων΄΄. 

Υποστηρίζει µία ηγεµονική σταθερότητα που θα διοχετεύεται µέσω διεθνών θεσµών98. Οι 

διεθνείς θεσµοί, όπου τα ισχυρά κράτη, ιδίως οι Η.Π.Α, έχουν καταλυτικό ρόλο, προτείνο-

νται ως σηµείο αναφοράς της διεθνούς πολιτικής και µέσο µετριασµού της διεθνούς αναρχί-

ας. Σε αυτό το πλαίσιο µειώνονται οι πιθανότητες σύγκρουσης και αυξάνονται οι πιθανότη-

τες συνεργασίας. Ουσιαστικά, ο νεοφιλελευθερισµός προτείνει µία περιφερειακή ή και πα-

γκόσµια ηγεµονική ρύθµιση.  

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι το φιλελεύθερο παράδειγµα ενδυνάµωσε την αξιοπιστία του 

υιοθετώντας και το κλασικό φιλελεύθερο επιχείρηµα99, πως οι οικονοµικές και εµπορικές 

                                                 
95  Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σσ: 79-80. 
96 Ibid, σ: 82. 
97 Ibid, σ: 83. 
98 Ibid, σσ: 84-85. 
99 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 85.  
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ανταλλαγές προωθούν την ειρήνη και επιτυγχάνουν σταθερότητα και ευηµερία. Αυτό το επι-

χείρηµα είναι και το σηµαντικότερο στο πλαίσιο της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 ΄΄Το ρεαλιστικό παράδειγµα καταλήγει σε σχεδόν τελεσίδικα συµπεράσµατα για τον 

άναρχο χαρακτήρα του διεθνούς συστήµατος, την κοινωνική του ετερότητα και το γεγονός 

ότι αντικειµενικά ισχύει η αρχή της αυτοβοήθειας100. Τονίζει τον παράγοντα της ασφάλειας 

και την διασφάλιση της επιβίωσης, η οποία δεν µπορεί να εξασφαλιστεί παρά µόνο µε ισορ-

ροπία ισχύος και συµφερόντων και διαρκή κατοχή θέσης και ρόλου στην διεθνή κατανοµή 

ισχύος, που να επιτρέπουν την χάραξη ανάλογης στρατηγικής. Εποµένως, προέχει η εθνική 

κυριαρχία ως το µέσο διασφάλισης της εσωτερικής και εξωτερικής αυτονοµί-

ας/ανεξαρτησίας ενός κράτους σε ένα διεθνές σύστηµα, όπου όλοι οι άλλοι κυρίαρχοι ανα-

πτύσσουν εγγενή τάση διασφάλισης της δικής τους αυτονοµίας/ανεξαρτησίας και αµφισβή-

τηση της αυτονοµίας/ανεξαρτησίας των άλλων΄΄. 

 Συµπερασµατικά, ο νεοφιλελευθερισµός λοιπόν κέρδισε σε αξιοπιστία, διότι: α) υιο-

θέτησε την ανάλυση του πολιτικού ρεαλισµού για τα αίτια του πολέµου και β) επένδυσε 

στην ιδέα ηγεµονικής σταθερότητας µε µέσο την ιδεολογική, πολιτική και οικονοµική ισχύ 

των ισχυρών δυτικών κρατών κατά τις τελευταίες δεκαετίες101. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων - Θεωρία Ολοκλήρωσης 

                                                 
100 Ibid, σ: 87. 
101 Ibid, σ: 88. 
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Η διεθνής και περιφερειακή ολοκλήρωση είναι εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση. ∆ε-

χόµενοι ότι υπάρχει αντιθετική σχέση µεταξύ ολοκλήρωσης και ετερότητας, τότε ΄΄η προ-

σπάθεια διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνδέεται άµεσα και ζωτικά µε την αντιµε-

τώπιση κάθε µορφής ετερότητας στο διεθνές σύστηµα΄΄102. Κατά συνέπεια, ΄΄η επιτυχία ενός 

εγχειρήµατος διεθνούς ολοκλήρωσης απαιτεί µία αξιόπιστη πρόταση για το πώς αλλάζουν οι 

υπάρχουσες κανονιστικές δοµές, δεδοµένου ότι σε όλα τα νοητά επίπεδα του διεθνούς χώρου 

η πραγµατικότητα που επισκιάζει όλες τις άλλες είναι η ετερότητα΄΄101. Ταυτόχρονα, βλέ-

πουµε ότι απτή και σταθερή πολιτική ολοκλήρωση υπάρχει µόνο σε εθνικό-κρατικό επίπεδο. 

Η Θεωρία Ολοκλήρωσης πρέπει να παρακάµψει την διεθνή εθνοκρατική ετερότητα. Η ευ-

ρωπαϊκή ολοκλήρωση πρέπει να µεταβεί από την ολοκλήρωση στους καταναλωτικούς τοµείς 

(΄΄χαµηλή πολιτική΄΄) στην ολοκλήρωση στους τοµείς άµυνας, ασφάλειας και διπλωµατίας 

(΄΄υψηλή πολιτική΄΄). Η έως τώρα επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στη ΄΄χαµηλή΄΄ 

πολιτική οφείλεται στην ύπαρξη της σοβιετικής απειλής, της αµερικανικής στρατηγικής υπε-

ρεπίστρωσης, µέσω της οποίας αντιµετωπίστηκε η σοβιετική απειλή, και της στρατηγικής 

παρουσίας των Η.Π.Α στην Ευρώπη. 
 Στη συνέχεια θα αναφέρουµε τέσσερις κρίσιµες θεωρήσεις του φαινόµενου της ευ-

ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που αφορούν στη στρατηγική του διάσταση. 

Ο Paul-Henri Spaak σχετικά µε τον ΄΄εξωτερικό οµοσπονδιοποιητή΄΄ επισηµαίνει ότι 

τον τίτλο του ΄΄Πατέρα της Ευρώπης΄΄ τον δικαιούται ο Ιωσήφ Στάλιν. Ο Spaak πιστεύει ότι 

η επιθετική πολιτική του Στάλιν πυροδότησε τα αντανακλαστικά άµυνας των Ευρωπαίων103, 

µε συνέπεια την δηµιουργία αλλά και την επιτυχία του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Οικονο-

µικής Κοινότητας. 

 Ο Josef Joffe περιγράφει µοναδικά τον οντολογικό χαρακτήρα των κλασικών διληµ-

µάτων ασφάλειας104. Υποστηρίζει ότι ΄΄χωρίς τις Η.Π.Α, η ∆υτική Ευρώπη θα επιστρέψει σε 

προπολεµικές εξισορροπητικές διαδικασίες΄΄, παρά θα προχωρήσει σε ενοποίηση και ολο-

κλήρωση. Οι αδύναµες ευρωπαϊκές χώρες θα ανησυχούν για τις προθέσεις των ισχυρών και 

οι ισχυρές θα ανησυχούν για τις µεταξύ τους προθέσεις. Οι Η.Π.Α απάλλαξαν την Ευρώπη 

από την ανάγκη αυτόνοµης άµυνας, αποµακρύνοντας τις αιτίες που γέννησαν τόσους ευρω-

παϊκούς πολέµους. Ο Joffe γράφει χαρακτηριστικά ότι ΄΄προστατεύοντας οι Η.Π.Α τους Ευ-

ρωπαίους από άλλους, τούς προστατεύουν από τους εαυτούς τους΄΄105. 

                                                 
102 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 90. 
103 P. H. Spaak, ΄΄Combats inacheves, de l’ independence à l’ alliance΄΄, Fayard, (1): 249-250, Paris 
1969. 
104  Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 91. 
105 J. Joffe, ́́ Europe’s American pacifier΄΄, Foreign Policy, Spring, σσ: 68, 74, 76, 78-79, 1984. 
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 Ο Kenneth Waltz υποστηρίζει ότι ΄΄η συνεργασία στην ∆υτική Ευρώπη είναι υποπρο-

ϊόν και συνέπεια της κατανοµής ισχύος µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Πριν τον πόλεµο, 

βασικό αίτιο πολέµου ήταν το δίληµµα ασφάλειας. Η συνεργασία ήταν δύσκολη, λόγω της 

ανησυχίας για µεγαλύτερα σχετικά κέρδη της άλλης πλευράς΄΄. Ο διπολισµός (Η.Π.Α-

Ε.Σ.Σ.∆) εξαφάνισε ή αποδυνάµωσε κάποιους από αυτούς τους παράγοντες και έκανε τα 

κράτη της ∆υτικής Ευρώπης ΄΄καταναλωτές ασφάλειας΄΄. Έκτοτε η διπολική αντιπαράθεση 

και η κατανοµή ισχύος που δηµιουργούσε ευνοούσαν την ολοκλήρωση. Οι µεγάλες ευρωπα-

ϊκές δυνάµεις (Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία και Ιταλία) συνειδητοποίησαν ότι ΄΄η 

µεταξύ τους σύγκρουση είναι αντιπαραγωγική και αδύνατη και ότι η ασφάλειά τους έγκειται 

στις επιλογές άλλων΄΄. Έτσι έγινε εφικτή η πραγµατοποίηση ενοποιητικών βηµάτων106. 

 Ο Ernst Haas αποδέχεται ότι η συµπεριφορά του Γάλλου Προέδρου Charles de 

Gaulle δεν οφειλόταν στην ιδιοσυγκρασία του, αλλά σε εγγενή χαρακτηριστικά των ευρωπα-

ϊκών διακρατικών σχέσεων. Σχολιάζει ότι ΄΄τα πραγµατιστικά συµφέροντα, επειδή είναι 

πραγµατιστικά και στερούνται βαθέων ιδεολογικών ή φιλοσοφικών δεσµεύσεων είναι εφή-

µερα΄΄. Συγκροτούνται αλλά και διαλύονται γρήγορα. Συνεπώς, ΄΄οι πολιτικές διαδικασίες 

που οικοδοµούνται και προβάλλονται επί πραγµατιστικών ζητηµάτων είναι εύθραυστες και 

επιρρεπείς σε αντιστροφή΄΄107. 

 ΄΄Οι παραπάνω παρατηρήσεις έχουν σχέση µε το πιο παραµεληµένο ζήτηµα στη Θε-

ωρία Ολοκλήρωσης, τη στρατηγική και γενικά την διεθνοπολιτική διάσταση΄΄107. Αυτή η 

διάσταση χρήζει συνεκτίµησης µε τη θέση ότι ΄΄η µη ηγεµονική ολοκλήρωση δεν µπορεί πα-

ρά να συνοδευτεί µε µία αξιόπιστη πρόταση για την υπέρβαση της διεθνούς ετερότητας΄΄105. 

Τονίζεται ότι ΄΄η διεθνής ετερότητα δεν συµπεριλαµβάνει µόνο τις εσωτερικές κανονιστικές 

δοµές, αλλά και τα ζητήµατα άµυνας, ασφάλειας, διπλωµατίας και άνισης ανάπτυξης΄΄105. 

 

 

 

8. Στοχαστικά ρεύµατα των Θεωριών Ολοκλήρωσης 

 Η ολοκλήρωση ορίζεται, µε όρους στόχου και διαδικασίας που ακολουθείται, ως ΄΄η 

απόκτηση εντός µίας περιοχής αίσθησης κοινότητας και θεσµών και πρακτικών, αρκετά ι-

σχυρών και αρκετά ευρέων, που να διαβεβαιώνουν για µακρά περίοδο αξιόπιστες προσδοκί-

ες για ειρηνική αλλαγή ανάµεσα στους πληθυσµούς της περιοχής αυτής΄΄107. Στις σπουδές 

                                                 
106 K. Waltz, ́ ΄Theory of international politics΄΄, Addison-Wesley, σσ: 69-71, 1979. 
107 E. Haas, ́́The uniting of Europé́, Stanford University Press, 2nd edition, σ: 23, Stanford, U.S.A, 
1958.  
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συγκριτικών εθνικών πολιτικών, η ολοκλήρωση ορίζεται ως ΄΄η δηµιουργία αίσθησης εδαφι-

κής εθνικότητας (territorial nationality), που επισκιάζει ή εξαφανίζει υφιστάµενες κοντόφ-

θαλµες αφοσιώσεις΄΄108. Στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική ολοκλήρωση 

µπορεί να οριστεί ευρέως, ως ΄΄η διαδικασία, µέσω της οποίας πολιτικοί δρώντες σε πολλές 

διαφορετικές εθνικές τοποθεσίες πείθονται να στρέψουν την αφοσίωση, τις προσδοκίες και 

τις πολιτικές δραστηριότητες σε ένα νέο κέντρο, του οποίου οι θεσµοί έχουν ή απαιτούν δι-

καιοδοσία επί των προϋπαρχόντων εθνικών κρατών και θεωρείται είτε διαδικασία είτε µέ-

σο΄΄
108. 

Τα κυριότερα ρεύµατα σκέψης των Θεωριών Ολοκλήρωσης εκφράστηκαν από 

τους
109: 

α) φεντεραλιστές (federalists πχ. Amitai Etzioni, Henry Brugman, Carl J. Friedrich), 

β) λειτουργιστές (functionalists πχ. David Mitrany), 

γ) νεολειτουργιστές (neofunctionalists πχ. Ernst Haas, Philip Schmitter, Leon Lindberg), 

δ) νεοφιλελεύθερους (Joseph Nye, Robert Keohane µε έµφαση στην πυκνότητα των συναλ-

λαγών και την αλληλεξάρτηση) και 

ε) διακυβερνητικούς (intergovernmentalists) ή γκωλικούς ή πλουραλιστές. 

 Σηµειώνουµε ότι ο Charles Pentland εντάσσει µαζί τους πλουραλιστές, τους διακυ-

βερνητικούς και τους γκωλικούς για να ταξινοµήσει το ρεύµα σκέψης που βλέπει, κυρίως 

στον ευρωπαϊκό χώρο, την ολοκλήρωση ως µία κοινότητα συνεργαζόµενων ανεξάρτητων 

κρατών.  

Τα τέσσερα πρώτα ρεύµατα κατατάσσονται στην ιδεαλιστική-φιλελεύθερη παράδο-

ση, που σήµερα εκφράζεται συνολικά από τους νεοφιλελεύθερους. Κοινό χαρακτηριστικό 

τους είναι η αναζήτηση τρόπων υπέρβασης της κρατικής κυριαρχίας110. Το πέµπτο ρεύµα 

κατατάσσεται στον πολιτικό ρεαλισµό. Επιδιώκει ένα διακρατικό, συνεργατικό σύστηµα, 

όπου το έθνος-κράτος παραµένει ανέπαφο και υπέρτατος χώρος άσκησης της λαϊκής κυριαρ-

χίας. 

 Οι φεντεραλιστές (federalists) συνιστούν ένα πολιτικό ρεύµα σκέψης, που προτάσ-

σει το πρότυπο της οµοσπονδίας ως αυτό που µπορεί να επιφέρει την ολοκλήρωση. Με τον 

όρο οµοσπονδία ή οµοσπονδιακή ένωση χαρακτηρίζεται ΄΄ένα κυρίαρχο κράτος, όπου η ε-

ξουσία µοιράζεται ανάµεσα σε µία κεντρική αρχή και πολλές περιφερειακές αρχές. Η βάση 

                                                 
108 W. Myron, ́ ΄Political integration and political development΄΄, στο Welch C. (ed.), ΄΄Political mod-
ernizatioń΄, Wadsworth Publishing Co., Belmont, California, σ: 150, 1967.  
109 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 135. 
110 Ibid, σ: 136. 
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διανοµής της εξουσίας βρίσκεται στο Σύνταγµα (Constitution)́΄111. Το πλέον επιτυχηµένο 

παράδειγµα οµοσπονδιακού κράτους είναι οι Η.Π.Α. 

 Ο φεντεραλισµός έχει τα ακόλουθα δύο βασικά χαρακτηριστικά112: 

α) προτείνει κυβέρνηση σε περισσότερα από ένα επίπεδα, µεταξύ των οποίων η διαίρεση των 

πολιτικών αρµοδιοτήτων/εξουσιών καθορίζεται από το Σύνταγµα113. Η ανακατανοµή των 

αρµοδιοτήτων/εξουσιών µπορεί να γίνει µόνο µε τη συναίνεση όλων των επιπέδων εξουσίας 

και όχι µε την πρωτοβουλία µόνο ενός εξ αυτών, 

β) προτείνει ότι κάθε επίπεδο κυβέρνησης/εξουσίας πρέπει να έχει άµεση σχέση µε τους πο-

λίτες. Κάθε επίπεδο αντλεί δηµοκρατική νοµιµότητα απευθείας από τους πολίτες, συνήθως 

µέσω άµεσων εκλογών. Οι αποφάσεις κάθε επιπέδου έχουν άµεση επίδραση στους πολίτες. 

 Αντιθέτως, σε µία συνοµοσπονδία (confederation) αν και υπάρχουν πολλαπλά επίπε-

δα κυβέρνησης/εξουσίας, µοναχά το ένα έχει άµεση σχέση µε τους πολίτες. Τα υπόλοιπα ε-

πίπεδα αντλούν την εξουσία τους ή εφαρµόζουν τις αποφάσεις τους έµµεσα, µέσω του κυρί-

αρχου επιπέδου. Συνεπώς, τείνουν να είναι λιγότερο ισχυρά. Συµπερασµατικά, στην οµο-

σπονδία η εξουσία διασπείρεται σε πολλαπλά επίπεδα βάσει Συντάγµατος, ενώ στη συνοµο-

σπονδία η εξουσία συγκεντρώνεται σε ένα επίπεδο. 

 Σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους φεντεραλιστές, ΄΄ο φεντεραλισµός µπορεί να προκύ-

ψει µόνο ως αποτέλεσµα της οριστικής απόρριψης της ιδέας εγκαθίδρυσης µίας δικτατορικής 

µορφής Νέας Τάξης από κάποια από τις συνιστώσες πολιτείες υπό το βάρος οποιασδήποτε 

ιδεολογικής υφής αντίληψης΄΄114. Αυτή η πρόταση ουσιαστικά απορρίπτει τις ηγεµονικές 

συµπεριφορές στην Ευρώπη. Ο Jean-Marc Ferry βλέπει τον φεντεραλισµό ως 

΄΄αναπαραγωγή σε υπερεθνικό πεδίο, των εθνικών κρατικών συνταγών΄΄ και θεωρεί την 

προσέγγισή του εσφαλµένη. 

 Το θέµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αναφέρεται στο µέλλον και τον ρόλο των ευ-

ρωπαϊκών κρατών και την δηµιουργία ή µη ενός νέου κράτους ή υπερκράτους. Επίσης, αφο-

ρά στον ρόλο των εθνών και των ταυτοτήτων τους, εντός των πλαισίων µίας υπερεθνικής 

δοµής, την οποία επιδιώκουν οι φεντεραλιστές. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει οµοσπονδιακά στοιχεία στην κωδικοποίηση του νοµικού 

της συστήµατος, όπως αυτό προέκυψε από τις Συνθήκες, ενώ πιο συχνά η ακαδηµαϊκή προ-

                                                 
111 J. Law, ́΄European Union Laẃ́, 3rd Edition, London, σ: 11, 2001. 
112 R. Laming, ́΄The difference that federalism makes to Europe΄΄, http://www.federalunion.org.uk 
113 Με αυτόν τον τρόπο επιλύεται, κατά τον J. Madison, το πρόβληµα των ΄΄factionś΄ (µερί-
δων/οµάδων) µέσα σε µία δηµοκρατία (βλέπε J. Madison, ́́ Federalist Paper No10΄΄). 
114 ΄΄European Union of Federalists: Resoloutions of the Montreux Conferencé́, August 1947 στο A. 
Boyd, F. Boyd, ́́ Western Unioń́ , Hutchinson, London, σ: 141, 1948. 
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σέγγιση αυτού του συστήµατος την αντιµετωπίζει ως µορφή συνοµοσπονδίας. ΄΄Η τελεολο-

γική ασάφεια της διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ταυτόχρονα πρόβληµα και τρό-

πος αποφυγής αδιεξόδων΄΄115. Εάν ο στόχος ήταν εξαρχής σαφής, δηλαδή η δηµιουργία µίας 

οµοσπονδίας, αυτό θα ευνοούσε την  διαδικασία ως προς την πορεία και τα µέσα, αλλά θα 

προκαλούσε αντιδράσεις, καθώς η δηµιουργία οµοσπονδίας δεν είναι δηµοφιλής στα µέλη 

της Ένωσης. 

 Ο όρος ΄΄οµοσπονδία΄΄ δεν αναφέρεται σε κανένα από τα κείµενα των Συνθηκών. 

Φυσικά, αυτό έχει γίνει για την αποφυγή συγκρούσεων µεταξύ των τάσεων που πρεσβεύουν 

οι χώρες-µέλη. Πρακτικά και θεσµικά το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Συµβούλιο των Υ-

πουργών λειτουργούν σε συνοµοσπονδιακή λογική. Το τελικό αποτέλεσµα της ενοποίησης, 

αν αυτό υπάρξει, δεν µπορεί να προγνωστεί, διότι εξαρτάται από παραµέτρους, όπως ο βαθ-

µός µετεξέλιξης των ευρωπαϊκών θεσµών και ο ουσιαστικός εκδηµοκρατισµός των λειτουρ-

γικών θεσµών της Ένωσης116. 

 Ο οµοσπονδισµός οριζόµενος ως ΄΄µία ιδιαίτερη οργανωτική µορφή ή θεσµική πραγ-

µατικότητα που υπάρχει για να διευκολύνει τις συστατικές µονάδες µίας ένωσης στην διαδι-

κασία λήψης αποφάσεων της κεντρικής κυβέρνησης µέσω συνταγµατικής κατοχύρωσης εί-

ναι µία ιδεολογία και ενέχει ελαστική έννοια, ενώ η οµοσπονδία είναι διακριτή έννοια και 

αποτελεί µία παράγωγη οργανωτική αρχή΄΄117. Συνδέεται µε το θέµα της ετερότητας στην 

Ευρώπη και στηρίζεται ιδεολογικά και νοηµατικά στην απόρριψη του κρατοκεντρικού µο-

ντέλου, διότι θεωρεί ότι οι επιµέρους εθνικισµοί, η ετερότητα και το σύστηµα κυρίαρχων 

κρατών αποτελούν αιτίες συγκρούσεων. Στα πλαίσια των προσεγγίσεων του οµοσπονδισµού, 

αναλύονται οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες, τα κοινωνικά κινήµατα και τα αιτήµατα, που οδη-

γούν σε οµοσπονδία. Ο Ben Rosamond δίνει ως χαρακτηριστικά του οµοσπονδισµού την 

διάκριση εξουσίας ανάµεσα σε κεντρική και περιφερειακή κυβέρνηση και την καθιέρωση 

δύο διακριτών και συντονισµένων επιπέδων κυβέρνησης (οµοσπονδιακό και τοπικό επίπε-

δο). Στα θετικά στοιχεία µίας οµοσπονδιακής δοµής καταγράφονται η αποτελεσµατικότητα, 

η µεγιστοποίηση της αποκέντρωσης και η αποφυγή ηγεµονίας (συνταγµατική ισονοµία και 

αυτονοµία των συµβαλλόµενων µερών). 

 Για τους φεντεραλιστές η οµοσπονδιοποίηση της Ένωσης ΄΄θα επιλύσει σηµαντικά 

θέµατα διακυβέρνησης και θα περιορίσει τις διακρατικές συγκρούσεις, καθώς στα πλαίσια 

µίας λειτουργικής υφής αντίληψης θα υπερκαλυφθεί η κρατική κυριαρχία και θα εξουδετε-

                                                 
115 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. 
π., σ: 179. 
116 Ibid, σ: 181. 
117 B. Rosamond, ΄΄Θεωρίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, Εκδ. Μεταίχµιο, σ: 35, Αθήνα, 2006.  
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ρωθούν οι ευρωπαϊκοί εθνικισµοί΄΄118. Η σηµερινή δοµή της Ένωσης, θεσµική και λειτουρ-

γική, έχει επιλύσει τα ζητήµατα σύγκρουσης και συνεργασίας, έτσι λοιπόν η τυπική οµο-

σπονδιοποίηση δεν είναι προτεραιότητα, αν και κάποιες χώρες-µέλη είναι οµοσπονδίες, λό-

γου χάρη η Γερµανία119. 

 Σύµφωνα µε τη λειτουργική προσέγγιση (functionalism) της ολοκλήρωσης, η διαδι-

κασία εστιάζει στην δηµιουργία διαύλων συνεργασίας, τον ορισµό κοινών συµφερόντων, την 

κατασκευή κοινότητας κρατών και κοινών θεσµών (positive integration) και τον περιορισµό 

του κυρίαρχου χαρακτήρα των κρατών. ∆ηλαδή, η εξίσωση της ολοκλήρωσης είναι120: 

  

 

      Ολοκλήρωση = Αίσθηση κοινότητας + Κοινοί θεσµοί + Άρση κυριαρχίας  

 

 

Οι λειτουργιστές (functionalists) θέτουν στην καρδιά της διαδικασίας ολοκλήρω-

σης την δηµιουργία θεσµών και πιστεύουν ότι αυτή υλοποιείται βήµα προς βήµα, τµηµατικά 

και προοδευτικά (sectoral integration). ∆ίνουν εξηγήσεις για την ανάπτυξη διεθνών θεσµών 

στο παρελθόν και τις µελλοντικές προοπτικές τους, αλλά δεν εντάσσονται σε µία θεωρία α-

νάπτυξης θεσµών. Συνιστούν µία συνταγή, µία προϋπόθεση για ειρήνη και συνεργασία µε-

ταξύ κρατών. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, επιβάλλουν πρότυπα µη συγκρουσιακής συµπερι-

φοράς των κρατών και περιορίζουν σταδιακά τις διακρατικές προστριβές. Η συνεργασία θα 

είναι αποδοτική, εφόσον εστιάζει σε συγκεκριµένες και ειδικές δραστηριότητες/λειτουργίες 

(functions), που επί του παρόντος ασκούνται από τα κράτη, αλλά αναµένονται στο µέλλον να 

ασκούνται πιο αποτελεσµατικά εντός ενός ευρύτερου πλαισίου υπό µία ανώτερη αρχή121. Η 

µορφή της τοµεακής συνεργασίας θα καθορίζεται από τη φύση κάθε λειτουργίας. Σύµφωνα 

µε το λειτουργικό µοντέλο, η κυριαρχία αποτελείται από δέσµη δυνάµεων, που βαθµιαία µε-

ταφέρονται από το κράτος στους λειτουργικούς οργανισµούς, ως αποτέλεσµα συνειδητής 

επιλογής. 

                                                 
118 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. 
π., σ: 183. 
119 Για την Γερµανία ως οµοσπονδιακό µοντέλο βλέπε M. Handcock ́́ Polilitics in Europé́ , CQ Press, 
σσ: 191-278, Washington, 2007. 
120 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 5. 
121 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 6. 
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 Κύριος εκπρόσωπος των λειτουργιστών είναι ο David Mitrany. Ο Mitrany υποστήρι-

ξε την ουτοπική ιδέα µίας διεθνούς κυβέρνησης οµοσπονδιακού τύπου, συγκρουόµενος µε 

το κρατοκεντρικό σύστηµα. ∆εν υποστήριξε όµως ότι η αλλαγή ή η ελάττωση των γραµµών 

διαχωρισµού µεταξύ των κρατών θα εξαφάνιζε το πρόβληµα του πολέµου και της ειρήνης.  

Τα λειτουργικά στοιχεία στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης επικάλυψαν τις 

πολιτικές πτυχές της και υποστήριξαν µία στρατηγική ελάχιστης συναίνεσης. Αυτό αν και 

επιθυµητό σε κάποια περίοδο, σήµερα είναι προβληµατικό. Αυτή η τµηµατική προσέγγιση 

έχει ενισχύσει την τελεολογική ασάφεια της διαδικασίας και έχει αποθεώσει την δηµιουργία 

θεσµών
122. Οι θεσµοί όµως δεν είναι ούτε αρκετά ισχυροί και επαρκείς, ώστε να λύσουν µεί-

ζονα προβλήµατα, ούτε αρκετά δηµοκρατικοί, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 

Ευρωπαίων πολιτών123. Το τελευταίο αποδεικνύουν περίτρανα η απόρριψη της Συνταγµατι-

κής Συνθήκης και τα προβλήµατα του δηµοκρατικού ελλείµµατος, της νοµιµοποίησης και 

της ευθύνης εντός της Ένωσης, που δεν έχουν βρει ακόµα τη λύση τους.   

 Ο νεολειτουργισµός (neofunctionalism) είναι µία ποκιλία του λειτουργισµού (func-

tionalism), λιγότερο ευρεία ως προσέγγιση, που αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α στην προσπάθεια 

να εξηγηθεί η πορεία της ∆υτικής Ευρώπης προς την ολοκλήρωση124. 

 Οι νεολειτουργιστές υποστηρίζουν τη σηµασία των οµοσπονδιακών θεσµών (federal 

institutions), οι οποίοι δηµιουργούνται, διότι οι πολιτικές ελίτ διαπιστώνουν απτά ωφέλη από 

τη συγκυβέρνηση (joint governance) σε συγκεκριµένους τοµείς. Τονίζουν επίσης, τη σηµα-

σία των εγχώριων πολιτικών και οµάδων συµφερόντων στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Ό-

πως και οι λειτουργιστές, υποστηρίζουν τη βήµα προς βήµα ολοκλήρωση και τις τοµεακές 

πολιτικές (sectoral policies), ιδίως για θέµατα του πεδίου της πολιτικής οικονοµίας. Ο Joseph 

Nye όρισε τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν τον ποιοτικό και ποσοτικό βαθµό της ολοκλή-

ρωσης. Πρακτικά, οι νεολειτουργιστές αναφέρονται στην ουτοπική δηµιουργία ενός οµο-

σπονδιακού υπερκράτους (federal superstate), υπερεκτιµώντας την ικανότητα ολοκλήρωσης 

µίας ετερογενούς οµάδας κυρίαρχων κρατών. 

 Ο λειτουργισµός και ο νεολειτουργισµός έχουν τα ακόλουθα κοινά σηµεία125: 

α) θεωρούν ότι το έθνος-κράτος είναι ένας θεσµός που φθίνει, 

β) δίνουν προσοχή στη συγκέντρωση οικονοµικών συµφερόντων, 

                                                 
122 Ibid, σ: 8. 
123 Ibid, σ: 5.  
124 Ibid, σ: 9. 
125 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 10. 
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γ) απορρίπτουν το κρατοκεντρικό µοντέλο και εγγίζουν την πλουραλιστική θεώρηση των 

διεθνών σχέσεων και 

δ) θεωρούν την οικονοµική ολοκλήρωση ως µη πολιτική. 

 Ο λειτουργισµός και ο νεολειτουργισµός παρουσιάζουν τις ακόλουθες ασυµβατότη-

τες
126: 

α) ο νεολειτουργισµός είναι µία θεωρία περιφερειακής (regional) και όχι παγκόσµιας 

(global) ολοκλήρωσης, που περιγράφει πώς έγινε η ολοκλήρωση στην ∆υτική Ευρώπη µετά 

τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, χωρίς να αποτελεί µείζονα θεωρία ολοκλήρωσης, αλλά θεωρία 

εφαρµοζόµενη σε συγκεκριµένη γεωγραφική ζώνη, 

β) ο νεολειτουργισµός αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων και των 

ελίτ και τονίζει την πολιτική διάσταση της διαδικασίας ολοκλήρωσης, 

γ) ο νεολειτουργισµός παρέχει πιο ενδελεχή εξέταση των διαδικασιών ολοκλήρωσης και δι-

αµόρφωσης πολιτικής, 

δ) ο νεολειτουργισµός δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην δηµιουργία θεσµών, 

ε) ο νεολειτουργισµός προσανατολίζεται προς την πολιτική διάσταση και τις συνέπειες της 

ολοκλήρωσης, αλλά τα χρησιµοποιούµενα µέσα είναι µη πολιτικά, 

στ) οι νεολειτουργιστές έχουν ως τελικό σκοπό την δηµιουργία ενός νέου κράτους µέσα από 

την ολοκλήρωση πολλών κυρίαρχων κρατών και υπαινίσσονται την εισαγωγή ενός νέου συ-

στήµατος κρατών, ενώ οι λειτουργιστές δε στοχεύουν στην δηµιουργία νέου κράτους, αλλά 

στην δηµιουργία µίας λειτουργικής αρχής (functional authority-functional agencies) µε ρυθ-

µιστική εξουσία (regulative authority), 

ζ) οι νεολειτουργιστές δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο των τεχνοκρατών-

γραφειοκρατών, που παίρνουν αποφάσεις σε υπερεθνικές και εθνικές ενώσεις,  

η) ο νεολειτουργισµός δεν περιλαµβάνει ισχυρά οµοσπονδιακά στοιχεία στη θεωρία του,  

θ) οι νεολειτουργιστές θεωρούν κινητήρια δύναµη της ολοκλήρωσης τους οικονοµικούς πα-

ράγοντες, εθνικούς και µη,  

ι) η διαδικασία ολοκλήρωσης προχωρά, όταν οµοσπονδιακοί θεσµοί επηρεάζουν τα συµφέ-

ροντα οµάδων (πολιτικών, οικονοµικών), που απαντούν µε την οργάνωση και πίεση για πε-

ρισσότερη ολοκλήρωση. Έτσι, η ολοκλήρωση σε ένα πεδίο επεκτείνεται σε ένα άλλο, όταν 

οι οµάδες την αντιλαµβάνονται εντός του κοινού τους συµφέροντος. Η επέκταση της ολο-

κλήρωσης είναι πιο εύκολη σε περιοχές υψηλής αλληλεξάρτησης και τέλος 

                                                 
126 Ibid, σσ: 10-11. 
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ια) στο νεολειτουργικό πρότυπο η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται µέσω της συναίνεσης αξιών 

και της εγκαθίδρυσης της αίσθησης κοινότητας, πρώτα σε επίπεδο ελίτ και µετά σε µαζικό 

επίπεδο. 

Αναφερθήκαµε ήδη στην επικράτηση του νεοφιλελεύθερου παραδείγµατος ως της 

σηµαντικότερης εξέλιξης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων. Οι νεο-

φιλελεύθεροι έχουν ως κύριο σηµείο αναφοράς την διαδικασία ολοκλήρωσης, στο επίκε-

ντρο της οποίας βρίσκεται η κρατική κυριαρχία. ∆εν επιζητούν την κατάργηση ή την αποδυ-

νάµωση όλων των κρατικών κυριαρχιών. Στοχεύουν στην κυριαρχία των ασθενέστερων κρα-

τών, ενώ αφήνουν ανέγγιχτη αυτή των ηγεµονικών κρατών. Η επικράτηση του νεοφιλελευ-

θερισµού έχει ιδιαίτερη σηµασία. Έγινε δυνατή, διότι ο νεοφιλελευθερισµός ενισχύθηκε ιδε-

ολογικά από πλήθος άλλων αναλύσεων, που δηµιουργούν το κατάλληλο ιδεολογικό περι-

βάλλον, υποστηρίζοντας ότι η υπέρβαση ή και η κατάργηση της κυριαρχίας είναι απαραίτη-

τη. 

 ΄΄Στις παρυφές του νεοφιλελευθερισµού, που υποστηρίζει θεσµικές ρυθµίσεις, βάσει 

κριτηρίων ισχύος και των αγγλοαµερικανικών ηθικών και διοικητικών προτύπων, κινούνται 

τάσεις που, µε συγκεχυµένες απόψεις και θέσεις, επιδιώκουν την αποδυνάµωση της κρατικής 

κυριαρχίας, ως καθεστώτος ρύθµισης των διεθνών σχέσεων. Τέτοιες τάσεις είναι127: 

α) αναλύσεις διεθνούς δικαίου στις οποίες υποβόσκει µία διεθνιστική προδιάθεση, 

β) αναλύσεις που συγκεχυµένα θεωρούν ότι η αλληλεξάρτηση και η παγκοσµιοποίηση απο-

τελούν ενδείξεις ύπαρξης διεθνικής ή υπερεθνικής εξουσίας ή και µίας, κατά κάποιον τρόπο, 

κατάργησης της κρατικής κυριαρχίας, ως ρυθµιστικού καθεστώτος, 

γ) αναλύσεις οι οποίες συνειδητά, για ιδεολογικούς ή άλλους λόγους, δεν αντιτίθενται σε η-

γεµονικές ρυθµίσεις ή ακόµα και τις προωθούν, 

δ) λανθασµένες αναλύσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, 

ε) αναλύσεις που υποστηρίζουν ότι στο όνοµα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωµά-

των, µπορεί να γενικευτεί η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη 

του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (Κεφάλαιο Πρώτο, Άρθρο 2) που απαγορεύει την επέµ-

βαση στο εσωτερικό κρατών και   

στ) η συζήτηση περί δηµοκρατίας που αναβίωσε µε τη σύσταση του νεοφιλελεύθερου παρα-

δείγµατος στις δεκαετίες του 1980 και του 1990́΄.  

Αυτές οι προσεγγίσεις, τόσο στην Ευρώπη όσο και ευρύτερα, δηµιουργούν µία πε-

ριρρέουσα ατµόσφαιρα, που ευνοεί τον παρεµβατισµό και δηµιουργεί ιδεολογικά ερείσµατα 

                                                 
127 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σσ: 144-146. 
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για το νεοφιλελευθερισµό, ο οποίος προτείνει ηγεµονική ενίσχυση των θεσµών, κανονιστική 

ανάπτυξη χωρίς προγενέστερη κοινωνική ανάπτυξη του διεθνούς χώρου και επιλεκτική επί-

κληση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ώστε να δικαιολογούνται επεµβάσεις 

στο εσωτερικό των αδύναµων κρατών128. 

 Όλες οι παραπάνω εξελίξεις στη Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων κατά τα τελευταία είκοσι 

χρόνια, έχουν επιπτώσεις στην διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η επικράτηση της η-

γεµονικής λογικής σε ατλαντικό επίπεδο ήταν καθοριστική, τόσο για την εξέλιξη της διαδι-

κασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όσο και για τη µονιµοποίηση της πρωτοκαθεδρίας της 

Βορειοατλαντικής Συµµαχίας (ΝΑΤΟ) σε έναν ηγεµονικό ρόλο129. Επίσης, η ευρωπαϊκή ο-

λοκλήρωση δεν συµπληρώθηκε µε στοιχεία άµυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. 

Συγχρόνως, αυξήθηκαν οι φωνές που τάσσονταν υπέρ µίας ΄΄Ατλαντικής Ένωσης΄΄ εις βάρος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης130. 

 Θα εξετάσουµε τον πολιτικό ρεαλισµό σε αντιδιαστολή µε το νεοφολελευθερισµό και 

µε έµφαση στα ζητήµατα της Θεωρίας Ολοκληρωσης. Ο πολιτικός ρεαλισµός ως παράδειγ-

µα της Θεωρίας ∆ιεθνών Σχέσεων είναι ισχυρά θεµελιωµένος. Τρεις αντιπροσωπευτικές εκ-

δοχές του είναι131: 

α) η αιτιολόγηση της ισχύος µε την επίκληση ηγεµονικών σκοπών, 

β) οι θετικιστές του διεθνούς δικαίου132 και   

γ) οι αναλύσεις που ευνοούν διακυβερνητικές ρυθµίσεις, όπου η λαϊκή κυριαρχία παραµένει 

στο έθνος-κράτος. 

 Βασικός εκπρόσωπος της πρώτης εκδοχής είναι ο νεοφιλελευθερισµός. Ήδη έχει επι-

σηµανθεί η σηµασία της επικράτησής του. Σε επίπεδο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αυτό είχε 

ως συνέπεια ότι στην Ευρώπη αναπτύσσονται τάσεις, που αλλοιώνουν το αρχικό ειρηνιστικό 

όραµα της ευρωπαϊκής ιδέας υπέρ µίας συνεχώς αναπτυσσόµενης ηγεµονικής τάξης πραγµά-

των. Βασικοί εκπρόσωποι των δύο άλλων εκδοχών είναι τα διάφορα ρεύµατα του πολιτικού 

ρεαλισµού, ο οποίος στην ύστερη εκδοχή του αποτελεί αντιηγεµονική αιτιολόγηση της ισχύ-

ος και του διεθνούς δικαίου, δηλαδή του διεθνούς καθεστώτος που στηρίζεται στη µη επέµ-

βαση και την διακρατική ισοτιµία (Βρετανική Σχολή, Charles De Gaulle). Οι πολιτικοί ρεα-

λιστές συνολικά ΄΄δεν βρίσκονται σε αντίθεση µε την εφαρµογή ενός διακυβερνητικού-

                                                 
128 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 147.  
129 Ibid, σ: 148. 
130 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Charles Kupchan, ΄΄Revising the West΄΄, Foreign Affairs, 
May-June 1996, σσ: 93-94, 104. 
131 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 149. 
132 Τάσσονται υπέρ της αποδοχής του status quo, της µη επέµβασης, της διακριτικής ισοτιµίας και της 
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. 
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συνοµοσπονδιακού συστήµατος, εντός του οποίου θα διασφαλίζεται η άσκηση της λαϊκής 

κυριαρχίας σε εθνικό-κρατικό επίπεδο, εφόσον βέβαια υπάρχουν οι αναγκαίες νοµιµοποιητι-

κές κοινωνικές προϋποθέσεις΄΄133. 

 Ο πιο αυθεντικός και κορυφαίος εκφραστής της διακυβερνητικής προσέγγισης εί-

ναι αναντίρρητα ο Γάλλος Πρόεδρος στρατηγός Charles De Gaulle. Θα σταθούµε λοιπόν µε 

συντοµία στις θέσεις του. Ο De Gaulle µε τη στάση του το 1966, ως προς τη λειτουργία των 

οργάνων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κατάφερε να επιβάλλει το δικό του πρότυπο διακρα-

τικής συνεργασίας και ανάγκασε τους αναλυτές της Θεωρίας Ολοκλήρωσης να προσαρµό-

σουν τις θεωρίες τους στο ΄΄φαινόµενο De Gaullé΄134. Αποτυπώνοντας τις παραδοσιακές 

θέσεις του πολιτικού ρεαλισµού κατά του διεθνιστικού σοβινισµού135 και των ηγεµονικών 

συµπεριφορών που τον συνοδεύουν, υποστήριζε ότι η ΄΄Ευρώπη των πατρίδων΄΄ µπορεί να 

οικοδοµηθεί ως ένα σύστηµα δηµοκρατικών κρατών, που αφενός θα αντιρροπούν τον ηγε-

µονισµό των υπερδυνάµεων και αφετέρου θα λειτουργούν σταθεροποιητικά, στηρίζοντας 

µετριοπαθείς θέσεις και ειρηνευτικές διαµεσολαβήσεις136. Πρέσβευε ότι θεµελιώδης αρχή 

των διεθνών σχέσεων πρέπει να είναι ο σεβασµός της ανεξαρτησίας και 

αυτονοµίας των άλλων κρατών. Συνοπτικά η φιλοσοφία του De Gaulle στηρίζεται στις ακό-

λουθες τέσσερις θέσεις137: 

α) µία Ευρώπη ανεξάρτητων κρατών χωρίς υπερεθνική εξουσία, 

β) µία Ευρώπη ανεξάρτητη από τις Η.Π.Α, 

γ) µία Ευρώπη, όπου η Γαλλία θα είναι η σηµαντικότερη στρατηγική δύναµη και 

δ) µία Ευρώπη που θα είναι ανοικτή στην Ανατολή. 

 Συνεπώς, ΄΄αν θεωρήσουµε το γκωλικό πρότυπο ως µία γνήσια και αντιπροσωπευτι-

κή εκδοχή του πολιτικού ρεαλισµού στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τότε δεν 

αναφερόµαστε σε ολοκλήρωση διεθνιστικής µορφής, δηλαδή κοινωνική ολοκλήρωση µε 

σκοπό την εθνογένεση, αλλά σε ολοκλήρωση των εθνικών συµφερόντων των µελών σε ένα 

σύστηµα, όπου η λαϊκή κυριαρχία θα ασκείται στο επίπεδο του έθνους-κράτους΄΄138. 

                                                 
133 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 151. 
134 Ibid, σ: 152. 
135 Κατά τον Hans Morgenthau είναι ο σοβινισµός οποιασδήποτε διεθνιστικής άποψης, που ιστορικά 
οικειοποιούνται ηγεµονικά κράτη για να υπερισχύσουν στην παγκόσµια πολιτική σκηνή εις βάρος των 
ασθενέστερων κρατών. 
136 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 154. 
137 Duroselle Jean-Baptiste, ΄΄General De Gaulle’s Europe and Jean Monnet’s Europe΄΄, Cosgrove Car-
ol Ann, Twitchett J. Kenneth, ΄΄The new international actors, the United Nations and the European 
Communitieś́ , McMillan St. Martin Press, σσ: 187-194, 1970. 
138 Π. Ήφαιστος, ΄΄Θεωρία διεθνούς και ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης΄΄, ο. π., σ: 155.  
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 Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, παρατηρείται αποδυνάµωση του κλασικού προ-

βληµατισµού της Θεωρίας Ολοκλήρωσης ή συγχώνευσή της στο αναδυόµενο νεοφιλελεύθε-

ρο παράδειγµα. Στις επόµενες δύο δεκαετίες αυτό κυριάρχησε στην εφαρµοσµένη πολιτική 

και τη Θεωρία Ολoκλήρωσης. Ο νεοφιλελευθερισµός υιοθέτησε τις περισσότερες θέσεις του 

πολιτικού ρεαλισµού και τις συνδύασε µε φιλελεύθερες-ιδεαλιστικές θεωρήσεις για να προ-

τείνει µία ήπια ηγεµονική σταθεροποίηση στη βάση των αγγλοαµερικανικών ηθικών κριτη-

ρίων και στρατηγικών συµφερόντων. Έγινε πρόταση πολιτικής της ελάχιστα ιδεαλιστικής 

µεταψυχροπολεµικής αµερικανικής στρατηγικής. Έτσι λοιπόν, προτείνει την εγκατάλειψη 

του οράµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την χαλάρωση των οικονοµικών και εµπορικών ε-

µποδίων στο σύνολο του ευρωατλαντικού χώρου και την αποδοχή του ηγετικού ρόλου των 

Η.Π.Α139. 

΄΄Κλείνοντας, θα παραθέσουµε µερικά τελικά σχόλια140. Οι σύγχρονες τάσεις στη 

Θεωρία Ολοκλήρωσης και η µετεξέλιξη του νεοφιλελεύθερου παραδείγµατος υποδηλώνουν 

τις τάσεις που διαµορφώθηκαν στην δεκαετία του 1990 σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίον 

η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση επηρεάζεται από το ΝΑΤΟ και τις Η.Π.Α. ∆είχνουν επίσης, ότι οι 

ιδέες για διεθνή και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αν και αρχικά ιδεαλιστικού προσανατολισµού, 

µπορεί να παρεκκλίνουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Εάν σηµατοδοτούν µία ευρύτερη 

τάση εγκατάλειψης των κλασικών ιδεαλιστικών κριτηρίων, τότε το διεθνές σύστηµα και οι 

διεθνείς θεσµοί θα επηρεαστούν ανάλογα. Τέλος, θέτουν το κλασικό ερώτηµα κατά πόσο η 

διεθνής ολοκλήρωση είναι εφικτή µε εθελούσιο και συνεργατικό τρόπο ή κατά πόσο ο ρόλος 

του ηγεµονισµού, της άνισης ανάπτυξης και των διληµµάτων ασφάλειας παραµένουν σοβα-

ρά ζητήµατα που χρήζουν καθηµερινής αντιµετώπισης΄΄.     

 

9. Αδυναµίες των Θεωριών Ολοκλήρωσης 

 

 Οι Θεωρίες Ολοκλήρωσης παρουσιάζονται ανεπαρκείς και συµβάλλουν στην τελεο-

λογική ασάφεια της προσπάθειας ολοκλήρωσης. Καταρχήν, έχουν αποτύχει να ορίσουν α-

κριβώς και/ή να προβλέψουν το τελικό αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης. ∆εύτερον, συχνά α-

ποδείχτηκαν να υπερκεράζονται από τις εξελίξεις εντός της Ένωσης και του διεθνούς πολιτι-

                                                 
139 Ibid, σ: 156. 
140 Ibid, σσ: 157-158. 
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κού στίβου. Ουσιαστικά, είναι εν µέρει επιτυχηµένες προσπάθειες προσέγγισης µίας ασα-

φούς διαδικασίας141.  

 Η ίδια η ολοκλήρωση µπορεί να οριστεί µε διαφορετικούς τρόπους και να σηµαίνει 

διαφορετικά ή ακόµα και ασύµβατα πράγµατα για ερευνητές διαφορετικών προτεραιοτήτων. 

Η εφαρµογή µίας γενικευµένης θεωρίας µπορεί να είναι περιορισµένης αξίας και να οδηγή-

σει σε επιστηµονικό δογµατισµό και ιδεολογική ακαµψία. 

 Οι Θεωρίες Ολοκλήρωσης δεν αναγνωρίζουν στην Ευρώπη την δυνατότητα να αντι-

ληφθεί τον εαυτό της ως πρωταγωνιστή στην διεθνή σκηνή. Έτσι, η Ένωση, δεκαετίες µετά, 

δεν έχει διαµορφώσει µία ξεκάθαρη στρατηγική αντίληψη του παγκόσµιου ρόλου της και δεν 

φαίνεται να µπορεί να παράξει άλλου τύπου ισχύ πλην της οικονοµικής.  

 Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χαρακτηρίζεται ποιοτικά από την κυριαρχία, το έθνος-

κράτος και τη συµπεριφορά των πολιτικώς δρώντων (εκλογικά σώµατα, πολιτικά κόµµατα), 

δηλαδή από στοιχεία που δηµιουργούν ασυµβατότητα µε την αντίληψη της ολοκλήρωσης ως 

της παραγωγής ενός ευρύτερου συνόλου από την συγχώνευση επιµέρους συστατικών. Τα 

ευρωπαϊκά κράτη έχουν εκφράσει την εθελούσια επιθυµία να προχωρήσουν στην ολοκλή-

ρωση, βάσει εθνικών θέσεων και αναλόγως του πεδίου ολοκλήρωσης, ενώ ταυτόχρονα α-

πορρίπτουν οποιοδήποτε οµοσπονδιακό στοιχείο. Η εγκατάλειψη της κυριαρχίας είναι πάντα 

συνειδητή και έχει αποδειχτεί ότι ωφελεί την ολοκλήρωση. Εκ των υστέρων, γνωρίζουµε ότι 

οι πιο καθοριστικές παράµετροι στο θέµα του ενδοευρωπαϊκού συµβιβασµού είναι ο οµο-

σπονδιακός προσανατολισµός της διαδικασίας ολοκλήρωσης και το πρότυπο λήψης αποφά-

σεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας142. 

 Οι θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχουν εστιάσει, επί µακρόν, στις προτεινόµε-

νες διαδικασίες και την ίδρυση θεσµών. Αυτό έχει οδηγήσει στη µετατροπή της αναζήτησης 

της ευρωπαϊκής πολιτικής ένωσης σε ένα διαδικαστικό θέµα, που αποφεύγει τις ερωτήσεις 

που σχετίζονται µε την εγκυρότητα του πλαισίου των ευρωαµερικανικών σχέσεων, το οποίο 

βασίζεται στην ασυµµετρία. Το παραπάνω βασίζεται στην υπόθεση ότι η ασύµµετρη αλλη-

λεξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η.Π.Α είναι de facto επιθυµητό αποτέλεσµα και συγ-

χρόνως ποιοτική παράµετρος. Όµως, η ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση σε οµοσπονδιακή ή 

ηµι-οµοσπονδιακή βάση είναι ή πρέπει να θεωρείται πολιτική κίνηση. Η εγκυρότητά της 

πρέπει να βασίζεται σε παραµέτρους, που σχετίζονται µε τη µορφή του διεθνούς συστήµατος 

                                                 
141 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 12.  
142 Ibid, σ: 13. 
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και το σκοπό της διατήρησης ή της αναθεώρησης της υπάρχουσας ισορροπίας µεταξύ Η.Π.Α 

και Ένωσης. 

 Ο Ευρωπαϊσµός (Europeanism) πρέπει να θεωρηθεί ΄΄πολιτική ιδεολογία, που ορίζε-

ται ως το σύνολο δογµατικών υποθέσεων και ιδεών για το παρελθόν, το παρόν και το µέλλον 

των σχέσεων στα πολιτικά συστήµατα, συµπεριλαµβανοµένων του διεθνούς και του παγκό-

σµιου΄΄
143. Η µετατροπή του σε βασική πολιτική ιδεολογία στην Ευρώπη, µπορεί να επιφέρει 

πολιτική και στρατηγική ωρίµανση στην διαδικασία ολοκλήρωσης. Τούτο θα συµβεί, γιατί οι 

πολιτικές ιδεολογίες ασκούν τις ακόλουθες δράσεις144: α) αποτελούν κινητήριες δυνάµεις για 

δράση, β) λειτουργούν ως πηγή ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, γ) επηρεάζουν τη λήψη αποφά-

σεων και λειτουργούν ως φακός, µέσω του οποίου οι πολιτικώς δρώντες (εκλογικά σώµατα, 

πολιτικά κόµµατα) αντιλαµβάνονται το περιβάλλον τους και δρουν ανάλογα και δ) αποτε-

λούν πηγή συγκρούσεων στις διεθνείς σχέσεις. 

Η ευρωπαϊκή πολιτική ολοκλήρωση δεν είναι δηµοφιλής στα περισσότερα µέλη της 

Ένωσης. Πιθανώς, η ενισχυµένη συνεργασία να αποτελεί τη µοναδική βιώσιµη λύση. Η θέ-

ληση των Ευρωπαϊστών για εµβάθυνση (deepening)145 της ολοκλήρωσης θεωρείται ουτοπι-

κή από τους Ατλαντιστές146. Η πολιτική ολοκλήρωση είναι δυνατή εκτός των ορίων του 

συµβατικού οµοσπονδιακού προτύπου147. Η µακρόχρονη ελάχιστη συναίνεση στην κοινή 

εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια δεν ικανοποιεί τα πολιτικά κριτήρια συντονισµένης 

δράσης. Η θεσµική εφαρµογή του πλαισίου ελάχιστης συναίνεσης και η απουσία ιδεολογι-

κού προτύπου για την ολοκλήρωση έχουν οδηγήσει σε περιθωριοποίηση της Ένωσης στις 

διεθνείς σχέσεις. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πελαγοδροµεί µεταξύ θεωρίας και εγκαθίδρυ-

σης θεσµών. Έχει αντιµετωπιστεί βασικά, αν όχι αποκλειστικά, ως νοµική διαδικασία προ-

σανατολισµένη σε θεσµούς και διαµόρφωση πολιτικών. Με τον τρόπο αυτό οι Θεωρίες Ο-

                                                 
143 Penguin Dictionary of International Relations, σ: 236. 
144 Ibid, σσ: 236-237.  
145 Η στρατηγική της εµβάθυνσης αφορά στην υιοθέτηση ενός µοντέλου µε ενσωµατωµένα µερικά 
οµοσπονδιακά στοιχεία, µε σκοπό τη βαθύτερη θεσµική συνεργασία των χωρών, οι οποίες αναµένεται 
ή µπορεί να αποτελέσουν συνιστώσες πολιτείες µίας ευρύτερης οντότητας, η λειτουργία της οποίας θα 
υπερβαίνει το συµβατικό πλαίσιο δράσης των κυρίαρχων κρατών. Η εµβάθυνση παραπέµπει στη στρα-
τηγική ολοκλήρωσης (µαξιµαλιστική προσέγγιση) και δεν συµβαδίζει µε τη στρατηγική της συνεργα-
σίας (µινιµαλιστική προσέγγιση). Οι συνεργασίες ευνοούν την εµβάθυνση της ολοκλήρωσης, αλλά 
είναι δύσκολες, λόγω θεσµικών περιορισµών και προϋποθέσεων που πηγάζουν από τις Συνθήκες και 
λόγω απροθυµίας των µελών της Ένωσης να εκχωρήσουν περισσότερα κυριαρχικά δικαιώµατα. 
146 Ο Ατλαντισµός (Αntlanticism) αφορά στο ρόλο της Ένωσης στη διεθνή πολιτική σκηνή και τις ευ-
ρωατλαντικές σχέσεις. Αναφέρεται σε ένα αµερικανοκεντρικό διεθνές σύστηµα, µία λανθάνουσα ηγε-
µονική δοµή που αµφισβητείται, αλλά δεν ανατρέπεται στην πράξη. Στηρίζει τη θεσµική, στρατηγική 
και ιδεολογική πρόσδεση της Ευρώπης στις Η.Π.Α για λόγους ενίσχυσης της σταθερότητας και ασφά-
λειας. Τέλος, οικοδοµείται σε κοινά συµφέροντα και πολιτισµικές και ιδεολογικές συµβατότητες µε τις 
Η.Π.Α. 
147 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 14. 
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λοκλήρωσης κρύβουν την ανάγκη δηµιουργίας µίας στρατηγικά προσανατολισµένης πολιτι-

κής κοινότητας ευρωπαϊκών κρατών148. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Σύγχρονη διάσταση της διεύρυνσης 

 

10α. Συνθήκες και διεύρυνση: Η Συνθήκη της Νίκαιας 

 

                                                 
148 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 15. 
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 Η πολιτική συµφωνία για τη Συνθήκη της Νίκαιας (∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη 2000) 

επιτεύχθηκε το πρωί της 11ης ∆εκεµβρίου 2000, κατόπιν πολύωρων και εντατικών διαπραγ-

µατεύσεων. Η Συνθήκη υπογράφτηκε επίσηµα στις 26 Φεβρουαρίου 2001 και χρειαζόταν, 

πριν να τεθεί σε ισχύ, να επικυρωθεί από όλες τις χώρες-µέλη. Είναι η τέταρτη Συνθήκη σε 

διάστηµα δεκατριών ετών149. Αυτό είναι ενδεικτικό των αλλαγών που συµβαίνουν στην Έ-

νωση και της δυσκολίας των εταίρων να τις ακολουθήσουν, διατηρώντας τον κοινό βηµατι-

σµό τους προς την ολοκλήρωση. 

 Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη έπρεπε να απαντήσει στα θέµατα σχετικά µε το µέλλον 

της διευρυµένης Ένωσης, που άφησε ανεπίλυτα η προηγούµενη Συνθήκη του Άµστερνταµ. 

Τα θέµατα αυτά150, γνωστά ως ΄΄τα αποφάγια του Άµστερνταµ΄΄, ήταν η σύνθεση των θεσµι-

κών οργάνων και ιδίως το µέγεθος της Επιτροπής, η στάθµιση των ψήφων στο Συµβούλιο 

και η επέκταση του συστήµατος της ειδικής πλειοψηφίας (qualified-majority voting) σε σχέ-

ση µε την διαδικασία συναπόφασης. 

 Η Συνθήκη της Νίκαιας αποτέλεσε µία µεγάλη κρίση για το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. 

Ήταν µία σύγκρουση µεταξύ διαφορετικών τάσεων, προτιµήσεων και προτεραιοτήτων των 

µελών. Η υπογραφή της χαρακτηρίστηκε από τα ακόλουθα151: 

α) παρασκηνιακές διαβουλεύσεις µεταξύ των µελών και την παραλίγο αποτυχία των πολυ-

µερών διαβουλεύσεων, 

β) την υποβολή προτάσεων από τα µέλη, βάσει των διαµορφωµένων τάσεων πόλωσης, 

γ) την προσπάθεια των ισχυρών χωρών να διαµορφώσουν ένα άτυπο πλαίσιο κυριαρχίας επί 

των ασθενέστερων, 

δ) την προσπάθεια να εµποδιστούν θεσµικά οι ενισχυµένες συνεργασίες, 

ε) τον περιορισµό σε κάποια πεδία του δικαιώµατος της αρνησικυρίας (veto), 

στ) το θέµα της αναστάθµισης των ψήφων των µελών,  

ζ) το συµβιβασµό ανάµεσα σε Γαλλία και Γερµανία µε αφορµή το ειδικό βάρος τους στην 

Ένωση, 

η) τον προβληµατισµό των αδύναµων χωρών για την αναστάθµιση των ψήφων, 

θ) την κυριαρχία των εθνικών συµφερόντων στις προτεραιότητες των µελών, 

                                                 
149 Προηγήθηκαν οι Συνθήκες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (1987), του Μάαστριχτ (1993) και του 
Άµστερνταµ (1997). 
150 X. A. Yataganas, ΄΄The Treaty of Nice: The sharing of power and the institutional balance in the 
EU- A continental perspective΄΄, European Law Journal, Vol. 7(3): 242-291, September 2001. 
151 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. 
π., σσ: 92-93. 
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ι) τον επαναπροσδιορισµό του αριθµού των Επιτρόπων κάθε µέλους, µε σκοπό να ενισχυ-

θούν η λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα της Ένωσης και  

ια) την διαµόρφωση της Χάρτας των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων (Charter of Fundamental 

Rights), που θα µπορούσε να είναι αρωγός στην διαµόρφωση ευρωπαϊκού Συντάγµατος, το 

οποίο θα διασφαλίζει µε ενιαίο τρόπο τα δικαιώµατα των Ευρωπαίων πολιτών (βάσει των 

Άρθρων 6, 7, 46 και 49 της Συνθήκης του Μάαστριχτ). 

 Με τη Συνθήκη της Νίκαιας επιβεβαιώθηκε εκ νέου ως εγγυητής της ευρωπαϊκής 

ασφάλειας το ΝΑΤΟ. Αυτό συνιστά θεσµική νίκη των Ατλαντιστών, που πέτυχαν ένα πλαί-

σιο στρατιωτικής ανάπτυξης της Ένωσης εντός της Ατλαντικής Συµµαχίας. ∆εύτερο σηµα-

ντικό αποτέλεσµα είναι η θέσπιση του πληθυσµιακού κριτηρίου, που δίνει στην Γερµανία 

µεγαλύτερη δύναµη αποτροπής (blocking power)152. Οι µεγάλες χώρες δεν δέχτηκαν να απο-

κτήσει η Γερµανία περισσότερο βάρος, αλλά της έδωσαν µεγαλύτερη δύναµη αποτροπής 

βάσει πληθυσµού. Επίσης, σηµαντικό είναι ότι τρεις µεγάλες χώρες µπορούν να δράσουν 

µαζί και να αναστείλουν συνολικά την Ένωση. Τέταρτον, η Ισπανία αύξησε την στάθµιση 

της ψήφου της και συνεπώς και τη βαρύτητα του ρόλου της. Οι παραπάνω αλλαγές αναµένο-

νται να επηρεάσουν την διαπραγµατευτική δυνατότητα, ισχύ και ευελιξία των χωρών, παρά 

να δράσουν ως τροχοπέδη για το σύστηµα λήψης αποφάσεων της Ένωσης. 

 Ο προβληµατισµός ενόψει και της διεύρυνσης του 2004 ήταν µεγάλος, ιδίως για τη 

θεσµική ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τον εκ-

συγχρονισµό των θεσµικών οργάνων. Υπάρχουν τρία κύρια θεσµικά µειονεκτήµατα των 

προβλέψεων της Συνθήκης153. Πρώτον, ΄΄δεν κατοχυρώνεται η διαφάνεια των εργασιών του 

Συµβουλίου όταν αυτό νοµοθετεί΄΄. ∆εύτερον, ΄΄ο στοιχειώδης δηµοκρατικός κανόνας ότι 

για κάθε νοµοθετική πράξη του Συµβουλίου θα έπρεπε να καθίσταται το Ευρωπαϊκό Κοινο-

βούλιο ισότιµος συν-νοµοθέτης, έγινε µερικώς δεκτή΄΄. Τέλος, θα όφειλε ΄΄η ειδική πλειο-

ψηφία κατά τη λήψη αποφάσεων στο Συµβούλιο Υπουργών να επεκταθεί και σε άλλους το-

µείς της νοµοθεσίας δηµοκρατικά ακάλυπτους΄΄. 

 Η Συνθήκη της Νίκαιας επεκτείνει τη Συνθήκη του Άµστερνταµ σε πεδία, στα οποία 

η τελευταία έπρεπε να έχει δώσει λύσεις, αλλά απέτυχε. Οι δύο Συνθήκες πρέπει να διαβά-

ζονται παράλληλα για να καθοριστούν αφενός το διαθέσιµο θεσµικό οπλοστάσιο της Ένω-

σης, πριν αυτή εισέλθει στον εικοστοπρώτο αιώνα, και αφετέρου τα εργαλεία λήψης αποφά-

σεων που αυτή θα χρησιµοποιήσει για να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Τελικά, κρίνε-

                                                 
152 A. Moberg, ́΄The Nice Treaty and voting rules in the Council΄΄, JCMS, Vol. 40(2): 259-82, 2002. 
153 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. 
π., σ: 93.  
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ται ότι η Συνθήκη της Νίκαιας, παρά τα όποια θετικά στοιχεία, δεν µπόρεσε να προετοιµάσει 

την Ένωση για την επερχόµενη διεύρυνση του 2004.  

  

 

10β. Υπάρχει ιδανικό µέγεθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση;  

  

Τα δύο µονοπάτια ολοκλήρωσης, οικονοµικό και πολιτικό, µπορούν το καθένα να δι-

καιολογηθούν θεωρητικά και παραµένουν στενά συνδεδεµένα. Το κύριο ενδιαφέρον της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης υπήρξε η οικονοµική ολοκλήρωση για την πραγµατοποίηση της οποίας 

πάντα ήταν απαραίτητη η πολιτική πρωτοβουλία. Ο συντονισµός  σηµαντικών τοµέων, η 

δηµιουργία κοινής αγοράς και η εισαγωγή ενός νέου, κοινού νοµίσµατος προϋποθέτουν πο-

λιτική συµφωνία. Η κοινή αγορά χρειάζεται αµοιβαία κατανόηση του τρόπου µε τον οποίον 

πρέπει να λειτουργούν οι αγορές154 (παραδείγµατος χάριν κανόνες ανταγωνισµού, προδια-

γραφές και κανόνες παραγωγής προϊόντων, ελεγκτικοί θεσµοί εφαρµογής των προαναφερθέ-

ντων). 

 Στην δεκαετία του 1990 η Ένωση είχε σπουδαίες επιτυχίες (διαµόρφωση κοινής αγο-

ράς, οικονοµική και νοµισµατική ένωση). Παρόλα αυτά ο σκεπτικισµός περί της διπλής φύ-

σης της ολοκλήρωσης εντεινόταν. Αν και η Ένωση σκόπευε στην δηµιουργία ενός χώρου 

που θα περιλάµβανε το 28% του παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αυτήν υπολείπεται κατά 30% του αντίστοιχου των Η.Π.Α. Η διεύ-

ρυνση του 2004 προκάλεσε αύξηση του πληθυσµού της Ένωσης κατά 19% και αύξηση του 

ΑΕΠ της Ένωσης µόνον κατά 5.6%. Ταυτόχρονα, οι διαφορές στο εισόδηµα µεταξύ των χω-

ρών-µελών γιγαντώθηκαν155. Περισσότερο από 90% του πληθυσµού των δέκα χωρών που 

έγιναν µέλη το 2004 ζει σε περιοχές, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µικρότερο του 75% 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ένωσης των εικοσιπέντε, που προέκυψε από την διεύρυνση του 

2004. Χωρίς σοβαρές µεταρρυθµίσεις η περαιτέρω διεύρυνση θα επιφέρει µία υπερεπέκταση 

µε τεράστιες ανάγκες χρηµατοδότησης για υποδοµές και αγροτική πολιτική. Η αυξανόµενη 

ετερότητα εγείρει ερωτήµατα για το ιδανικό µέγεθος της Ένωσης156. Θα προσεγγιστεί το 

                                                 
154 S. Wood, W. Quaisser, ΄΄The new European Union: Confronting the challenges of integratioń΄, 
Lynne Rienner Publishers Inc., USA, σ:18, 2008. 
155 World Bank, World Development Indicators (Washington, DC: July 2006); European Commission 
Directorate-General of Economic and Financial Affairs, European Economy, Statistical Annex, Brus-
sels, Spring 2006. 
156 D. Gros, A. Steinherr, ΄΄ Economic transition in Central and Eastern Europe΄΄, Cambridge Universi-
ty Press, σσ:274-83, Cambridge, United Kingdom, 2004. 
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πρόβληµα του ιδανικού µεγέθους, θεωρώντας την Ένωση ως σύλλογο (club), που είναι κάτι 

περισσότερο από συνοµοσπονδία (Staatenbund) και λιγότερο από οµοσπονδία 

(Bundesstaat)157. 

 Ο σύλλογος (club) στοχεύει να µεγιστοποιήσει την κοινωνική πρόνοια και ασφάλεια 

και έχει οικονοµικές και κοινωνικές προτιµήσεις, που τον διαφοροποιούν από µία εκτεταµέ-

νη περιοχή ελεύθερου εµπορίου. Αυτές οι προτιµήσεις δικαιολογούνται µόνο όταν οι αντι-

λήψεις της νεοκλασικής οικονοµικής θεωρίας δεν είναι η µοναδική βάση της οικονοµικής 

πολιτικής. Η οικονοµική πολιτική της Ένωσης καθορίζεται από µεµονωµένα κράτη, που δεν 

είναι απόλυτα πιστά στη νεοκλασική οικονοµική θεωρία, τον οικονοµικό φιλελευθερισµό. 

Όταν η Ένωση είχε λιγότερα µέλη, υπό την καθοδήγηση της Γαλλίας, ήταν πιο εύκολη η 

συµφωνία µε αυτό που αποκαλούµε δυτικοευρωπαϊκή κοινωνική δηµοκρατία (western Euro-

pean social democracy)158. Η ανάγκη να γίνει η Ένωση πιο ανταγωνιστική σε παγκόσµιο ε-

πίπεδο πιέζει για τροποποίηση αυτής της πολιτικής. Συνεπώς, η Ένωση πιέζεται να γίνει πιο 

φιλελεύθερη και τα µέλη της γίνονται αµοιβαία πιο ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Έτσι η αλ-

ληλεγγύη εξασθενεί και η εφαρµογή κοινών πολιτικών µεγάλης κοινωνικής χρηµατοδότησης 

είναι δυσκολότερη. Μόνον οι θεσµοί και οι δοµές λήψης αποφάσεων που βασίζονται στην 

αρχή της ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων, µπορούν να συνδράµουν στην οµαλή λει-

τουργία της Ένωσης ως συλλόγου (club)159. Οι θεσµοί και οι πολιτικές συνδέονται µε αρχές 

ή κανόνες λειτουργίας (operating rules or principles), που ταυτοποιούνται ως ΄΄εναρµόνιση 

εναντίον αµοιβαίας αναγνώρισης΄΄ (΄΄harmonization versus mutual recognition΄΄) ή ως 

΄΄πολιτική συνεργασία εναντίον συστηµικού ανταγωνισµού΄΄ (΄΄policy cooperation versus 

system competitioń́). Αυτή η σύνδεση µπορεί να παρουσιαστεί µε αναφορά στη µέθοδο 

που παρουσίασαν οι Daniel Gros και Alfred Steinherr160. Θεωρούν τους συλλόγους (clubs) 

ως εταιρείες (associations) κοινών συµφερόντων. Το ιδανικό µέγεθος δεν είναι ούτε η µονά-

δα ούτε το όλον (στην περίπτωση της Ένωσης το ιδανικό µέγεθος δεν είναι ούτε ένα ούτε 

εικοσιεπτά). Τα ωφέλη προκύπτουν από τη συνεργασία και φυσιολογικά έχουν συσχέτιση µε 

ιδιωτικά και όχι δηµόσια αγαθά (Εικόνα 1). Σύµφωνα µε την γραφική παράσταση ξεκινώ-

ντας µε ένα µικρό αριθµό µελών, τα ωφέλη (marginal benefits) από την κατοχή θέσης (για 

παράδειγµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση) αυξάνουν, καθώς εισέρχονται νέα µέλη (διευρύνσεις). 

                                                 
157 J. Buchanan, ΄΄An economic theory of clubs΄΄, Econometrica 32(1): 1-14, 1965. 
158 Κύρια χαρακτηριστικά αυτής είναι η γενναιόδωρη κοινωνική πρόνοια, η υψηλή φορολογία και α-
νακατανοµή του πλούτου και ο έντονος κυβερνητικός παρεµβατισµός στην οικονοµία. 
159 Σύµφωνα µε την αρχή αυτή, η δύναµη λήψης αποφάσεων και η υπευθυνότητα πρέπει να βρίσκονται 
σε αρχές αποκεντρωµένες (δηλαδή στις περιφέρειες και όχι στις Βρυξέλλες στην περίπτωση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης). 
160 D. Gros, A. Steinherr, ΄΄ Economic transition in Central and Eastern Europe΄΄, ο. π., σσ: 276-78. 
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Υπάρχει όµως ένα κριτικό σηµείο/µέγεθος, όπου αυτά αρχίζουν και ελαττώνονται, ενώ αρχί-

ζουν να αυξάνουν τα κόστη (marginal costs). Τα µέλη ωφελούνται από την αύξηση του ό-

ποιου συλλόγου, έως ότου η καµπύλη ωφέλους συναντήσει την καµπύλη κόστους και αυτό 

συµβαίνει σε συγκεκριµένο αριθµό µελών. Πέραν αυτού του σηµείου µε την αύξηση των 

µελών το κόστος επίτευξης συµφωνίας υπερβαίνει τα ωφέλη που φέρνουν τα νέα µέλη. Το 

ιδανικό µέγεθος του συλλόγου (club) µπορεί να αλλάξει, αν τροποποιηθούν κάποιες παράµε-

τροι, ώστε η καµπύλη κόστους να πιεστεί προς τα κάτω (ελάττωση κόστους, Εικόνα 2). Οι 

προβλεπόµενες συµφωνίες στη Συνταγµατική Συνθήκη θα µπορούσαν να επιτύχουν την υπο-

τίµηση (downward) της καµπύλης κόστους161.  

 

 

 
Εικόνα 10: Το ιδανικό µέγεθος ενός συλλόγου (club). Από S. Wood, W. Quaisser, ΄΄The new European 

Union-Confronting the challenges of integration΄΄, Lynne Rienner Publishers Inc., σ: 20, USA, 2008. Αρ-

χική πηγή: D. Gros, A. Steinherr, ΄΄ Economic transition in Central and Eastern Europe΄΄, Cambridge 

University Press, σσ: 276-78, Cambridge, United Kingdom, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 D. Gros, A. Steinherr, ΄΄ Economic transition in Central and Eastern Europe΄΄, ο. π., σσ:276-78. 
 



 71

  
Εικόνα 11: Ρυθµισµένο ιδανικό µέγεθος ενός συλλόγου (club) κατόπιν τροποποιήσεων. Από S. Wood, W. 

Quaisser, ΄΄The new European Union-Confronting the challenges of integration΄΄, Lynne Rienner Pub-

lishers Inc., σ: 20, USA, 2008. Αρχική πηγή: D. Gros, A. Steinherr, ΄΄ Economic transition in Central and 

Eastern Europe΄΄, Cambridge University Press, σσ: 276-78, Cambridge, United Kingdom, 2004. 

 

Βάσει και των εξελίξεων της επικαιρότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανότατα να έχει 

φτάσει στο κριτικό σηµείο ισορροπίας κόστους-ωφέλους. Είναι ανάγκη να γίνουν τροπο-

ποιήσεις, που θα οδηγήσουν σε αύξηση των ωφελών. Οι µονότονες, αυστηρές και άδικες σε 

µεγάλο βαθµό πολιτικές επιλογές οικονοµικής λιτότητας, µε περιορισµό του κοινωνικού 

κράτους, των µισθών και τη σύγχρονη αύξηση της φορολογίας, δεν συνδυάζονται, τουλάχι-

στον έως τώρα, µε καµία σαφή πολιτική ανάπτυξης. ∆υστυχώς, το γεγονός αυτό επιτείνει τον 

ευρωσκεπτικισµό και την αβεβαιότητα.  

Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι η περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης των εικοσιεπτά µε 

τις  χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και την Τουρκία αντιπροσωπεύει σηµαντική πρόκληση 

και ταυτόχρονα τον ισχυρότερο παράγοντα για την ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου. Αυτό 

επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της, που δηµοσιοποιήθηκε στις 14 

Οκτωβρίου 2009, για τη διεύρυνση, προτείνοντας µεταξύ άλλων την έναρξη διαπραγµατεύ-

σεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (Π.Γ.∆.Μ). Σε ό,τι αφο-

ρά στις άλλες υποψήφιες χώρες, η σχετική ανακοίνωση υπογραµµίζει ΄΄την πρόοδο που ση-

µείωσαν οι χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων και η Τουρκία στην πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση κατά την διάρκεια ενός δύσκολου έτους παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης΄΄ και 

αναφέρει τις κυριότερες προκλήσεις που θα αντιµετωπίσουν οι χώρες αυτές κατά τους προ-

σεχείς µήνες και έτη162. Η απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων για τα ∆υτικά 

Βαλκάνια, σηµαντικό βήµα για την περιοχή, θα προχωρήσει ουσιαστικά το 2010. Η προο-

                                                 
162 Σ. Κούρταλης, ΄΄Ευρωπαϊκή Ένωση, ∆υτικά Βαλκάνια και Τουρκία:  Ίδιες υποχρεώσεις, διαφορε-
τικές στρατηγικές΄΄, www.ekem.gr   
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πτική προσχώρησης στην Ένωση εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τις πολιτικές 

και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και να ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η διαδικα-

σία διεύρυνσης εξελίσσεται, επί του παρόντος, στο πλαίσιο βαθιάς και εκτεταµένης ύφεσης, 

η οποία έχει πλήξει τόσο την Ένωση όσο και τις υποψήφιες χώρες της διεύρυνσης.  

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων επισηµαίνονται συνο-

πτικά τα εξής: Σύµφωνα µε την πρόοδο που σηµειώθηκε, η Επιτροπή αποφάσισε να διατυ-

πώσει σύσταση για την έναρξη διαπραγµατεύσεων µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµο-

κρατία της Μακεδονίας. Η διαδικασία προσχώρησης δεν πρέπει να ανασταλεί, λόγω διµερών 

διαφορών (µε την Ελλάδα που είναι ήδη µέλος), τις οποίες πρέπει να επιλύσουν τα ενδιαφε-

ρόµενα µέρη. Η Κροατία  σηµείωσε ικανοποιητική πρόοδο όσον αφορά στην εκπλήρωση 

των κριτηρίων αξιολόγησης, που καθορίστηκαν στις συζητήσεις προσχώρησης και οι δια-

πραγµατεύσεις άρχισαν και πάλι επισήµως, µετά την πολιτική συµφωνία µεταξύ αυτής και 

της Σλοβενίας (που είναι ήδη µέλος) για το ζήτηµα των συνόρων. Το Μαυροβούνιο υπέβα-

λε αίτηση προσχώρησης τον ∆εκέµβριο του 2008 και η Επιτροπή προετοιµάζει, επί του πα-

ρόντος, γνώµη σύµφωνα µε το αίτηµα του Συµβουλίου.  

Η Αλβανία υπέβαλε αίτηση προσχώρησης τον Απρίλιο του 2009. Η Επιτροπή είναι έτοιµη 

να εκπονήσει τη γνώµη της, µόλις της το ζητήσει το Συµβούλιο. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη πρέ-

πει να επισπεύσει επειγόντως τις βασικές µεταρρυθµίσεις. Πρέπει να εκπληρωθούν οι απαι-

τήσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και οι προϋποθέσεις για το κλείσιµο του γραφείου του 

Ανωτάτου Εκπροσώπου163. Η Σερβία απέδειξε τη βούλησή της να προσεγγίσει περισσότερο 

µε την εφαρµογή των διατάξεων της ενδιάµεσης συµφωνίας µε την Ένωση και την πραγµα-

τοποίηση σηµαντικών µεταρρυθµίσεων. Με βάση τη συνεχή συνεργασία της µε το ∆ιεθνές 

Ποινικό ∆ικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει τώρα να 

εφαρµοστεί η ενδιάµεση συµφωνία. Στο Κόσοβο η σταθερότητα διατηρήθηκε, αλλά εξακο-

λουθεί να είναι εύθραυστη. Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι οι µεγαλύτερες προκλήσεις για 

τις χώρες αυτές, και την Τουρκία, σύµφωνα µε τους Ευρωπαίους πολίτες, στην πορεία τους 

προς την ένταξη είναι: ο σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις µειονότητες, η συµφι-

λίωση και η συνεργασία µε τις γειτονικές τους χώρες και η δηµοκρατική λειτουργία των πο-

λιτευµάτων τους. 

                                                 
163 Η θέση του Ανώτατου Εκπροσώπου της Ένωσης στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχει θεσπιστεί, ώστε να 
βοηθηθεί η ενταξιακή προσπάθεια της χώρας. 
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Εικόνα 12: Οι µεγαλύτερες προκλήσεις για την Τουρκία και τις χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων 
στην πορεία τους προς την ένταξη (Πηγή: Special Eurobarometer 255, Ιούλιος 2006). 

  

10γ. Η υποψηφιότητα της Τουρκίας και το ζήτηµα της ετερότητας 

  

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της Τουρκίας χρονολογείται από παλιά, µάλιστα 

ακόµα πριν την γέννηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Συ-

γκεκριµένα, κατά τον 19ο αιώνα, η ηγεσία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατάλαβε ότι 

πλέον είχε αρχίσει να εξασθενεί η δύναµή της συγκριτικά µε τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, 

που εξελίσσονταν σε σύγχρονα βιοµηχανικά κράτη. Με το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέ-

µου και την είσοδο των συµµαχικών δυνάµεων στην Κωνσταντινούπολη ήρθε, µέσω Συνθη-

κών, και το τέλος για την Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η Τουρκία µε τη σηµερινή της µορφή 

διαµορφώθηκε από τη συνθήκη της Λωζάνης (1923). Το 1987 έθεσε επίσηµα την υποψηφιό-

τητά της για ένταξη στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Μερικά χρόνια 

µετά, στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στο Ελσίνκι, τον ∆εκέµβριο του 1999, έλαβε 

το καθεστώς ΄΄υποψήφιας χώρας΄΄. Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν η θέληση του Συµβουλί-

ου να βελτιωθούν οι σχέσεις Ένωσης-Τουρκίας, η αλλαγή κυβέρνησης στην Γερµανία, η αλ-

λαγή της στάσης της Ελλάδας (άρση δικαιώµατος αρνησικυρίας/veto) και φυσικά οι πιέσεις 

εκ µέρους των Η.Π.Α προς την Ένωση. Τον ∆εκέµβριο του 2004 στις Βρυξέλλες, το Συµ-

βούλιο ενέκρινε την έναρξη των επίσηµων διαπραγµατεύσεων ένταξης µε την Τουρκία. Αυ-

τές ορίστηκαν να αρχίσουν στις 3 Οκτωβρίου 2005, αφού η Τουρκία θα προχωρούσε σε τε-

λωνειακή ένωση µε τα δέκα νεότερα µέλη της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης και της Κύ-

πρου. Η Τουρκία ολοκλήρωσε την τελωνειακή ένωση στις 25 Ιουλίου 2005, ξεκαθαρίζοντας 

ότι αυτό δεν σήµαινε και αναγνώριση της Κύπρου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης 

θα διαρκέσει τουλάχιστον δέκα έτη και το τελικό της αποτέλεσµα είναι αβέβαιο. 
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 Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια επικρατεί σταθερά εναντίωση στην ένταξη της 

Τουρκίας στην Ένωση. Φωτογραφίζοντας τις στάσεις κάποιων µελών της Ένωσης, που η 

τοποθέτησή τους στο θέµα της ένταξης της Τουρκίας έχει ενδιαφέρον, σηµειώνουµε τα ακό-

λουθα: 

α) Γερµανία: Οι χριστιανοδηµοκράτες, που είναι φορείς µίας περισσότερο συντηρητικής 

παράδοσης, είναι αρνητικοί, ενώ οι Σοσιαλδηµοκράτες παρουσιάζονται λιγότερο επιφυλα-

κτικοί. Η χώρα διαθέτει το µεγαλύτερο πληθυσµό Τούρκων µεταναστών στην Ένωση. Στην 

τελευταία άτυπη σύνοδο των υπουργών εξωτερικών της Ένωσης στις 11 Σεπεµβρίου 2010 

στις Βρυξέλλες, ο Guido Westerwelle είπε χαρακτηριστικά: ΄΄Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά θα 

κάνει να αναπτύξει τις σχέσεις µε την Τουρκία, αντί να επικεντρώνεται στις ενταξιακές δια-

πραγµατεύσεις΄΄
164.  

β) Μεγάλη Βρετανία: Υποστηρίζει µε θέρµη το αίτηµα της Τουρκίας για ένταξη. Έχει λιγο-

στούς Τούρκους µετανάστες. Στις 27 Ιουλίου 2010, ο πρόσφατα εκλεχθείς Βρετανός Πρω-

θυπουργός David Cameron σε επίσηµη επίσκεψή του στην Τουρκία υπογράµµισε µε εµφατι-

κό τρόπο την υποστήριξη της χώρας του στην ένταξη της Τουρκίας, τονίζοντας ταυτόχρονα 

τον ζωτικό ρόλο της τελευταίας στην προάσπιση των συµφερόντων του Ηνωµένου Βασιλεί-

ου
165. Βέβαια, οι Βρετανοί επιθυµούν περισσότερο την διεύρυνση, παρά την επίτευξη εµβά-

θυνσης στην Ένωση. Περαιτέρω εµβάθυνση θα σηµάνει µεγαλύτερου βαθµού ολοκλήρωση 

και πιθανότατα απόρριψη της ένταξης της Τουρκίας. Επιπλέον, η Βρετανία, σε συντονισµό 

και µε τις Η.Π.Α, στοχεύει περισσότερο στην ενίσχυση της µεταξύ τους συµµαχίας. 

γ) Γαλλία: Είναι αντίθετη στην ένταξη της Τουρκίας πιθανότατα, γιατί ήδη βιώνει εσωτερι-

κές αναταράξεις από το πλήθος των µη κοινωνικοποιηµένων µεταναστών. Έχει όµως και λό-

γους για να στηρίζει την προσπάθεια της Τουρκίας, όπως την αύξηση της επιρροής της στη 

Μέση Ανατολή και το οικονοµικό ώφελος, κύρια από την πώληση οπλικών συστηµάτων166. 

δ) Ελλάδα: Όπως ήδη αναφέρθηκε, τον ∆εκέµβριο του 1999 στο Ελσίνκι άλλαξε τη στάση 

της. Παραιτήθηκε του δικαιώµατος αρνησικυρίας (veto) και συγκατάθεσε στο να λάβει η 

Τουρκία το καθεστώς ΄΄υποψήφιας χώρας΄΄167. Εδώ υπήρξε στρατηγική µεταβολή πολιτικής 

στάσης. Η Ελλάδα, πλέον, πιστεύει ότι µία ενταγµένη στην Ένωση Τουρκία θα πάψει να εί-

ναι η µέγιστη εξωτερική απειλή για τα κυριαρχικά της δικαιώµατα και επιπλέον τα µεταξύ 

τους εκκρεµή ζητήµατα θα µπορέσουν να επιλυθούν µε ειρηνικό τρόπο και ευκολότερα. ∆υ-
                                                 
164 Ιστοσελίδα ενηµέρωσης www.in.gr 
165 Ibid. 
166 Η Τουρκία διαθέτει το µεγαλύτερο στρατό στην Ευρώπη και είναι από τους µεγαλύτερους κατανα-
λωτές οπλικών συστηµάτων και πολεµικής τεχνολογίας παγκοσµίως. 
167 Συνέβαλε σε αυτό και η συνεργασία της Ελλάδας και Τουρκίας σε περιπτώσεις µαζικών φυσικών 
καταστροφών που έπληξαν και τις δύο χώρες 
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στυχώς, µέχρι τώρα η αλλαγή στάσης της χώρας µας έχει αποδειχθεί περιορισµένης αποτε-

λεσµατικότητας. 

ε) Αυστρία: Οι πολίτες της αντιτίθενται σφόδρα (ποσοστά τάξης του 80%). Οι λόγοι είναι 

κυρίως βαθιά ιστορικοί και πολιτισµικοί. Η Οθωµανική Αυτοκρατορία και η Αυστροουγγα-

ρία υπήρξαν παραδοσιακά αιώνιοι εχθροί. 

 Για να κατανοηθεί καλύτερα η εναντίωση, θα βοηθούσε να αναφερθούµε στην ευρω-

παϊκή ταυτότητα, όπως αυτήν την αντιλαµβάνονται οι Ευρωπαίοι. Η ευρωπαϊκή ταυτότητα 

στηρίζεται σε κοινές αξίες και κοινές προσεγγίσεις επί παγκοσµίων ζητηµάτων168. O Haber-

mas αναγνωρίζει πέντε κοινά στοιχεία στους Ευρωπαίους, που είναι τα εξής169: α) ο κοσµι-

κός χαρακτήρας του κράτους (securalism), β) η πολιτική υπεράνω της πίστης στην οικονοµία 

της αγοράς, γ) η αλληλεγγύη και η κοινωνική δικαιοσύνη, δ) ο σεβασµός του διεθνούς δι-

καίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ε) η υποστήριξη στον οργανωτικό και ηγετικό 

ρόλο του κράτους. Σίγουρα, δεν υπάρχει οµοφωνία µε την τοποθέτηση του Habermas, κανείς 

όµως δεν αµφισβητεί τη θεµελιώδη σηµασία του διαχωρισµού εκκλησίας και κράτους, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στην Ευ-

ρώπη. Σίγουρα επίσης, ο Habermas ξεχνά τον ξεκάθαρα χριστιανικό χαρακτήρα της Ευρώ-

πης
170. 

 Υπάρχουν δύο προβληµατικά πεδία στη θεώρηση της Τουρκίας ως ευρωπαϊκού κρά-

τους. Το γεωγραφικό µπορεί να θεωρήσει κανείς ότι δεν υφίσταται, µιας και το 1963 ο Πρό-

εδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Walter Halstein, δήλωσε ότι ΄΄η Τουρκία είναι µέρος της 

Ευρώπης΄΄. Το πολιτιστικό όµως παραµένει. Είναι χαρακτηριστικό, ότι η τρίτη δηµοφιλέ-

στερη αιτία απόρριψης της Συνταγµατικής Συνθήκης στο δηµοψήφισµα της Ολλανδίας ήταν 

η αντίθεση στην ένταξη της Τουρκίας στην Ένωση. Στην Ολλανδία, όπως και σε άλλες χώ-

ρες της Ένωσης, ζούνε πολλοί Τούρκοι µετανάστες. Το πολιτισµικό χάσµα ανάµεσα στους 

όποιους γηγενείς και τους µετανάστες, που είναι φορείς της ισλαµικής παράδοσης, είναι µε-

γάλο. Η µη γεφύρωση του χάσµατος δε σηµαίνει και απόρριψη, τουλάχιστον όχι σε απόλυτο 

βαθµό και όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Η ελευθερία του πνεύµατος στην Ευρώπη είναι παγι-

ωµένη και συνεπάγεται την ανοχή του διαφορετικού. ∆υστυχώς σηµειώνονται εκτροπές, ό-

πως βίαιη αντιµετώπιση µεταναστών, νόµιµων και µη, ακόµα και από κρατικά όργανα. Η 

καταδίκη και η αποφυγή επανάληψης τέτοιων γεγονότων είναι απαραίτητες. Η ανάληψη 

                                                 
168 A. Tekin, ́ ΄Future of Turkey- EE relations: A civilisational discoursé́ , Futures 37, σ: 290, 2004. 
169 Ibid, σ: 290, 2004, από J.Habermas, ΄΄Philosophising about Europe’s rebirth΄΄, Europe Deutsche 
Welle, June 2003. 
170 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 246. 
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δράσεων πολιτισµικού περιεχοµένου σίγουρα θα διευκολύνει την προσαρµογή των πολιτών 

στην πλουραλιστική πραγµατικότητα της ετερότητας. Πάρα πολύ σηµαντική είναι η συν-

δροµή του αθλητισµού στην περίπτωση αυτή. Για παράδειγµα, οι εθνικές οµάδες ποδοσφαί-

ρου της Γαλλίας και της Γερµανίας έχουν στις συνθέσεις τους στελέχη τα οποία είναι µετα-

νάστες δεύτερης γενιάς, όπως αποκαλούνται171. Η συµβολή των ατόµων αυτών στις επιτυχί-

ες των οµάδων δηµιουργεί, έστω και ασυνείδητα, θετική διάθεση απέναντι στους µετανάστες 

στις παραπάνω χώρες και αυξάνει την αποδοχή τους εκ µέρους των γηγενών κατοίκων. 

 Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι τα οικονοµικά συµφέροντα (ιδίως 

ατόµων µε συγκεκριµένα επαγγέλµατα και χαµηλά εισοδήµατα)172 δεν δικαιολογούν την ε-

ναντίωση στην ένταξη της Τουρκίας, που την εκφράζουν ισότιµα άτοµα διαφορετικών εισο-

δηµάτων και επαγγελµάτων173. Αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι η αντίληψη της Τουρκίας 

ως απειλής για τον τρόπο και την ποιότητα ζωής πολλών κοινωνικών οµάδων. Η ίδια αντιµε-

τώπιση ίσχυε και για υποψηφιότητες άλλων χωρών (πχ. Πολωνίας) πριν το 2004, αλλά όχι µε 

την ένταση που παρατηρείται στην περίπτωση της Τουρκίας. Το µεταναστευτικό ρεύµα από 

την Τουρκία προς την Ευρώπη δεν δηµιούργησε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αισθήµατα κοι-

νότητας και συµπαράστασης, αλλά απόρριψης και αντιπαλότητας. Αν δεν υπήρχε αυτό το 

ρεύµα, µπορεί η εναντίωση να ήταν µικρότερη. Αν ανάλογο ρεύµα προερχόταν και από άλ-

λες χώρες, µπορεί και αυτές να βίωναν την ίδια αντιµετώπιση µε αυτήν της Τουρκίας. Η πι-

θανή διενέργεια δηµοψηφισµάτων στα µέλη της Ένωσης για την ένταξη της Τουρκίας πιθα-

νότατα θα είναι απογοητευτική εµπειρία για την τελευταία. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για την 

οικονοµική τους κατάσταση, το σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, την πολιτιστική τους παρά-

δοση και τον τρόπο ζωής τους. Οι ίδιες ανησυχίες υπήρχαν και για τα δώδεκα τελευταία µέ-

λη της Ένωσης, απλά στην περίπτωση της Τουρκίας είναι γιγαντωµένες από την πληθωρική 

παρουσία Τούρκων µεταναστών. Ίσως χρειαστεί οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υιοθετή-

σουν, όπως και στις τελευταίες διευρύνσεις, πολιτική επιτήρησης της µετακίνησης πολιτών 

και εργατικού δυναµικού από την Τουρκία, όταν αυτή τελικά ενταχθεί. Τέτοιες δράσεις όµως 

δεν φαίνονται να είναι αποδεκτές από την Τουρκία. 

 Μέχρι πρόσφατα, η Ένωση επικαλούνταν επίσηµα την οικονοµική κατάσταση και τα 

χαρακτηριστικά του πολιτεύµατος της Τουρκίας ως τροχοπέδη για την ένταξή της. Μετά τις 

                                                 
171 Όπως ο Zinedin Zidane, πρώην αρχηγός της γαλλικής εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου, που ήταν αλ-
γερινής καταγωγής και ο Mesut Özil, νυν βασικό στέλεχος της γερµανικής εθνικής οµάδας ποδοσφαί-
ρου, που είναι Τούρκος στην καταγωγή. 
172 Ευρωπαίοι µε αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν ενάντια στην ένταξη και άλλων χωρών, π.χ Πολωνίας. 
173 L. M. McLaren, ́΄Explaining opposition to Turkish membership of the EU΄΄, European Union Poli-
tics, Vol. 8(2): 251-278, 2007. 
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θεσµικές αλλαγές, όπως η πρόσφατη τροποποίηση του Συντάγµατος174, που έκανε η Τουρκί-

α, αποµένει το οικονοµικό της πρόβληµα ως ανασταλτικός παράγοντας. Πρόβληµα που µπο-

ρεί να παραβλέψει κανείς µπροστά στην προοπτική απόκτησης πρόσβασης των προϊόντων 

της Ένωσης σε µία νέα αγορά 70 εκατοµµυρίων καταναλωτών περίπου. Είναι χρήσιµο πά-

ντως να σηµειωθεί ότι συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήµατα στα πεδία του σεβασµού των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της ετερότητας και της διάθεσης της στρατιωτικής ηγεσίας της 

χώρας για απόκτηση ενεργού πολιτικού ρόλου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει το χριστιανικό ορθόδοξο Οικουµενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, 

το ζήτηµα της εθνικής µειονότητας των Κούρδων και τις πρόσφατες πολλαπλές συλλήψεις 

αξιωµατούχων του τουρκικού στρατού175. 

 Η Ένωση έχει ήδη αποφύγει την διαδικασία σαφούς ορισµού της ευρωπαϊκής ταυτό-

τητας. Η οριστική αποδοχή όµως της πολιτισµικής και θρησκευτικής ετερότητας ως συστα-

τικού στοιχείου αυτής δεν έχει επιτευχθεί. Η προοπτική της πλήρους ένταξης είναι η µοναδι-

κή που ενδιαφέρει την Τουρκία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Ahmet Davutoğlu δήλω-

σε χαρακτηριστικά, µετά την τελευταία (11/09/2010) άτυπη σύνοδο των υπουργών εξωτερι-

κών των µελών της Ένωσης, ότι: ΄΄Η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να δεχτεί το όποιο υποκα-

τάστατο ή εναλλακτική λύση στην ενταξιακή διαδικασία΄΄176. Σίγουρα ο δρόµος είναι ακόµα 

µακρύς για να επιτύχει η Τουρκία την ένταξή της ως πλήρες µέλος στην Ένωση. Η ένταξή 

της αλληλεπιδρά µε την ολοκλήρωση και η τελευταία ταλαντώνεται µεταξύ των διαφορετι-

κών θέσεων των µελών της Ένωσης. Τέλος, αν λάβουµε υποψιν ότι η ένταξη απαιτεί οµό-

φωνη απόφαση του Συµβουλίου, ΄΄σύµφωνη γνώµη΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

επικύρωση από τα κράτη-µέλη σε συνδυασµό µε όσα παραθέσαµε, τότε η ένταξη της Τουρ-

κίας είναι µε βεβαιότητα η µεγαλύτερη έως τώρα πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

10δ. Η αντιµετώπιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τις πολιτι-

κές ελίτ και τους πολίτες 

  
                                                 
174 Στο δηµοψήφισµα της 12/09/2010 ο τουρκικός λαός ψήφισε ΄΄ΝΑΙ΄΄ στις αλλαγές αυτές σε ποσο-
στό 58%. 
175 Το γενικότερο σχέδιο µε την επωνυµία ΄΄Επιχείρηση βαριοπούλα΄΄, ανέφερε ότι στόχος είναι ΄΄η 
άµεση αποµάκρυνση του Κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης και η βίαιη εξουδετέρωση της υφι-
στάµενης αναχρονιστικής δοµής, µε σκοπό την υπεράσπιση της ακεραιότητας της χώρας, την διασφά-
λιση της εθνικής ενότητας, την αποτροπή ενδεχοµένου εµφυλίου πολέµου και την εξάλειψη των στοι-
χείων που εµποδίζουν τη λειτουργία του δηµοκρατικού λαϊκού καθεστώτος, και τέλος η ανοικοδόµηση 
της εξουσίας του λαϊκού κράτους µε την προώθηση καθορισµένων στελεχών στην εξουσία΄΄ (Πηγή 
Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, www.enet.gr). 
176 Ιστοσελίδα ενηµέρωσης www.in.gr 
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Στο ερώτηµα αν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των λαών και των πολιτικών ελίτ 

στο θέµα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µπορεί κάποιος να απαντήσει θετικά, εφόσον εξετά-

ζει την υποστήριξη στην αρχή (principle) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μάλιστα, οι πολι-

τικές ελίτ είναι µε διαφορά πιο φιλοευρωπαϊκές. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι οι ελίτ είναι 

περισσότερο ικανοποιηµένες µε τους βασικούς άξονες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. 

 Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη αν κάποιος ρωτήσει πώς πρέπει να γίνεται η κα-

τανοµή αρµοδιοτήτων και εξουσίας µεταξύ Ένωσης (υπερεθνικό επίπεδο) και εθνικών κυ-

βερνήσεων, επί συγκεκριµένων θεµάτων. Τότε, η διαφορά µεταξύ πολιτών και ελίτ είναι λε-

πτή, αλλά υπαρκτή177. Οι ελίτ θέλουν µία Ένωση που να κυβερνά µία µεγάλη, ανταγωνιστι-

κή αγορά και να παράγει πολιτική ισχύ. Οι πολίτες θέλουν µία Ένωση που θα τους προστα-

τεύει από τα δεινά της καπιταλιστικής αγοράς. Είναι σαφές ότι υποστηρίζουν διαφορετικές 

διαστάσεις της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

 Οι ελίτ και οι πολίτες µοιάζουν στο ότι υποστηρίζουν µε λιγότερη θέρµη τον εξευ-

ρωπαϊσµό
178 (europeanizing) πολιτικών υψηλού κόστους, όπως υγεία, εκπαίδευση και κοι-

νωνική πολιτική. Αυτό το κοινό χαρακτηριστικό οφείλεται στο ότι και οι δύο µοιράζονται 

την πίστη ότι η µεταφορά εξουσίας, στους συγκεκριµένους τοµείς, µπορεί να αποσταθερο-

ποιήσει ισχυρά ένοµµα συµφέροντα και να διαταράξει την υλοποίηση πολιτικών αποφάσε-

ων. Ωστόσο, οι πολίτες θέλουν να εξευρωπαϊστούν οι πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία 

της αγοράς, ενώ οι ελίτ όχι. Εδώ υπάρχει διχογνωµία. Καθώς η ενιαία αγορά εντείνει τη µε-

ταβλητότητα στην αγορά εργασίας, οι πολίτες επιθυµούν τον περιορισµό των παραγόµενων 

κινδύνων, εξευρωπαΐζοντας εκλεκτικά πολιτικές σχετικές µε την ολοκλήρωση της αγοράς 

(απασχόληση, κοινωνική πολιτική, πολιτική συνοχής, περιβαλλοντική και βιοµηχανική πολι-

τική). Οι ελίτ δεν ακολουθούν την παραπάνω λογική. Αντίθετα, είναι συνεπείς µε µία λει-

τουργική πολιτική. Θέλουν λοιπόν τον εξευρωπαϊσµό πολιτικών που άπτονται του λειτουρ-

γισµού, όπως συναλλαγµατική πολιτική, εξωτερική πολιτική, παροχή βοήθειας προς τις ανα-

πτυσσόµενες χώρες, µετανάστευση, περιβάλλον και άµυνα. Η λογική του λειτουργισµού 

όµως, δεν εξηγεί τις προτιµήσεις των Ευρωπαίων πολιτών.  

 

  

10ε. Οι συνέπειες της διεύρυνσης 
                                                 
177 L. Hooghe, ́́  Europe divided? Elites vs. public opinion on European integratioń́, European Union 
Politics, Vol. 4 (3): 281-304, 2003. 
178 Με τον όρο ΄΄εξευρωπαϊσµός΄΄ (europeanizing) ενός πεδίου πολιτικής, λόγου χάρη απασχόληση, 
εννοείται η µεταβίβαση της σχετικής αρµοδιότητας και εξουσίας από εθνικό σε υπερεθνικό επίπεδο. 
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 Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρήθηκαν ότι θα συντελού-

σαν στην επίτευξη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και θα ενίσχυαν την παρουσία και τον ρό-

λο της Ένωσης στις διεθνείς σχέσεις. Παρά τις προσδοκίες, η πραγµατικότητα δείχνει ότι τα 

κύµατα διεύρυνσης τελικά αποδυνάµωσαν την διεθνή παρουσία της Ένωσης και επέδρασαν 

αρνητικά στη συνοχή της. Σίγουρα η αύξηση της ετερότητας, ως συνέπειας της διεύρυνσης, 

συντέλεσε στο γεγονός αυτό. Η πολιτική διεύρυνσης δεν συνδυάστηκε µε µία ταυτόχρονη 

και εξίσου αποτελεσµατική πολιτική εµβάθυνσης, που θα δρούσε οµαλοποιητικά. ∆εν είναι 

παράδοξο λοιπόν που τελικά το µεγάλο µέγεθος της Ένωσης επιδείνωσε την επιχειρησιακή 

και ιδεολογική δυσλειτουργία της. 

 Ο αναπόφευκτος πολλαπλασιασµός της ετερότητας φαίνεται να διασπά την εσωτε-

ρική συνοχή της Ένωσης. Αυτό είναι φανερό στο πολιτικό πεδίο, όπου σε µείζονα θέµατα, 

όπως ο βοµβαρδισµός της Σερβίας από το ΝΑΤΟ (24 Μαρτίου έως 11 Ιουνίου 1999) και η 

εισβολή στο Ιράκ (20 Μαρτίου έως 1 Μαΐου 2003), ποτέ η Ένωση δεν καταφέρνει να έχει 

ουσιαστικό ρόλο. Κυρίως επειδή τα µέλη της έχουν διαφορετικές επιµέρους επιλογές και το-

ποθετήσεις που δεν οµογενοποιούνται, ώστε να εκφραστούν συντονισµένα και πειστικά.  

 Στην οικονοµία επίσης, τα προβλήµατα είναι διαρκώς εντεινόµενα. Η τωρινή πα-

γκόσµια οικονοµική δίνη και οι τελευταίες δύο διευρύνσεις, µε τις οποίες εντάχθηκαν πολλές 

φτωχές χώρες, έχουν δηµιουργήσει µία αντικειµενικά δύσκολη κατάσταση. Εξαιρετικό είναι 

το παράδειγµα της δυσκολίας της Ένωσης, στα τέλη του 2009, να µπορέσει να βοηθήσει α-

ποτελεσµατικά την Ελλάδα στην προσπάθεια της τελευταίας να εξασφαλίσει τη χρηµατοδό-

τηση του προϋπολογισµού της µε τη λήψη δανείων από την διεθνή αγορά. Επίσης, οι οικο-

νοµικές ανισότητες µεταξύ των µελών είναι τεράστιες. Για να εξοµαλυνθούν αυτές θα πρέπει 

να υπάρξει γενναία χρηµατοδότηση των κατά βάση αγροτικών οικονοµιών των νεοενταχθέ-

ντων χωρών. Τέτοια χρηµατοδότηση, εκτός του ότι πάντα δηµιουργούσε εντάσεις όσον αφο-

ρά στην κατανοµή του κοινοτικού προϋπολογισµού, στην ισχύουσα συγκυρία είναι ακόµα 

πιο δύσκολη. Όλα αυτά τελικά δηµιουργούν και αµφιβολίες για το επίπεδο της αλληλεγγύης 

µέσα στους κόλπους της Ένωσης. 

 Η Ένωση είναι ταυτόχρονα οικονοµικός γίγαντας και πολιτικός Πυγµαίος. Την ει-

κόνα αυτή δηµιουργεί σε σηµαντικό βαθµό και ο τρόπος οικοδόµησης και λειτουργίας των 

θεσµικών της οργάνων. Αν και αναγνωρίζεται η ανάγκη θεσµικής µετεξέλιξης, δεν υπάρχει 

σαφής προσανατολισµός. ∆υστυχώς, ούτε τα κείµενα των Συνθηκών βοηθούν. Εποµένως, 

είναι λογικό να συµπεράνει κανείς ότι µία διεύρυνση θα επιδεινώσει την κατάσταση. 



 80

 Τελικά, οι πιο θερµοί υποστηρικτές µεταξύ αυτών που υποστήριξαν, σχεδόν χωρίς 

όρους, την διεύρυνση στην πορεία προς την ολοκλήρωση αποδείχτηκαν οι Ατλαντιστές. Οι 

Ατλαντιστές εστιάζουν σε µία µεγάλη Ευρώπη µε περιορισµένο όµως παγκόσµιο ρόλο. Ο 

µονοπολισµός που επικρατεί σίγουρα δεν κάνει τον κόσµο ασφαλέστερο. Η αδιαµφισβήτητη 

κυριαρχία των Η.Π.Α είναι προβληµατική. Είναι ανάγκη να αναδειχτεί µία νέα δύναµη, που 

θα λειτουργήσει αντιρροπιστικά. Τούτο τον ρόλο έπρεπε να έχει η Ένωση. ΄΄Όµως η τελεο-

λογική ασάφεια, η πολυφωνία, οι δοµικές ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες που χαρακτηρί-

ζουν την Ένωση και η καταλυτική παρουσία των Η.Π.Α έχουν συντελέσει στα εξής179: 

α) τον πολιτικό κατακερµατισµό της Ευρώπης, 

β) την απαξίωση του Ευρωπαϊσµού και των υποστηρικτών του, 

γ) τον περιορισµένο µεσολαβητικό ρόλο της Ένωσης σε διεθνείς κρίσεις, 

δ) τον θεσµικό στραγγαλισµό των Ευρωπαϊστών, 

ε) την περιθωριοποίηση του ρόλου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και 

στ) την κυριαρχία του ΝΑΤΟ, ακόµα και στην εξασφάλιση και εγγύηση της ασφάλειας της 

Ένωσης΄΄. 

 Για πολλούς Ευρωπαϊστές η διεύρυνση αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο της πολι-

τικής περιορισµού της Ένωσης που ακολούθησαν οι Η.Π.Α. Η επιτυχία της συγκεκριµένης 

πολιτικής οφείλεται σε κάποιο βαθµό και στην απουσία χαρισµατικών Ευρωπαίων πολιτικών 

ηγετών. Τελικά, Ευρωπαϊκή Ένωση και Η.Π.Α θα πρέπει να κριθούν µε βάση την επίδοσή 

τους στη διεθνή πολιτική σκηνή και την ικανότητα χρήσης σκληρής ισχύος εντός ενός διε-

θνούς κρατοκεντρικού συστήµατος. Η φτωχή επίδοση της πρώτης δείχνει τους περιορισµούς 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε πολιτικό επίπεδο και τις δυσκολίες συντονισµού, καθώς 

ολοένα αποτελείται από περισσότερα κυρίαρχα κράτη. Η διεύρυνση επηρέασε δραµατικά τη 

συνοχή της Ένωσης και τη θεσµική και ιδεολογική δυνατότητά της να χειριστεί διαφορετι-

κές, και συχνά αντικρουόµενες, απόψεις στο πλαίσιο απουσίας σαφούς πολιτικού και ιδεο-

λογικού προσανατολισµού. 

 Σε αυτό το σηµείο θα θέλαµε να παρουσιάσουµε συνοπτικά τα αποτελέσµατα µίας 

ενδιαφέρουσας δηµοσκόπησης, που έγινε από το Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2003, 

κατά την διάρκεια της ελληνικής προεδρίας στην Ένωση των δεκαπέντε, δηλαδή λίγο πριν 

τη µεγαλύτερη ιστορικά διεύρυνση της Ένωσης180. Στη δηµοσκόπηση έλαβαν µέρος 14424 

Ευρωπαίοι πολίτες.  

                                                 
179 G. Voskopoulos, ΄΄Transatlantic relations and European integration-Realities and Dilemmas΄΄, ο. π., 
σ: 14. 
180 Πηγή έρευνας και σχετικών γραφηµάτων: Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, www.aueb.gr 
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Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων (76%) πιστεύει ότι η διεύρυνση της  Ένωσης είναι κά-

τι θετικό (Γράφηµα 6.1). Το 86% των ερωτηθέντων απάντησε πως είναι πολύ καλά ενηµε-

ρωµένο σχετικά µε την διεύρυνση. Αυτό το µεγάλο ποσοστό ίσως να οφείλεται περισσότερο 

στην προηγούµενη θετική στάση, που τονώνει την ψυχολογία, παρά στην πληρότητα της ε-

νηµέρωσης καθεαυτής. Επίσης, σηµειώνεται ότι οι δηµοσκοπήσεις αντικατοπτρίζουν την 

ιστορική συγκυρία. ∆ύο χρόνια µετά την διεύρυνση του 2004, σε µία ειδική έκδοση του Ευ-

ρωβαρόµετρου, υπάρχει πλήρης αναστροφή, µιας και το 68% των πολιτών (Εικόνα 13) δη-

λώνει ότι δεν είναι καλά ενηµερωµένο για τα θέµατα της διεύρυνσης181.  

 

             

                                                 
181 Special Eurobarometer 255/Wave 65.2, ΄΄Attitudes towards European Union Enlargement΄΄, July 
2006, http://ec.europa.eu 
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Εικόνα 13: Το 68% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι δεν αισθάνεται καλά ενηµερωµένο για την διεύ-
ρυνση της Ένωσης (Special Eurobarometer 255, Ιούλιος 2006). 
  
 

Σε ερωτήµατα σχετικά µε οικονοµικά θέµατα, όπου η Ένωση έχει, θεωρητικά, τις 

καλύτερες επιδόσεις, δόθηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις. Το 49% των ερωτηθέντων πιστεύει 

πως τόσο τα νέα µέλη όσο και τα παλαιότερα δεκαπέντε θα επωφεληθούν περίπου ισότιµα. 

Το 79% πιστεύει ότι η διεύρυνση θα έχει σαν αποτέλεσµα να επιτρέψει στις ευρωπαϊκές επι-

χειρήσεις να επεκταθούν σε νέες αγορές, ενισχύοντας την ευηµερία των οικονοµιών παλαιών 

και νέων µελών. Το 41% διαφωνεί µε την άποψη ότι τα νέα κράτη-µέλη θα απορροφήσουν 

τεράστια κονδύλια, για τα οποία θα πληρώσουν οι φορολογούµενοι των πλουσιοτέρων χω-

ρών, γεγονός που επιπλέον θα είναι εις βάρος των φτωχότερων περιοχών της Ένωσης των 

δεκαπέντε. Το 41% πιστεύει πως η διεύρυνση της δεν θα επηρεάσει ούτε θετικά ούτε αρνη-

τικά το πρόβληµα της ανεργίας. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι Ευρωπαίοι (91%) συµ-

φωνούν µε την άποψη ότι η διεύρυνση θα προωθήσει την ανάπτυξη των νέων µελών. Το 

83% των πολιτών εµφανίζεται αισιόδοξο µε την άποψη πως µετά την διεύρυνση θα ανοίξουν 

νέες αγορές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Ήδη το 2006, πριν εκδηλωθεί η παγκόσµια 

οικονοµική κρίση και µε γνώση πλέον των µεγάλων οικονοµικών ανισοτήτων µεταξύ των 25 

µελών, στην ειδική έκδοση 255 του Ευρωβαρόµετρου αποτυπώνεται ο προβληµατισµός γύ-

ρω από την οικονοµική κατάσταση της Ένωσης και των µελών της. Οι Ευρωπαίοι εµφανίζο-

νται διχασµένοι. Το 40% συµφωνεί ότι η διεύρυνση ελαττώνει τις ευκαιρίες οικονοµικής α-

νάπτυξης, τόσο για την Ένωση όσο και για την πατρίδα τους, ενώ το 43% διαφωνεί µε την 

άποψη αυτή (Εικόνα 14). Στον κατάλογο µε τις συνέπειες της διεύρυνσης για τις οποίες οι 

πολίτες θέλουν καλύτερη ενηµέρωση την πρώτη   
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Εικόνα 14: Το 40% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η διεύρυνση ελαττώνει τις ευκαιρίες οικονοµι-
κής ανάπτυξης της Ένωσης και της χώρας τους, ενώ το 43% διαφωνεί (Special Eurobarometer 
255, Ιούλιος 2006). 
  
 

             
Εικόνα 15: Οι πολίτες θέλουν να ενηµερωθούν καλύτερα για τις συνέπειες της διεύρυνσης στην 
οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία και την ποιότητα ζωής τους (Special Eurobarometer 255, 
Ιούλιος 2006). 
 

θέση έχουν η οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία (38%) και ακολουθεί η ποιότητα ζωής 

(27%), που εξαρτάται άµεσα από την οικονοµία (Εικόνα 15). Σήµερα, που είναι εντονότερα 

αντιληπτή η προβληµατικότητα της πραγµατικής οικονοµικής σύγκλισης των περιφερειών 

της Ευρώπης σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον ο προβληµατισµός εντείνεται. Στα 

πρώτα αποτελέσµατα του Ευρωβαρόµετρου 73 τον Αύγουστο του 2010, οι πολίτες στις πε-

ρισσότερες χώρες-µέλη πιστεύουν (Εικόνα 16) ότι η επίδραση της οικονοµικής κρίσης στις 

θέσεις εργασίας δεν έχει φτάσει στο ζενίθ182. To 86% συµφωνεί ότι όλα τα µέλη πρέπει να 

συνεργαστούν περισσότερο για την αντιµετώπιση της κρίσης (Εικόνα 17) και το 75% πι-

στεύει ότι ο ισχυρότερος οικονοµικός συντονισµός των µελών θα είναι αποτελεσµατικός για 

                                                 
182 Eurobarometer 73, ΄΄Public opinion in the EU-First Results΄΄, August 2010, http://ec.europa.eu  
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την αντιµετώπιση της. Οι απαντήσεις αποδεικνύουν ότι αν και οι οικονοµικοί δείκτες φανε-

ρώνουν ανάκαµψη της ευρωπαϊκης οικονοµίας, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν πειστεί. 

 

  

 

 
Εικόνα 16: Στις περισσότερες χώρες-µέλη (κόκκινο) της Ένωσης οι πολίτες πιστεύουν ότι η επί-
δραση της κρίσης στις θέσεις εργασίας δεν έχει κορυφωθεί (Eurobarometer 73,  First results, 
Αύγουστος 2010). 
 

 

 

 
Εικόνα 17: Το 86% των πολιτών συµφωνεί ότι τα µέλη της Ένωσης πρέπει να συνεργαστούν πε-
ρισσότερο για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης (Eurobarometrer 73, First Results, Αύ-
γουστος 2010). 
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Σχετικά µε την παρουσία της Ένωσης ως πολιτικής οντότητας, οι πολίτες απάντησαν 

ως ακολούθως. Το 74% συµφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα ισχυροποιήσει τον ρό-

λο της Ένωσης στην διεθνή σκηνή, αλλά και στις σχέσεις της µε άλλες χώρες (Γράφηµα 

6.4). Μετά την διεύρυνση του 2004, στην ειδική έκδοση 255 του Ευρωβαρόµετρου το ποσο-

στό αυτό έχει ελαττωθεί στο 67%, παραµένοντας όµως υψηλό (Εικόνα 18). Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι στην ίδια έκδοση, το 37% των πολιτών συµφωνεί ότι η διεύρυνση ελαττώνει τις πι-

θανότητες, προφανώς λόγω της αυξανόµενης ετερότητας, για µία ενιαία φωνή της Ένωσης 

στα διεθνή ζητήµατα (Εικόνα 18). Το 55% διαφωνεί µε την άποψη πως η διεύρυνση θα περι-

ορίσει την ικανότητα της Ένωσης να εξελιχθεί σε ισχυρότερη πολιτική οντότητα και να δια-

δραµατίσει ανεξάρτητο ρόλο στην παγκόσµια σκηνή. Με την άποψη πως  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
Εικόνα 18: Το 67% των πολιτών πιστεύει ότι η διεύρυνση ενισχύει τον διεθνή ρόλο της Ένωσης 
και το 37% πιστεύει ότι αυτή ελαττώνει τις πιθανότητες για µία κοινή ευρωπαϊκή θέση σε διεθνή 
θέµατα (Special Eurobarometer 255, Ιούλιος 2006). 
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η διεύρυνση θα συµβάλλει στην ενίσχυση των σχέσεων Ένωσης και Η.Π.Α συµφωνεί το 

20%, ενώ διαφωνεί το 44%. Η µεγάλη πλειοψηφία (84%) πιστεύει πως µε την διεύρυνση θα 

ανοίξουν νέοι ορίζοντες στον πολιτικό τοµέα. Το 81% των Ευρωπαίων πιστεύει πως η διεύ-

ρυνση θα αυξήσει την επιρροή της Ένωσης διεθνώς (Γράφηµα 6.20). ∆υστυχώς η πραγµατι-

κότητα διαψεύδει αυτές τις ελπιδοφόρες σκέψεις, καθώς χαρακτηρίζεται από την επιβλητική 

κυριαρχία των Η.Π.Α και την ανεµική ευρωπαϊκή παρουσία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα άλλο προτέρηµα της διεύρυνσης που αναγνωρίζεται είναι ότι θα περιοριστούν οι 

πιθανότητες πολέµων και βίαιων συρράξεων µέσα στην Ένωση. Με αυτήν την άποψη συµ-

φωνεί το 73% των πολιτών. Στην ειδική έκδοση 255 του Ευρωβαρόµετρου το ποσοστό συ-

νεχίζει να είναι υψηλό (67%), αλλά παραδόξως το 46% δηλώνει ότι συµφωνεί πως µε την 

διεύρυνση αυξάνονται οι διαφωνίες και η πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη (Εικόνα 19). Το 

74% συµφωνεί ακόµα ότι από ηθικής άποψης, η ενοποίηση µε αυτές τις χώρες είναι φυσιο-

λογική, εφόσον η τεχνική διαίρεση που ήταν το αποτέλεσµα του Ψυχρού Πολέµου δεν υπάρ-

χει πια.  

 

                  
Εικόνα 19: Το 67% των πολιτών πιστεύει ότι η διεύρυνση διασφαλίζει την ειρήνη και τη σταθε-
ρότητα και το 46% ότι αυτή αυξάνει τις διαφωνίες και την πολιτική αστάθεια στην Ευρώπη 
(Special Eurobarometer 255, Ιούλιος 2006). 
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Το 39% συµφωνεί πως η διεύρυνση θα διευκολύνει την αντιµετώπιση της λαθροµε-

τανάστευσης. Η λαθροµετανάστευση είναι πλέον µείζον πρόβληµα και σίγουρα δεν έχει α-

ντιµετωπιστεί µε την διεύρυνση, αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών, νόµιµων 

και µη, προέρχεται από την Αφρική και την Ασία. Πάντως αξίζει να τονιστεί ότι το ποσοστό 

(62%) που διαφωνεί µε την άποψη ότι θα υπάρξουν περισσότερα προβλήµατα, όταν οι πολί-

τες των νέων χωρών θα έρθουν στα ήδη υπάρχοντα κράτη-µέλη, είναι υψηλό (Γράφηµα 

6.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε επιπλέον θέµατα που άπτονται της καθηµερινής ζωής του πολίτη, το 45% των ε-

ρωτηθέντων δήλωσε πως συµφωνεί µε την άποψη πως η Ένωση είναι πολύ γραφειοκρατική 

και ότι µε την διεύρυνση η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Το 51% συµφωνεί µε την άποψη πως 

η διεύρυνση θα διευκολύνει την καταπολέµηση του εγκλήµατος και της µάστιγας των ναρ-

κωτικών. Τέλος, το 41% πιστεύει πως η διεύρυνση θα επηρεάσει, τόσο θετικά όσο και αρνη-

τικά, την επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων (Γράφηµα 6.17). Στα δύο τελευταία 

ζητήµατα τα αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά, αν και έχει σηµειωθεί πρόοδος, κυρίως 

σε επίπεδο θέσπισης νοµοθεσίας. 
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Κλείνοντας, όσον αφορά στην περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

εικοσιπέντε οι πολίτες σε ποσοστό 31% συµφωνούν µε την άποψη πως η Ένωση θα πρέπει 

να συνεχίσει την επέκτασή της και να συµπεριλάβει τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, την 

Ουκρανία, τη Μολδαβία, τη Λευκορωσία ακόµα και την Ρωσία. Μόλις το 19% πιστεύει πως 

µία Ένωση µε εικοσιπέντε χώρες είναι ήδη αρκετά µεγάλη και δεν θα πρέπει να επεκταθεί 

άλλο. Τον Ιούλιο του 2006, στην ειδική έκδοση του Ευρωβαρόµετρου (255) οι πολίτες θεω-

ρούν, µεταξύ άλλων, ως πιο σηµαντικά στοιχεία για την επιτυχία των µελλοντικών διευρύν-

σεων (Εικόνα 20) τον ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισµό της Ευρώπης (37%), την καλύτε-

ρη γνώση και κατανόηση µεταξύ των µελών και των υποψήφιων χωρών (34%) και την ευαι-

σθητοποίηση του κοινού για τα ωφέλη και τις προκλήσεις της διεύρυνσης (32%). 

 

 

         

 
Εικόνα 20: Τα πιο σηµαντικά στοιχεία για την επιτυχή περαιτέρω διεύρυνση της Ένωσης σύµ-
φωνα µε τους Ευρωπαίους πολίτες (Special Eurobarometer 255, Ιούλιος 2006). 
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Επίλογος 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ιστορικά στην κρισιµότερη περίοδο από την ίδρυσή 

της. Υπάρχουν πολλαπλές προκλήσεις, που επιβάλλουν κοινές δράσεις. ΄΄Συνοπτικά, οι στό-

χοι στην αρχή της τρίτης χιλιετίας είναι183: α) η δηµιουργία ενός διευρυµένου και ενεργού 

χώρου ειρήνης, β) η δηµιουργία ενός πλαισίου διαρκούς ανάπτυξης και γ) η δηµιουργία κα-

θορισµένου τρόπου διαχείρισης της πολιτισµικής ετερότητας των Ευρωπαίων΄΄. 

Ο πρώτος στόχος έχει, σε µεγάλο βαθµό, επιτευχθεί. Σε αυτό συνέβαλε, άσχετα από 

τις όποιες ιδεολογικού χαρακτήρα αντιρρήσεις, η εγγυητική παρουσία του ΝΑΤΟ και µέσω 

αυτού των Η.Π.Α. Ο δεύτερος στόχος αφορά ουσιαστικά στην επίτευξη πραγµατικής οικο-

νοµικής σύγκλισης και κοινωνικής συνοχής. Η παρούσα οικονοµική κρίση και οι τελευταίες 

δύο διευρύνσεις σίγουρα δυσκολεύουν και µεταθέτουν αρκετά αργότερα στο µέλλον την υ-

λοποίησή του. Ο τρίτος στόχος αφορά στην αποδοχή της διαφορετικότητας των Ευρωπαίων 

εταίρων. Η αποδοχή της διαφορετικότητας όµως, θα πρέπει να συµπεριλάβει και τα εκατοµ-

µύρια των µεταναστών, νόµιµων ή µη, µε προέλευση κύρια από την Αφρική και την Ασία 

που ζούνε στις χώρες-µέλη. 

 Ίσως αυτή να είναι η µεγαλύτερη από τις προκλήσεις, διότι απαιτεί ΄΄να δηµιουργη-

θεί ένας άξονας κοινών αξιών και αρχών, εν µέσω αντικειµενικών συνθηκών ετερότητας στο 

πολιτικό, πολιτισµικό και αξιακό επίπεδο΄΄184. Η διαχείριση της πολιτισµικής ετερότητας θα 

καθορίσει τη µελλοντική µορφή των κοινωνιών των ευρωπαϊκών χωρών και τη µελλοντική 

ύπαρξη συνθηκών αλληλεγγύης και οµόνοιας σε αυτές. Η ανοχή και η αποδοχή του διαφορε-

τικού, σε ιδεολογικό, θρησκευτικό και πολιτισµικό επίπεδο, και η προστασία και η διασφά-

λιση των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, ιδεολογικών, θρησκευτικών και πολιτισµικών, εί-

ναι βαθιά ριζωµένα στην ευρωπαϊκή πνευµατική παράδοση. Αυτό που πραγµατικά πρέπει να 

µας προκαλεί ανησυχία δεν είναι τόσο η οικονοµική κρίση, που φανέρωσε αρκετές αδυναµί-

ες, αλλά γεγονότα, όπως η πρόσφατη στάση της γαλλικής κυβέρνησης απέναντι σε οµάδες, 

όπως Αφρικανοί λαθροµετανάστες και Ροµά. Υπήρξε καθυστερηµένη, και πιθανώς όχι τόσο 

εύστοχη, αντίδραση της Ένωσης µέσω της Επιτροπής. Στις 15/09/2010 η Επίτροπος ∆ικαιο-

σύνης, Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων και Ιθαγένειας Viviane Reding, µετά εβδοµάδες από τα 

προαναφερθέντα, δήλωσε ότι εξετάζεται η λήψη πειθαρχικών µέτρων για παραβίαση της ευ-

                                                 
183 Γ. Α. Βοσκόπουλος, ́ ΄Ευρωπαϊκή Ένωση-Θεσµοί, Πολιτικές, Προκλήσεις, Προβληµατισµοί΄΄, ο. 
π., σ: 13. 
184 Ibid, σ: 14. 
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ρωπαϊκής νοµοθεσίας και ότι η στάση της Γαλλίας έναντι των Ροµά παραπέµπει σε πρακτι-

κές του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου185. Η Γαλλία αντέδρασε σφόδρα µέσω του Pierre 

Lellouche, υπουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων, που δήλωσε: ΄΄Ο τόνος που χρησιµοποίησε (η 

Επίτροπος Reding) για το θέµα αυτό υπερέβη τα όρια. Η υποµονή έχει τα όρια της, δεν είναι 

αυτός τρόπος να απευθύνεται κανείς σε ένα κυρίαρχο κράτος΄΄. Ο Éric Besson, υπουργός 

µετανάστευσης, συµπλήρωσε ότι η Επίτροπος παρεκτράπηκε, χρησιµοποίησε εκφράσεις 

προσβλητικές και αναχρονιστικές και προκάλεσε σύγχυση, καθώς η Γαλλία δεν παραβίασε 

την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και έπραξε σεβόµενη τους δικούς της νόµους. Το παράδειγµα εί-

ναι χαρακτηριστικό και δηλωτικό σύγχυσης. Πόσο κυρίαρχα ως κράτη είναι τελικά τα µέλη 

της Ένωσης; Η νοµιµότητα της αντιµετώπισης των Ροµά, κατά την γαλλική νοµοθεσία, συ-

νάδει µε τα ιδεώδη της ευρωπαϊκής κουλτούρας; Αυτή θα είναι η αντιµετώπιση των µειονο-

τήτων και των µεταναστών, νόµιµων και µη; Οι απαντήσεις δεν µπορούν να είναι µονολε-

κτικές και οπωσδήποτε πρέπει να συνοδευτούν από συγκεκριµένες δράσεις. Οι χώρες-µέλη 

πρέπει να προχωρήσουν πιο συντονισµένα και µε περισσότερη συνεργασία σε εφαρµογή α-

ποτελεσµατικών πολιτικών διαχείρισης της ετερότητας. Οι πολίτες το έχουν ήδη αντιληφθεί. 

Στο Ευρωβαρόµετρο 73 δηλώνουν (Εικόνα 21) ότι στα πλαίσια της ατζέντας ΄΄Ευρώπη 

2020́ ΄ για την προετοιµασία της Ένωσης για την επόµενη δεκαετία η αρωγή των φτωχών 

και κοινωνικά αποκλεισµένων και η κοινωνικοποίησή τους είναι ο δεύτερος σηµαντικότερος 

τοµέας, όπου πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες (75%). 

            
Εικόνα 21: Το 75% των πολιτών αξιολογεί ως δεύτερο σηµαντικότερο τοµέα για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών την αρωγή των φτωχών και των κοινωνικά αποκλεισµένων και την κοινωνικο-
ποίησή τους (Eurobarometer 73, First Results, Αύγουστος 2010). 
 

Είδαµε νωρίτερα ότι οι πολίτες θεωρούν ως το πιο σηµαντικό στοιχείο για την επιτυ-

χία των µελλοντικών διευρύνσεων τον ξεκάθαρο πολιτικό προσανατολισµό της Ένωσης. 

Εδώ ανακύπτουν ουσιώδη ερωτήµατα. Κανείς δεν µπορεί να απαντήσει ΄΄ξεκάθαρα΄΄, όπως 

επιθυµούν οι πολίτες, τί είναι η Ένωση πολιτειακά και ποιός είναι ο τελικός στόχος αυτής. 

Σχετικά µε την πολιτειακή οργάνωση, υπάρχουν θεωρίες που αναπτύξαµε στην τρίτη ενότη-

                                                 
185 Ιστοσελίδα ενηµέρωσης www.in.gr 
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τα. Αυτές όµως, δεν καταλήγουν σε συναίνεση ή έστω σε σύγκλιση. Όσον αφορά στο στόχο 

αυτός είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού, που προάγει 

την ηγεµονική σταθερότητα χρησιµοποιώντας την ιδεολογική, πολιτική και οικονοµική ισχή 

των ισχυρών δυτικών κρατών είναι σηµαντική παράµετρος. Εξίσου σηµαντική παράµετρος 

είναι η ετερότητα. Αν δεχτούµε ότι ολοκλήρωση και ετερότητα αντιτίθενται εννοιολογικά, 

τότε η επιτυχία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγκειται στο αν µπορούν να αλλάξουν οι υ-

πάρχουσες κανονιστικές δοµές θεµελιωµένες στη νοµιµοποίηση και την αντιπροσωπευτική 

δηµοκρατία. Η επιτυχία των αλλαγών στους τοµείς ΄΄χαµηλής πολιτικής΄΄ δεν αρκεί και δεν 

είναι και απόλυτη, όπως πρόσφατα κατέδειξε η παγκόσµια οικονοµικη κρίση. Βασική επιδί-

ωξη πρέπει να γίνει η διάχυση πολιτικών ολοκλήρωσης στους τοµείς ΄΄υψηλής πολιτικής΄΄. 

Οι Ευρωπαϊστές εκτιµούν ότι αυτή θα επέλθει µε επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων, µε πε-

ρισσότερη και πιο συντονισµένη συνεργασία µεταξύ των µελών και µε την αντιµετώπιση του 

δηµοκρατικού ελλείµµατος, που θα καταστήσει τους πολίτες ενεργούς δρώντες µέσα στους 

κόλπους της Ένωσης.   

Εκτιµάται ότι η διεύρυνση είναι ένα µέσο επίτευξης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Παράλληλα ωστόσο, παράγει ετερότητα, µε αποτέλεσµα να ενισχύονται η διαφορετικότητα, 

η πολυφωνία, οι µη συµβατές προσεγγίσεις για την Ευρώπη και το πλήθος των επιµέρους 

πολιτικών συστηµάτων. Η ετερότητα εξωτερικεύεται µέσα από την δράση της Ένωσης και 

τις επιµέρους δράσεις των µελών της. Για παράδειγµα η Ελλάδα και η Κύπρος δεν είναι ανε-

πιφύλακτα υπέρ της ένταξης της Τουρκίας ως πλήρους µέλους στην Ένωση. Σε σχέση όµως 

µε το παρελθόν, η στάση τους έχει διαφοροποιηθεί, επειδή πλέον πιστεύουν ότι η ένταξη της 

Τουρκίας θα διευκόλυνε και την επίλυση των µεταξύ τους προβληµάτων. Με την διαφορο-

ποίηση της θέσης τους ευελπιστούν να µεγιστοποιήσουν το εθνικό τους ώφελος, κυρίως στον 

τοµέα της ασφάλειας. Εν αντιθέσει άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Μεγάλη Βρετανία, 

είναι θετικές στην ένταξη της Τουρκίας, χωρίς να πιστεύουν ότι η διευθέτηση των εκκρεµο-

τήτων µε Ελλάδα και Κύπρο είναι αναγκαία συνθήκη. Με αυτήν την τοποθέτηση προωθούν 

τα δικά τους συµφέροντα. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η πρόσφατη στάση της Γαλλίας απέ-

ναντι στους Ροµά. Η γαλλική κυβέρνηση υποστήριξε ότι διαχειρίστηκε τους Ροµά σύµφωνα 

µε τους νόµους και ότι δεν µπορεί να είναι ΄΄υπό συζήτηση΄΄ η δράση ενός κυρίαρχου κρά-

τους σε θέµατα εσωτερικής πολιτικής. Η Επιτροπή έκανε συστάσεις στη Γαλλία, διότι θεώ-

ρησε ότι υπήρξε παραβίαση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Η σύγκρουση οφείλεται στο ότι 

ένα κυρίαρχο κράτος έχει συµφέροντα, που κατά κανόνα διαφέρουν από αυτά άλλων κρα-

τών, και έχει κυριαρχικά δικαιώµατα να τα υπερασπιστεί κατά την κρίση του χωρίς έξωθεν 

παρεµβάσεις. Η συµµετοχή κυρίαρχων κρατών στην Ένωση δεν συνεπάγεται παραίτησή 
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τους από τα κυριαρχικά τους δικαιώµατα, όπως καταδεικνύει το προηγούµενο παράδειγµα. 

Επίσης, η Ελλάδα πρόσφατα προχώρησε στην υπογραφή οικονοµικών συµφωνιών µε την 

Κίνα στην προσπάθειά της να εξέλθει από την οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει. Η δράση 

αυτή ήταν αυτόνοµη και δεν προκάλεσε απολύτως θετικά σχόλια εντός της Ένωσης, µιας και 

θεωρήθηκε ότι τέτοιες κινήσεις πλήττουν την εικόνα των χωρών της Ευρωζώνης, όσον αφο-

ρά στην ικανότητά τους να αντιµετωπίσουν την τρέχουσα δυσµενή οικονοµική κατάσταση. 

Τέλος, η συµµετοχή, για παράδειγµα, της Μεγάλης Βρετανίας στις στρατιωτικές επιχειρή-

σεις των Η.Π.Α στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και η επίσηµη µη συµµετοχή της Ένωσης σε 

αυτές καταδεικνύει επίσης την αυτόνοµη δράση των χωρών-µελών της Ένωσης, ιδίως σε θέ-

µατα σχετικά µε τα εθνικά τους συµφέροντα και την ασφάλειά τους. Όλα αυτά τα παραδείγ-

µατα δείχνουν την εξωτερίκευση της ετερότητας, που µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις 

στην ενότητα και τη συνοχή της Ένωσης, εάν οι χώρες-µέλη δε µπορέσουν να την διαχειρι-

στούν σωστά.       

Τίθενται συνεπώς ζητήµατα απορρόφησης και ενσωµάτωσης νέων µελών, συντονι-

σµού δράσης, εύρεσης µέσων και συνεργασίας των εταίρων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η 

Επιτροπή, οι εθνικές κυβερνήσεις των κρατών-µελών και οι Ευρωπαίοι πολίτες προβληµατί-

ζονται. Ενδεικτικό του προβληµατισµού είναι ότι στις µετρήσεις του Ευρωβαρόµετρου, κατά 

την περίοδο 2001 έως 2010, καταγράφεται σηµαντική αύξηση του ποσοστού των πολιτών 

(από 13% σε 18%) που πιστεύουν ότι η συµµετοχή της χώρας τους στην Ένωση είναι ΄΄κακό 

πράγµα΄΄ (΄΄A bad thinǵ΄, Εικόνα 22) και του ποσοστού των πολιτών (από 27% σε 35%) 

που πιστεύουν ότι η χώρα τους δεν έχει ωφεληθεί από τη συµµετοχή της σ’ αυτήν (΄΄Not 

benefited́΄, Εικόνα 23). Επίσης, ενδεικτική είναι και η µεγάλη αποχή των πολιτών, τόσο στις 

νεότερες χώρες-µέλη όσο και στις παλαιότερες, από τις τελευταίες εκλογές (7 Ιουνίου 2009) 

για την ανάδειξη του Ευρωκοινοβουλίου186. Η σύγχρονη διάσταση της διεύρυνσης βρίσκεται 

επίσης στο επίκεντρο του προβληµατισµού. Η επιτυχής ανταπόκριση και η συγκροτηµένη 

διαχείρισή της θα καθορίσει ουσιαστικά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την υλο-

ποίηση του µεγάλου οράµατος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.  

 

                                                 
186 Το ποσοστό συµµετοχής των πολιτών στις εκλογές ανάδειξης του Ευρωκοινοβουλίου στην Ένωση 
των ΄΄27́ ΄ έφτασε µόλις το 43%. Σε οκτώ χώρες η συµµετοχή αυξήθηκε σηµαντικά, σε οκτώ δε µετα-
βλήθηκε ουσιαστικά και σε έντεκα σηµείωσε µεγάλη πτώση, www.europarl.eu. 
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Εικόνα 22: Κατά την περίοδο 2001-2010, το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που νοµίζει ότι η 
συµµετοχή της χώρας του στην Ένωση είναι ΄΄κακό πράγµα΄΄ (΄΄A bad thing΄΄) αυξήθηκε από 
13% σε 18% (Eurobarometer 73, First Results, Αύγουστος 2010). 
 
 
 
                                              

 
Εικόνα 23: Κατά την περίοδο 2001-2010, το ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών που θεωρεί ότι η 
χώρα του δεν ωφελήθηκε από τη συµµετοχή της στην Ένωση (΄΄Not benefited΄΄) αυξήθηκε από 
27% σε 35% (Eurobarometer 73, First Results, Αύγουστος 2010). 
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