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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 

Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2002 
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Εθνικοί) και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή ανάμεσα σε άλλα:
- τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο,
- τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό και
-τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα

Δ  ι ε υ θ υ ν τ ή ς  Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ :  Καθηγητής Πάνος Κοζάκος 
Υ π ε ύ θ ι η ν ]  Ε ρ ε ι η ’η τ ι κ ή ς  κ α ι  Δ ι α χ ε ι ρ ι σ τ ι κ ή ς  Σ τ ή ρ ι ξ η ς  Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ :  Ελένη Δεμίρη 

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ι ο :  Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Κοζάκος, Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Λ. 
Τσούκαλης Κ. Υφαντής I. Υφαντόπουλος Π. Βαρβαρούσης Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Κ. Μπότσισυ 

Μ ε  τ ο  Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο  σ υ ν ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι  ε π ί σ η ς  μ έ λ η  Δ Ε Π  ά λ λ ω ν  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ω ν

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
(ΕΚΕΜ), Ξ ε \ ’ο φ ώ ν τ ο ς 4 ,  1 0 5  5 7 Α θ ή ν α

Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών ιδρύθηκε το 1988 ως ανεξάρτητο 
ερευνητικό κέντρο, θεσμικά εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του 
είναι η μελέτη και έρευνα των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και γενικότερα του 
Ευρωπαϊκού χώρου και αυτών που συνδέονται με τη συμμετοχή και το έργο της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και των γενικότερων θεμάτων της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
Στην τρέχουσα περίοδο, το Ε.Κ.Ε.Μ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συζήτηση για το "Μ έ λ λ ο ν  τ η ς  Ε υ ρ ώ π η ς "  και την Ευρωπαϊκή 
Συνταγματική Συνθήκη, την ανάπτυξη της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), 
την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας τις εξωτερικές θεσμικές σχέσεις της Ένωσης καθώς και 
γενικότερα την προσαρμογή της Ελλάδας στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Επιπλέον 
στις ερευνητικές προτεραιότητες του Ε.Κ.Ε.Μ. εντάσσονται σταδιακά και ζητήματα γενικότερης 
διεθνούς πολιτικής όπως οι διατλαντικές σχέσεις οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας καθώς 
και ζητήματα διεθνούς και περιφερειακής ασφάλειας
Π ρ ό ε δ ρ ο ς  &  Γ ε ν ι κ ό ς  Δ  ι ε υ θ υ \ σ ή ς :  Κώστας Υφαντής (Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μιο Αθηνών), 
Μ έ λ η  Δ . Σ . :  Κ. Λάβδας (Παν/μιο Κρήτης), Π. Λιαργκόβας (Παν/μιο Πελοπσννήσσυ), Μ. 
Μαρινάκη (ΥΠΕΞ), Δ. Ζώης (Υ11ΕΞ), Ο. Κυριακόπουλος (Σ.Ε.Β.), Σ. Ευσταθιάδης 
(Δημοσιογράφος). Το έργο του ΕΚΕΜ υποβοηθείται από δεκαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο.

PSátf■■¡ι

Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Εκδότης: Πάνος Κοζάκος Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής 
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Υπεύθυνος Δελ.τίου: Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης 
Συντακτική ομάδα: Βαλλιανάτου Άννα, Ματσουκά Κλεοπάτρα 
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: . newsletter eecp@pspa.uoa.gr
Η έκδοση γίνεται σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
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Π.Κ. Ιωακειμίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς στρατηγική»
Η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία αποτελεί

οπωσδήποτε σημαντική εξέλιξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια προσπάθεια που 

ξεκίνησε πριν περισσότερο από σαράντα χρόνια (1963, Συμφωνία 

Σύνδεσης/Άγκυρας) φθάνει σε ένα κρίσιμο ιστορικό σταθμό. Οι 

διαπραγματεύσεις αρχίζουν αφού Ελλάδα και Κύπρος δεν παρασύρθηκαν 

(ευτυχώς) από ορισμένες απόπειρες σκοπιμοτήτων για να ασκήσουν veto. Η 

έναρξη όμως των διαπραγματεύσεων κάθε άλλο παρά προεξοφλεί και την ένταξη 

της Τουρκίας στην Ένωση έστω μετά από 10-15 χρόνια. Κάτω από τις κρατούσες 

συνθήκες και με το αδιέξοδο στη διαδικασία επικύρωσης του Ευρωπαϊκού 

Συντάγματος είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να πραγματοποιηθεί νέα 

διεύρυνση της Ένωσης για το ορατό μέλλον (που μπορεί να σημαίνει για 

δεκαετίες, αν και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να επιχειρεί κάποιος τέτοιες 

ιστορικές προβλέψεις).

Τα όσα όμως προηγήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες γύρω από το θέμα της 

έναρξης των διαπραγματεύσεων πιστοποιούν ότι η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση 

δεν έχει συνεκτική στρατηγική ούτε για την Τουρκία ούτε για τη διεύρυνση 

γενικότερα αλλά -φοβάμαι- ούτε και για κανένα άλλο θέμα που τροφοδοτεί την 

τρέχουσα κρίση. Απλώς η Ένωση «σύρεταυ> σε αποφάσεις για ορισμένα θέματα 

ενώ αδρανεί πλήρως για κάποια άλλα κρίσιμης σημασίας. Η αδυναμία 

επικύρωσης του Συντάγματος σημαίνει ουσιαστικά τερματισμό της διαδικασίας 

ενοποίησης για το ορατό μέλλον αλλά και τερματισμό της προσπάθειας να 

καταστεί η Ένωση σοβαρός διεθνής συντελεστής.

Από την άλλη μεριά, οι εκλογικές αβεβαιότητες σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία -τις 

τρεις βασικές οικονομίες της Ευρωζώνης- σημαίνουν ότι η στρατηγική για 

οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ένωση ως προϋπόθεση για ανάκαμψη 

οδηγείται σε αδιέξοδο επίσης. Έτσι η επιδίωξη να καταστεί η Ευρώπη «η πλέον 

ανταγωνιστική οικονομία της γνώσης με συνοχή και πλήρη απασχόληση» μέχρι 

το 2010 καθίσταται «όνειρο απατηλό». Είναι εμφανές ότι η σημερινή Ευρώπη 

έχει πάνω απ’ όλα τεράστιο «έλλειμμα» πολιτικής ηγεσίας, ηγεσίας που θα 

μπορούσε να τη βγάλει από την κρίση. Γ ι’ αυτό, τα πράγματα είναι εξαιρετικά 

δύσκολα και δυσοίωνα για το άμεσο τουλάχιστον μέλλον...

mailto:newsletter_eecp@pspa.uoa.gr


4

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α  
Το Ε υρω παϊκό Κ οινοβούλιο  κάνει 
συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το 
επόμενο βήμα της Ε.Ε. Πέρα από τις 
διαφορές τους σε ορισμένα σημεία, 
αρκετοί ευρωβουλευτές είχαν 
συμφοιτήσει ότι εναπόκειται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
προσπαθήσει να εκποιήσει μια Συνθήκη 
μέχρι το 2009. Επισημαίνεται ότι οι δύο 
ευρωβουλευτές (ο Andrew Duff και ο 
Johannes Voggenhuber) που είχαν 
αναλάβει την εκπόνηση μιας σχετικής 
έκθεσης έχουν ήδη ορισμένες 
προκαταρκτικές ιδέες για το πώς μπορεί 
η Ε.Ε. να βγει από το αδιέξοδο μετά την 
απόρριψη του Συντάγματος στη Γαλλία 
και την Ολλανδία. Προτείνεται να 
υπάρξει μια αρχική Συνταγματική'] 
Συνθήκη που θα περιλαμβάνει όλα τα 
σημεία που δεν είναι αμφισβητούμενα. 
Όπως ανέφερε ο Andrew Duff, η αρχική 
Συνταγματική] Συνθήκη θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει άρθρα που αφορούν τους 
θεσμούς και τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων τα οποία χαίρουν ευρείας 
συναίνεσης. Στη συνέχεια υποστηρίζεται 
ότι αυτί] η αρχική Συνθήκΐ] θα μπορούσε 
να εγκριθεί από τα 25 ευρωπαϊκά εθνικά 
κοινοβούλια. Επιπλέον, μια ακόμη 
Συνέλευση θα ήταν αναγκαία για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας και για το 
χειρισμό του μέρους των πολιτικών της 
Συνθήκης (συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής διακυβέρνησης, ζητημάτων 
που αφορούν το κοινωνικό μοντέλο, το 
ξεκίνημα της διεύρυνσης και το 
περιβάλλον). Επισημάνθηκε ότι κατά τη 
διάρκεια της Ιόμηνης διαδικασίας της 
Συνέλευσης τα θέματα που 
προαναφέρθηκαν αμφισβητήθηκαν
ιδιαίτερα. Οι δύο ευρωβουλευτές 
επιθυμούν η τελική Συνταγματική']

Συνθήκη να επικυρωθεί με λαϊκή 
ψηφοφορία την ίδια μέρα με τις 
ευρωεκλογές του 2009. Οι Duff και 
Voggenhuber ελπίζουν ότι θα 
ολοκληρωθεί η έκθεση εγκαίρως για την 
ολομέλεια του Δεκεμβρίου 2005. 
Αναμένεται ότι θα υπάρχουν πολλές 
παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για 
αυτό το ζήτημα. Όπως επεσήμανε ο 
Φινλανδός ευρωβουλευτής Alexander 
Stubb, η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος προτείνει μια διαδικασία 
πέντε σταδίων. Συγκεκριμένα, ένα έτος 
περισυλλογής (2005), ένα έτος ανάλυσης 
του τί πήγε λάθος (2006), ένα χρόνο 
προετοιμασίας (2007), ένα έτος 
αναθεώρησης (2008) και τελικά η 
επικύρωση σε τέσσερα χρόνια.
Σε ομιλία του σε Διάσκεψη του 
κόμματος UMP (24/9/2005) ο υπουργός 
εσωτερικών της Γαλλίας N icolas  
Sarkozy πρότεινε την πιο στενή  

ολοκλήρω ση της ομ άδας τω ν έξι 
μεγαλύτερων κρατών μελών και τη 
συμμετοχή όσων κρατών μελών 
επιθυμούν από τα υπόλοιπα ως το μόνο 
τρόπο για να βγει η Ε.Ε. από την 
παρούσα κρίση. Συγκεκριμένα, η Γαλλία, 
η Γερμανία, η Βρετανία, η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Πολωνία θα έπρεπε να 
αποτελόσουν μια ομάδα (αντιπροσωπεύει 
το 75% του πληθυσμού). Σύμφωνα με 
τους Financial Times, ο κ. Sarkozy 
υποστήριξε ότι στόχος θα είναι αυτή η 
ομάδα να αποτελέσει την κινητήριο 
δύναμη της νέας Ευρώπης. Η ομάδα θα 
μπορούσε μετά να αποφασίσει να 
προχωρήσει σε περαιτέρω ολοκλήρωση 
σε ορισμένους τομείς. Επιπροσθέτως, ο 
κ. Sarkozy τόνισε ότι μια πιο ισχυρή 
Ευρώπη θα ηγείτο από την ομάδα των έξι 
και θα ήταν πιο αποτελεσματική στο
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χειρισμό των προβλημάτων που επιφέρει 
η παγκοσμιοποίηση. Ο Γάλλος υπουργός 
εσωτερικών πρόσθεσε ότι είναι 
απαραίτητο η Ε.Ε. να είναι σε θέση να 
συναγωνισθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, την Κίνα, την Ινδία.
Ο Πρωθυπουργός της Δ ανίας A nders  

Fogh R asm ussen υποστήριξε 
(27/9/2005) ότι το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα 
δεν πρόκειται να ισχύσει τα επόμενα 
χρόνια. Πρόσθεσε ότι το Ευρωπαϊκό 
Σύνταγμα δεν είναι «νεκρό» αλλά ότι η 
Ε.Ε. πρέπει να αντιμετωπίσει το γεγονός 
ότι δύο κράτη μέλη το έχουν απορρίψει. 
Ο κ. Rasmussen τόνισε ότι η Ε.Ε. πρέπει 
να συγκεντρωθεί στο τί μπορεί να κάνει 
τώρα.
Η προτεινόμενη διπλω ματική υπηρεσία

δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ όσο δεν έχει 
επικυρωθεί το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. 
Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε το 
Συμβούλιο σε σχετική) γραπτή ερώτηση 
Βρετανού ευρωβουλευτή Charles 
Tannock υποστηρίζοντας ότι η
καθιέρωση μιας υπηρεσία εξωτερικής
δράσης αποτελεί μια από τις προβλέψεις 
της Συνταγματικής Συνθήκης και για 
αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμοστεί 
μόνο όταν τεθεί σε ισχύ η Συνταγματική 
Συνθήκη. Επισημαίνεται ότι η
προτεινόμενη θέση του υπουργού

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Α
Σ την άτυπη συνάντηση του  Ecofïn (9-
10/9/2005) στο Manchester συζητήθηκε 
και το θέμα της πετρελα ϊκή ς κρίσης. Ο 
πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, 
Jean-Claude Juncker (ο οποίος ηγείται 
της ομάδας των 12 κρατών) επεσήμανε 
ότι προσδοκά ξεκάθαρες κινήσεις για τη 
μείωση της χρήσης ενέργειας. Οι 
άσχημες προβλέψεις του κ. Juncker 
έπονται μιας περισσότερο
μακροπρόθεσμης ανάλυσης από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρεσβεύει

εξωτερικών της Ε.Ε. καθώς και η 
διπλωματική) υπηρεσία αποτελούσαν 
στοιχεία της Συνταγματικής Συνθήκης, 
για τα οποία είχε υποστηριχθεί ότι δε θα 
μπορούσαν να εισαχθούν χωρίς την 
επίσημη επικύρωση των κρατών μελών. 
Η διπλωματική υπηρεσία θα συνέβαλλε 
στη συνοχή όλων των πλευρών της 
εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. υπό την 
ευθύνη του υπουργού εξωτερικών της 
Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι είχε ήδη γίνει 
αρκετή προετοιμασία για τη 
θεσμοθέτηση αυτής της υπηρεσίας 
προκειμένου να είναι έτοιμη το 
Νοέμβριο 2006, ημερομηνία που είχε 
καθορισθεί αρχικά ότι θα είχε 
επικυρωθεί η Συνταγματική) Συνθήκη. 
Ενώ ορισμένα κράτη μέλη ήταν 
ενθουσιώδη για τη συνολική) ιδέα της 
διπλωματικής υπηρεσίας, η Βρετανία 
ήταν από τα κράτη μέλη που είχαν 
ανησυχήσει περισσότερο απ’ όλα. Ο 
Βρετανός ευρωβουλευτής Οιατίεβ 
ΤαηποοΕ, που είχε θέσει το σχετικό 
ερώτημα, δήλωσε ότι υποστηρίζει την 
επιθυμία της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στη 
δημοκρατική) θέληση του λαού. Ο 
Οιατίεβ ΤαηηοοΕ προέτρεψε τις 
Προεδρίες που έπονταν να 
ακολουθήσουν την ίδια γραμμή με την 
Προεδρία της Βρετανικής Προεδρίας.

ότι οι συνέπειες από την πετρελαϊκή) 
κρίση είναι περιορισμένες. Εκπρόσωπος 
της Επιτροπής υποστήριξε ότι η 
επίδραση στην ανάπτυξη είναι πιθανό να 
είναι περιορισμένη «καθώς τα τελευταία 
τριάντα χρόνια έχουμε γίνει λιγότερο 
εξαρτημένοι από το πετρέλαιο». Οι 
υπουργοί συζήτησαν τη συνέχιση της 
ενίσχυσης του διαλόγου με τις 
σημαντικότερες περιοχές παραγωγής 
πετρελαίου προκειμένου να βελτιωθούν 
οι συνθήκες επένδυσης στην 
εκμετάλλευση του πετρελαίου και στις 
δυνατότητες παροχής. Τα κράτη μέλη

*
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της Ε.Ε. συμφώνησαν να ζητήσουν από 
τον ΟΠΕΚ να επιταχύνει την παραγωγή 
ενισχύοντας τους δεσμούς με τους 
παροχείς πετρελαίου (όπως τη Ρωσία και 
τη Νορβηγία). Υπογραμμίσθηκε, επίσης, 
η σημασία της καινοτόμου τεχνολογίας 
και της χρήσης νέων πηγών ενέργειας 
διασφαλίζοντας την ενεργειακή'] 
ασφάλεια. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να 
ενισχυθεί η διαφάνεια των πετρελαϊκών 
αγορών και ζήτησαν από σχετικούς 
διεθνείς θεσμούς να αναπτύξουν ένα 
παγκόσμιο πλαίσιο για την καταγραφή 
των αποθεμάτων σε πετρέλαιο, που είναι 
απαραίτητη για τη λήψη ορθότερων 
αποφάσεων.
Όπως επεσήμανε και ο Βρετανός

, rυπουργός οικονομικών αυτό το 
παγκόσμιο πρόβλημα χρειάζεται και 
παγκόσμιες λύσεις προσθέτοντας ότι η 
ζήτηση σε πετρέλαιο θα μπορούσε να 
αυξηθεί στο 50% τα επόμενα 20 χρόνια 
λόγω των ανερχομένων αγορών στην 
Ασία. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
των υπουργών οικονομικών υπήρξε μια 
διαφωνία σχετικά με τη λήψη 
μεμονωμένης δράσης προκειμένου να 
αμβλυνθεί η πίεση που ασκείται στις 
οικονομίες τους από τις υψηλές τιμές του 
πετρελαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή'] είχε 
προειδοποιήσει τα κράτη μέλη εναντίον 
της λήψης μεμονωμένης δράσης 
τονίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε ανεπιθύμητα διασυνοριακά 
αποτελέσματα. Επισημαίνεται ότι το 
Βέλγιο, η Ολλανδία και η Πολωνία είχαν 
ανακοινώσει φορολογικές περικοπές ενώ 
η Γαλλία είχε επιτύχει να αναγκάσει τις 
εταιρείες Total και ΒΡ να μειώσουν τις 
τιμές πώλησης στα βενζινάδικα ενώ είχε 
απειλήσει ότι θα τιμωρούσε τις 
πετρελαϊκές εταιρείες με επιπλέον 
φορολογία αν δεν υπήρχε περικοπή στις 
τιμές.
Τόσο οι υπουργοί οικονομικών όσο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν στην

ανάγκη επείγουσας δράσης σε 
ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, 
στο πλαίσιο των Ε θνικώ ν  

Μ εταρρυθμιστικώ ν Π ρογραμμάτω ν  
τη ς Λ ισσαβόνας προκειμένου να 
υπάρχει ανάπτυξη και πλήρης 
απασχόληση για την Ευρώπη σε μια 
παγκόσμια οικονομία,
συμπεριλαμβανομένων: τις σύγχρονες 
κοινωνικές πολιτικές και πολιτικές της 
αγοράς εργασίας που συνδυάζουν την 
ευελιξία και διασφαλίζουν ότι οι πολίτες 
διαθέτουν τις ικανότητας, την 
υποστήριξη και τα κίνητρα που 
χρειάζονται για να επιτύχουν σε ένα 
μεταβαλλόμενο κόσμο, την περαιτέρω 
μεταρρύθμιση του κανονισμού για τη 
μείωση των πλεοναζόντων και μη 
αναγκαίων βαρών στις επιχειρήσεις και 
την προστασία της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας και τη δέσμευση 
στην Ενιαία Αγορά,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 
μιας αυθεντικής ενιαίας αγοράς στις 
υπηρεσίες, το ανοιχτό εμπόριο 
παγκοσμίως αλλά και μεταξύ της Ε.Ε. 
και των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων 
και επενδυτών.
Οι υπουργοί οικονομικών έλαβαν μια 
απόφαση σχετικά με το έλλειμμ α  της  

Π ορτογαλίας. Συγκεκριμένα,
αποφάσισαν ότι η Πορτογαλία θα μπορεί 
να παρουσιάσει σε έξι μήνες τη 
διορθωτική δράση και μέχρι το 2008 το 
αργότερο να έχει μειώσει το υπερβολικό 
έλλειμμα. Η απόφαση αυτή συστήνει τη 
μείωση στο 1,5% του ΑΕΠ το 2006 μαζί 
με μια περαιτέρω μείωση, τουλάχιστον 
της τάξεως του % του ΑΕΠ σε κάθε ένα 
από τα δύο επόμενα χρόνια.
Η Ε υρω παϊκή Κ εντρική Τ ράπεζα  

προειδοποίησε για χαμηλότερη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην 
ευρωζώνη ενώ η Γ αλλία επέδειξε ότι το 
έλλειμμά της θα παρέμενε μέσα στα όρια 
που είχαν επιβληθεί από το Σύμφωνο
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Σταθερότητας της Ε.Ε. Μια έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
αποκάλυψε ότι οι προηγούμενες 
μακροπρόθεσμες προβλέψεις της 
τράπεζας για την ευρωζώνη που 
παρουσίαζαν την ανάπτυξη μεταξύ 2- 
2,5% ήταν πολύ αισιόδοξες. Τα νούμερα 
της ΕΚΤ αφορούσαν την 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, εννοώντας 
την ενδεχόμενη ανάπτυξη για περιόδους 
αρκετών ετών ανεξάρτητα από τους 
βραχυπρόθεσμους κύκλους στην 
οικονομίας και τις πληθωριστικές 
πιέσεις. Σύμφωνα με τους Financial 
Times (5 Σεπτεμβρίου 2005), η 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη δεν είναι 
υψηλότερη από 23% και πιθανόν ακόμη 
χαμηλότερη. Η ΕΚΤ θεωρεί τους 
δημογραφικούς παράγοντες υπεύθυνους 
για την αλλαγή των προβλέψεων 
ανάπτυξης. Ενώ οι Ευρωπαϊκοί 
πληθυσμοί συνέχισαν να μεγαλώνουν, η 
συμμετοχή των διαφόρων ομάδων στο 
εργασιακό δυναμικό ήταν αρκετά 
απογοητευτική. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι 
αλλαγές στις προβλέψεις καθιστούν 
απαραίτητο να εντείνουν οι κυβερνήσεις 
στην Ευρωζώνη την προσπάθεια για 
δομικές μεταρρυθμίσεις στις οικονομίες 
τους, και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας. 
Επισημαίνεται ότι οι μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις ανάπτυξης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, που είναι έξω από την 
ευρωζώνη, βρίσκεται λίγο χαμηλότερα 
από το 3% ενώ η πιθανή ανάπτυξη στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι 
ακόμη υψηλότερη (στο 3% ή 
περισσότερο).
Στις 5 Σεπτεμβρίου η γαλλική 
κυβέρνηση ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή'] 
Επιτροπή) ότι αυτό το χρόνο για πρώτη 
φορά μετά το 2001 η Γ αλλία  είχε 
συμμορφωθεί με το Σύμφωνο 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης της Ε.Ε. 
(το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα 
ανερχόταν στο 3% ή στο 2,9%). Όμως, η

Γαλλική εφημερίδα Le Figaro 
επισημαίνει ότι την ίδια στιγμή η Γαλλία 
υπερβαίνει ένα άλλο κριτήριο του 
Συμφώνου καθώς το ποσοστό του χρέους 
θα ανέλθει στο 66,2 % του ΑΕΠ ενώ το
2004 ήταν 64,7 % (το ανώτερο ποσοστό 
χρέους σύμφωνα με το ΣΣΑ ανέρχεται 
στο 60% του ΑΕΠ).
Στην εξαμηνιαία έκθεση του Δ ιεθνούς  
Ν ομισματικού Τ αμείου τα ποσοστά των 
προβλέψεων ανάπτυξης των τεσσάρων 
μεγάλων χωρών (Γερμανία, Γαλλία, 
Βρετανία και Ιταλία) έπεσαν ενώ 
παρουσιάσθηκε μια πιο αισιόδοξη 
πρόβλεψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής και την Ιαπωνία. Επιπλέον, 
προ βλέπεται ότι η Βρετανία θα έχει την 
υψηλότερη ανάπτυξη των τεσσάρων 
μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών αυτό το 
έτος στο 1,9% αλλά το νούμερο είναι 
αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με την 
πρόβλεψη του 2,6% σύμφωνα με τους 
Financial Times. Ποσοστό ανάπτυξης 
1,5% της Γαλλίας προβλέφθηκε για το
2005 σε αντίθεση με το 2% που είχε 
προβλεφθεί νωρίτερα. Τα νούμερα της 
εικόνας του 2006 εμφανίζονται 
χαμηλότερα (από το 2,2% στο 1,8%). 
Επισημαίνεται ότι το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο δεν εμφανίσθηκε 
πολύ αισιόδοξο σχετικά με τις 
πιθανότητες της νέας Γερμανικής 
κυβέρνησης προτείνοντας ότι η 
οικονομία της χώρας θα αυξανόταν στο 
0,8 % αυτό το έτος (σε σχέση με μια 
πρότερη εκτίμηση του 1%) και 
αναστρέφοντας την πρόβλεψη του από 
το 1,9% στο 1,2% το 2006. Η Ιταλία 
εμφανίζεται στο τέλος του καταλόγου, με 
ποσοστό για την πρόβλεψη της 
ανάπτυξης στο 0% για το 2005 αντί για 
1,2%. Αντιθέτως, το ΔΝΤ αναμένει ότι η 
ανάπτυξη της οικονομίας της Ιαπωνίας 
θα είναι στο 2% τόσο το 2005 όσο και το
2006 με τις προβλέψεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών στο 3,5% (2005) και 3,3%
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(2006). Οι αναλυτές προτείνουν ότι η 
απαισιόδοξη εικόνα συνδέεται με την 
ευάλωτη Ευρώπη των τιμών των 
πετρελαϊκών κρίσεων. Τέλος, οι ειδικοί 
του ΔΝΤ υποστηρίζουν ότι οι σημαντικοί 
φορείς της ευρωζώνης θα πρέπει να 
ανοίξουν το δρόμο για περισσότερο 
ανταγωνισμό και αύξηση της ευελιξίας 
της αγοράς εργασίας.

Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  ΣΧ Ε ΣΕ ΙΣ
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην 
Ευρώπη (Γερμανία, Ελλάδα, Βρετανία) ο 

Ρ ώ σος Π ρ όεδ ρ ος V lad im ir Putin  
εναντιώθηκε στην πολιτική ανάμειξη της 
Ε.Ε. στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. 
Αναφορικά με την Ουκρανία, ο Ρώσος 
Πρόεδρος δήλωσε ότι η ανάμειξη της 
Ε.Ε. θα οδηγούσε σε μεταγενέστερα 
προβλήματα. Διευκρίνισε, όμως, ότι δεν 
ψυχράθηκαν οι σχέσεις Ρωσίας-Ε.Ε. 
λόγω της διαφορετικής στάσης των 
Βρυξελλών και της Μόσχας απέναντι 
στην πορτοκαλί επανάσταση της 
Ουκρανίας. Επεσήμανε ότι η Ρωσία δεν 
είναι αντίθετη στις μεταρρυθμίσεις στην 
πρώην Σοβιετική'] Ένωση αλλά ότι είναι 
επιφυλακτική. Ο Ρώσος Πρόεδρος 
υποστήριξε ότι η Ρωσία θα είχε μια πιο 
προσεκτική'] προσέγγιση απέναντι στο 
Ιράν αντίθετα με την Ε.Ε. και τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Επισημαίνεται ότι οι Ρώσοι 
αξιωματούχοι απέκλεισαν την αναφορά 
του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών για τις πυρηνικές του 
δραστηριότητες.
Η Dr B enita Ferrero-W aldner,

Επίτροπός για τις Εξωτερικές Σχέσεις 
και την Ευρωπαϊκή'] Πολίτικη'] Γειτνίασης 
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη 
συμβολή της Ε.Ε. στην αναμόρφωση του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών κατά

τη διάρκεια της συνάντηση τω ν  
Η νω μένω ν Ε θνώ ν (Νέα Υόρκη, 
16/9/2005). Επεσήμανε ότι δεν έχουν 
επιτευχθεί όλοι οι στόχοι της Ε.Ε. αλλά 
ότι έχουν τεθεί οι σταθερές βάσεις: η 
ανάπτυξη, η ασφάλεια και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα είναι οι τρεις πυλώνες του 
κοινού οράματος για το μέλλον. 
Υποστήριξε ότι αναφορικά με την 
αναπτυξιακή'] βοήθεια, η Ευρωπαϊκή'] 
Κοινότητα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 
παρέχουν το 55% της παγκόσμιας 
αναπτυξιακής βοήθειας. Στόχος είναι να 
αυξηθεί η βοήθεια που παρέχεται στο 
0,7% του ΑΕΠ μέχρι το 2015. Η κα 
Ferrero επεσήμανε ότι το 50% αυτής της 
αύξησης θα πήγαινε στην Αφρική. 
Προκειμένου να γίνεται καλή χρήση 
αυτών των πόρων η Ευρωπαία Επίτροπος 
υπογράμμισε ότι ο συντονισμός και η 
εναρμόνιση όλων των εταίρων αποτελεί 
μια καλή προσπάθεια ενίσχυσης της 
καλής διακυβέρνησης.
Στη συνέχεια η κα Ferrero υποστήριξε 
ότι το εμπόριο είναι πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την ανάπτυξη. Για αυτό 
το λόγο, η Ευρωπαϊκή'] Κοινότητα θα 
συμβάλει στην επιτυχία των
διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
κατάργησης των επιχορηγήσεων για τις 
εξαγωγές. Η Ευρωπαία Επίτροπος 
αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας «όλα εκτός από 
όπλα» που έχει τεθεί σε ισχύ για χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο από τρία χρόνια 
ενώ τόνισε ότι η ΕΚ θα αυξήσει τη 
βοήθεια που παρέχει στις
αναπτυσσόμενες χώρες αναφορικά με 
την οικοδόμηση δυνατότητας διεξαγωγής 
εμπορίου.
Αναφορικά με την προστασία του 
περιβάλλοντος, η κα Ferrero επεσήμανε 
ότι οι κλιματολογικές αλλαγές και η 
αειφορεία θα πρέπει να ληφθούν 
περισσότερο υπόψη ενώ επεσήμανε ότι
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για αυτόν τον σκοπό θα πρέπει να 
συνεχισθεί η εργασία για τη δημιουργία 
ενός ισχυρού, λειτουργικού και 
επικεντρωμένου στη δράση
Περιβαλλοντικού Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών. Επιπροσθέτως, η 
συμφωνία για μια Επιτροπή) για την 
οικοδόμηση της ειρήνης αποτελεί 
σημαντική) πρόοδος στον τομέα της 
ειρήνης και ασφάλειας. Για αυτό το λόγο 
είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί ότι η 
Επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες στο 
τέλος του 2005.
Ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα είναι 
η αναγνώριση από τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών της συλλογικής 
ευθύνης για την προστασία των 
πληθυσμών κατά των βιαιοπραγιών. Η 
Ευρωπαία Επίτροπος επεσήμανε ότι η 
δημιουργία ενός νέου, μικρότερου και 
πιο λειτουργικού Συμβουλίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα θα συνέβαλλε 
προκειμένου να γίνει ο Οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών η κινητήριος δύναμη 
για την προστασία των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων. Από την άλλη πλευρά, η 
Ευρωπαία Επίτροπος χαρακτήρισε το 
αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε ως μέτριο 
(καθώς δεν κατάφεραν να καταλήξουν 
στις απαραίτητες λεπτομέρειες πριν από 
τη Σύνοδο Κορυφής) αλλά κάλεσε όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη να 
εκμεταλλευθούν την ευνοϊκή συγκυρία 
και να ολοκληρώσουν αυτό το 
σημαντικό κεφάλαιο μέχρι το 
Φεβρουάριο 2006. Αναφορικά με την 
αναμόρφωση των Ηνωμένων Εθνών, η 
κα Ferrero υποστήριξε ότι δεν έχει 
προχωρήσει όσο θα έπρεπε μέχρι τώρα. 
Επεσήμανε, όμως, ότι η Ε.Ε. θα στήριζε 
το Γενικό Γραμματέα, όπως έκανε και 
στο παρελθόν, σε κάθε προσπάθεια 
αναμόρφωσης.
Η Ευρωπαία Επίτροπος ολοκλήρωσε 

την ομιλία της λέγοντας ότι η 
αποτελεσματική πολυεπίπεδη πολιτική 
αποτελεί τη σφραγίδα της εξωτερικής 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
ακρογωνιαίο λίθο το σύστημα των 
Ηνωμένων Εθνών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

JOSE MANUEL BARROSO
«Π Ρ Ο Σ  ΤΗ  Λ ΙΣ Σ A B O N A  Κ Α Ι Π Ε Ρ Α  Α Π Ο  ΑΥ ΤΗ Ν : Η  Π Ρ Ο Σ Β Α Σ Η  Σ Τ ΙΣ  

Α Γ Ο Ρ Ε Σ  Κ Α Ι Ο Ι Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  Π Λ Ε Υ Ρ Ε Σ  Τ Η Σ  Α Ν Τ Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α Σ »1,
Βρυξέλλες, 19/9/2005.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεσήμανε ότι προκειμένου να 
προχωρήσει η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει η Ε.Ε. να παραμείνει 
επικεντρωμένη] στους κεντρικούς στόχους της διαδικασίας της Λισσαβόνας: την αύξηση 
της ανάπτυξΐ]ς και της απασχόλησΐ]ς. Οι δύο αυτοί στόχοι, πρόσθεσε ο κ. Barroso, είναι 
πολύ σΐ]μαντικοί για τους ευρωπαίους πολίτες και για αυτό το λόγο αυτές οι διαδικασίες 
μεταρρύθμισης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για τΐ]ν Ευρωπαϊκή) Επιτροπή). 
Υπογράμμισε ότι είναι σΐ]μαντικό να διασφαλισθεί ότι η δράση των τριών πυλώνων της 
στρατηγικής θα διεξάγονται ταυτόχρονα: ο οικονομικός πυλώνας, ο κοινωνικός πυλώνας 
και ο περιβαλλοντικός πυλώνας.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραδέχθΐ]κε ότι ορισμένες απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις προϋποθέτουν επίπονες επιλογές, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν σε

1 Εναρκτήρια Ομιλία στο Market Access Symposium
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εθνικό επίπεδο μετά από μια εκ βάθους διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Υπενθύμισε ότι τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τα προγράμματά τους στην Επιτροπή 
μέσα Οκτωβρίου. Τόνισε, όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παίρνει 
πρωτοβουλίες κάθε φορά που απαιτείται να στηρίξει τη γνώση και την καινοτομία, να 
μεταρρυθμιστούν οι κρατικές επιχορηγήσεις, να βελτιωθεί η νομοθεσία, να ολοκληρωθεί 
η εσωτερική αγορά υπηρεσιών.

Στη συνέχεια ο κ. Barroso αναφέρθηκε στο εμπόριο και στις δυνατότητες της Ε.Ε. 
να κάνει περισσότερο σε αυτόν τον τομέα προκειμένου να αυξηθεί και η οικονομική 
ανάπτυξη. Επιπλέον, υποστήριξε ότι αυξάνοντας τις εμπορικές επενδύσεις στις 
φτωχότερες χώρες υπάρχει όφελος και για την Ε.Ε. αλλά και για την ανάπτυξη των 
χωρών αυτών. Όσο αυξάνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός η ενασχόληση της Ε.Ε. με τα 
ακόλουθα ζητήματα γίνεται ολοένα και πιο έντονη: είναι αρκετά ανοιχτές οι εγχώριες 
αγορές; Ωφελούνται αρκετά οι επιχειρήσεις μας από την ανταγωνιστική πίεση; Έχουν οι 
παραγωγοί μας δίκαια και επαρκή πρόσβαση σε τρίτες αγορές; Αν όχι, τί μπορεί να κάνει 
η Ε.Ε. σχετικά;

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στις αλλαγές της φύσης του 
διεθνούς εμπορίου και στην αυξανόμενη σημασία του εμπορίου στον τομέα των 
υπηρεσιών σε αντίθεση με το εμπόριο των αγαθών. Πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις παίζουν 
ένα σημαντικό ρόλο στο εμπόριο καθώς οι εταιρείες αναζητούν την επιλογή του τόπου 
ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους με μεγαλύτερη ελευθερία. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι 
με τη μείωση των δασμών, οι εγχώριες ρυθμίσεις και οι άλλοι περιορισμοί αποτελούν 
σημαντικά εμπόδια στο εμπόριο.

Στη συνέχεια, ο κ. Barroso υποστήριξε ότι, λόγω της αλλαγής της ισορροπίας 
δυνάμεων στον τομέα του εμπορίου, η Ε.Ε. πρέπει να ασχοληθεί με πολλές πλευρές της 
παγκοσμιοποίησης. Ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες 
γίνονται σημαντικοί φορείς του παγκόσμιου εμπορίου. Αναφερόμενος στο φαινόμενο της 
Κίνας, ο κ. Barroso επεσήμανε ότι η απάντηση της Ε.Ε. στην άνοδο της δύναμης της 
Κίνας δε θα πρέπει να είναι ο προστατευτισμός αλλά πιο ευέλικτες αγορές εργασίας, 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση με καθορισμένο στόχο, και κατάλληλα δίκτυα ασφαλείας.

Το άνοιγμα των αγορών έχει επιφέρει ορισμένες φορές και οδυνηρές αλλαγές. Για 
το λόγο αυτό, συνέχισε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η απώλεια θέσεων 
εργασίας σε ορισμένους τομείς και η δημιουργία θέσεων σε άλλους τομείς θα 
«συνοδεύει» αυτή τη διαδικασία προσαρμογής. Η πρόκληση στην οποία καλείται να 
ανταποκριθεί η Ε.Ε. είναι να φροντίσει ώστε οι διαθέσιμοι εργαζόμενοι να μπορούν να 
ενταχθούν στις νέες θέσεις εργασίας που ανοίγουν. Η Ε.Ε. δεν πρέπει να αντιμετωπίζει 
την κατάσταση με ανασφάλεια αλλά με πρόβλεψη. Ο καλύτερος τρόπος για να 
διασφαλισθεί ότι η Ε.Ε. κατέχει μια καλή θέση στην παγκόσμια αγορά τώρα αλλά και 
μελλοντικά είναι η διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης στρατηγικής για την πρόσβαση στις 
αγορές, που θα συμφωνηθεί με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες.

Ο Πρόεδρος της Ε. Επιτροπής ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι ο δρόμος 
για τη Λισσαβόνα είναι μακρύς αλλά με ξεκάθαρο προορισμό. «Είναι απαραίτητο να 
εκμεταλλευθούμε όλες τις εξωτερικές πλευρές της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης 
παράλληλα με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις».
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Φ Α Κ Ε Λ Λ Ο Σ
Τ Ο Υ Ρ Κ ΙΑ

Το κλίμα στην Ευρώπη λίγο πριν την 3η Ο κτω βρίου
Οι Angela Merkel (επικεφαλής του CDU) και Edmund Stoiber (επικεφαλής του CSU) 
απέστειλαν στις 26 Αυγούστου 2005 επιστολή προς τους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος όπου ζήτησαν ανοικτά να συμπεριληφθεί στο κείμενο του διαπραγματευτικού 
πλαισίου Τουρκίας -  Ε.Ε. αντί της πλήρους ένταξης (και) η προοπτική μιας 
«προνομιακής εταιρικής σχέσης». Η επιστολή M erkel-S toiber είναι ενδεικτική] του 
κλίματος που επικρατεί στην Ευρώπη έναντι της Τουρκίας λίγο πριν από τη 
συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης των διαπραγματεύσεων (3/10/2005).
«Η συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία ως 

κράτος-μέλος της Ε.Ε., στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου βαρύνει αποφασιστικά στην 
έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Από την πλευρά τους η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη-μέλη της κράτησαν ως σήμερα μια συμφιλιωτική στάση, ανεχόμενα 
σιωπηλά την αντίθεη] προς το διεθνές δίκαιο κατοχή του βορείου τμήματος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα. Πέραν αυτού, εξακολουθούν να 
υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στην Τουρκία αναφορικά με τον σεβασμό και την 
εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και με η]ν εγκαθίδρυση σχέσεων καλής 
γειτονίας.
Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εμβαθύνουμε τις διμερείς μας 
σχέσεις και να ενισχύσουμε τον δεσμό ανάμεσα στην Τουρκία και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο είναι να 
προχωρήσουμε προς μια προνομιακή) εταιρική σχέση. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης, μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη της δημοκρατίας, του κράτους-δικαίου, 
αλλά και της οικονομίας η]ς Τουρκίας, με την οποία είμαστε φίλοι και σύμμαχοι σε 
ζηη)ματα ασφάλειας και άμυνας, ιδιαίτερα στους κόλπους του ΝΑΤΟ.
Τέλος δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, αν έχουν ως 
μοναδικό στόχο την πλήρη ένταξη, θα μπορούσαν να περιπλέξουν την ενισχυμένη σχέση 
Τουρκίας -  Ε.Ε., η οποία είναι το ζητούμενο. Στην πραγματικότητα, αν διαπιστώσουμε 
στην πορεία των διαπραγματεύσεων ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ενσωμάτωση ση]ν Ε.Ε. δεν έχουν ικανοποιηθεί, δε θα υπάρχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική]. Εκτός αυτού πρέπει να θυμόμαστε ότι η επικύρωση της ένταξης της 
Τουρκίας είναι διασυνδεδεμένη σε ορισμένες χώρες-μέλη με τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν εκ νέου 
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις των πολιτών στο θέμα αυτό. Τα δύο 
αυτά σημεία μπορούν να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για το μέλλον των 
σχέσεων Τουρκίας -  Ε.Ε.
Γι' αυτόν τον λόγο επιθυμούμε να σας ζηη)σουμε να αποσαφηνίσετε το 
διαπραγματευτικό πλαίσιο, ώστε να περιλαμβάνει επίσης την προοπτική μιας 
προνομιακής εταιρικής σχέσης με την Τουρκία» (Απόσπασμα από την επιστολή).
Ο Πρωθυπουργός της Δανίας A nders Fogh R asm ussen επεσήμανε στην εφημερίδα 
Politiken (27/9/2005) ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες αμφισβητούν τους γρήγορους 
ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί η Ε.Ε. στη διαδικασία της διεύρυνσης. Ο 
Πρωθυπουργός η]ς Δανίας αναρωτήθηκε αν η Ε.Ε. είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα
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νέα σύνορά της μετά την ένταξη της Τουρκίας, δηλαδή το Ιράκ, τη Συρία καν το Ιράν. 
Επίσης, υποστηρίζει ότι η Τουρκία δε σέβεται πλήρως τα κριτήρια της Κοπεγχάγης (το 
σεβασμό των πολιτικών και τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αποτελεί υποχρέωση όλων 
των κρατών μελών) και τονίζει ότι πρέπει να τεθούν πιο ψηλά στην ατζέντα. Σύμφωνα με 
τον κ. Rasmussen χρειάζονται μεγάλες αλλαγές στην Τουρκική κοινωνία προκειμένου να 
ικανοποιήσει τα πολιτικά κριτήρια και πρόσθεσε ότι ακόμη και όταν αρχίσουν οι 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν μπορεί να προβλεφθεί αν η Τουρκία θα μπορέσει να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ε.Ε. Τέλος, δήλωσε ότι η ικανότητα της Ε.Ε. να 
δέχεται νέα κράτη μέλι] έχει φτάσει στα όρια της ενώ υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό η 
διεύρυνση να μην έχει ως αποτέλεσμα να αμβλυνθεί η συνεργασία στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Ο ι διαπραγματεύσεις εν όψ ει της 3ης Ο κτω βρίου
Μια εβδομάδα πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, η Κ ύπρος, η 
Γ αλλία  και η Αυστρία προσπαθούν να πετύχουν ένα πιο «σφικτό» διαπραγματευτικό 
πλαίσιο. Ένα σχέδιο αυτού του πλαισίου είχε προταθε.ί πριν το καλοκαίρι του 2005 από 
την Ευρωπαϊκή) Επιτροπή ενώ η Βρετανική Προεδρία αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει το 
τελικό κείμενο σε μια συνάντηση των αντιπροσώπων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες στις 29 
Σεπτεμβρίου 2005. Σύμφωνα με πηγές του euobserver, η Κύπρος κατάφερε να 
εξασφαλίσει την περίληψη δύο συμπληρωματικών παραγράφων στο κείμενο. Η πρώτη 
παράγραφος επαναλαμβάνει ότι η Τουρκία θα διαπραγματευτεί με τα 25 διαφορετικά 
κράτη μέλη (υπενθυμίζοντας στην Τουρκία ότι θα πρέπει να αναγνωρίσει την Κύπρο). Η 
δεύτερη παράγραφος δηλώνει ότι η Τουρκία δε θα εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
συμμετέχουν στους διεθνείς οργανισμούς (δίνοντας τη δυνατότητα στην Κύπρο να 
συμμετέχει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις Ε.Ε.-ΝΑΤΟ). Επίσης, επισημαίνεται ότι η 
Γαλλία ασκεί πίεση προκειμένου το μήνυμα που θα συνοδεύει την παρουσίαση του 
διαπραγματευτικού πλαισίου να μην αναφέρεται μόνο στο τεχνικό και ιστορικό 
υπόβαθρο των διαπραγματεύσεων. Η Γαλλία ζητά μια αιτιολογική έκθεση που θα είναι 
πολιτικά περισσότερο ανοιχτή και θα αναφέρεται στην αντιδήλωση της Ε.Ε.
Στις 26 Σεπτεμβρίου η Βρετανική Προεδρία είχε μια διμερή συζήτηση με την Α υστρία , 
η οποία επιθυμεί να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια «χαλαρή» συνεργασία μεταξύ 
Ε.Ε.-Τουρκίας στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Ο Αυστριακός καγκελάριος Wolfgang 
Shussel παραδέχθηκε ότι η Αυστρία ήταν πλήρως απομονωμένη σε αυτό το θέμα χωρίς 
να έχει την υποστήριξη καμίας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Επισημαίνεται ότι η Αυστρία 
αναζητά κάποιο συμβιβασμό αναφορικά με την ένταξη της Κροατίας στην Ε.Ε. (την 
οποία υποστηρίζει σθεναρά).

Η  αντιδήλω ση της Ε .Ε.
Στις 29 Ιουλίου η Τουρκία υπέγραψε το πρωτόκολλο της τελωνειακής ένωσης που 
συνοδευόταν από μια δήλωση με την οποία διευκρίνιζε ότι αυτή η συμφωνία δε σημαίνει 
την επίσημη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στις 31 Αυγούστου η Ν ομική Υ πη ρεσία  του Σ υμβουλίου της Ε υρ ω παϊκή ς Έ νω σ η ς
παρουσίασε στους διπλωματικούς ιθύνοντες των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε. έγγραφο, 
σύμφωνα με το οποίο η δήλωση της Τουρκίας ότι η πρόσφατη υπογραφή του 
πρωτοκόλλου για την τελωνειακή ένωσή της με την Κύπρο και τα άλλα νέα κράτη-μέλη 
της Ε.Ε. δεν συνεπάγεται και διπλωματική αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν
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έχει νομική σημασία και είναι πολιτικώς απαράδεκτη. Από νομικής απόψεως, με την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου, η Τουρκία αναγνωρίζει de facto την Κυπριακή Δημοκρατία 
την οποία σίγουρα θα υποχρεωθεί να αναγνωρίσει και de jure όταν θα φθάσει η ώρα της 
προσχώρησής της στην Ε.Ε. Επίσης, η Τουρκία με την εφαρμογή του πρωτοκόλλου δεν 
θα έχει πλέον το δικαίωμα να απαγορεύει στα υπό κυπριακή σημαία πλοία να 
ελλιμενίζονται στην επικράτειά της, ενώ το ζήτημα της διπλωματικής αναγνώρισης της 
Κύπρου αποτελεί στην παρούσα φάση ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο η Ε.Ε. οφείλει να 
αντιμετωπίσει. Η Νομική Υπηρεσία της Ε.Ε. έκρινε ότι η τουρκική δήλωση δημιουργεί 
προβλήματα, αφού έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του ΟΗΕ αλλά και με τους 
βασικούς άξονες της κοινής εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε. Συνεπώς, η Νομική Υπηρεσία 
εμμέσως πλην σαφώς τάχθηκε υπέρ της έκδοσης «αντιδήλωσής» της Ε.Ε. με την οποία 
θα εκφράζεται η λύτη] της Ε.Ε. για τις θέσεις της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. Η 
εκπόνηση αυτού του εγγράφου ζητήθηκε προ μηνός περίπου - δηλαδή λίγο μετά την 
υπογραφή του πρωτοκόλλου και την έκδοση της ανακοίνωσης από την Τουρκία. (Οι 
πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από σχετικό άρθρο του Μ. Σπινθουράκη στο ΒΗΜΑ, 
4/9/2005 και του Κ. Μοσχονα στην Ελευθεροτυπία, 1/9/2005)
Τα κράτη-μέλη είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες. Η πρώτη είχε επικεφαλής τη Γαλλία, την 
Αυστρία, την Κύπρο και την Ελλάδα και υποστηρίζει ότι η αντιδήλωση έπρεπε να 
περιλαμβάνει ορισμένα βασικά σημεία και κυρίως: την υποχρέωση της Τουρκίας να 
εφαρμόσει πλήρως το πρωτόκολλο της τελωνειακής ένωσης, να αναφέρεται ότι η 
τουρκική) δήλωση περί μη αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν παράγει νομικά 
αποτελέσματα και δεν έχει καμία νομική ισχύ, όπως γνωμοδότησε η νομική) υπηρεσία 
του Συμβουλίου, να επισημαίνεται ότι η Τουρκία πρέπει να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της 
με την Κυπριακή Δημοκρατία, και τη δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης για 
την εφαρμογή του πρωτοκόλλου από την Τουρκία.
Η δεύτερη ομάδα είχε ως επικεφαλής την Ιταλία και τη Γερμανία, οι οποίες, υπό την 
καθοδήγηση της Βρετανικής Προεδρίας και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ισχυρίζονταν ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τους όρους που αποφασίστηκαν 
στη Σύνοδο Κορυφής του περασμένου Δεκεμβρίου για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων από τις 3 Οκτωβρίου και συνεπώς δεν χρειάζεται μία σκληρή 
αντιδήλωση της Ε.Ε. στην τουρκική) δήλωση περί μη αναγνώρισης της Λευκωσίας.
Στη συζήτηση των Μονίμων Αντιπροσώπων που πραγματοποιήθηκε στις 31 Αυγούστου 
2005 εν όψει της διήμερης άτυπης συνόδου (1-2/9/2005) των υπουργών Εξωτερικών 
(Gymnich) δεν εγκρίθηκε το σχέδιο αντιδήλωσής της Ε.Ε. που είχε υποβάλει η 
Βρετανική) Προεδρία ως απάντηση στην τουρκική μονομερή δήλωση για μη αναγνώριση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σχέδιο αντιδήλωσής της προεδρίας κρίθηκε ως πολύ 
ήπιο και τα περισσότερα κράτη-μέλη, με επικεφαλής τη Γαλλία, την Κύπρο και την 
Ελλάδα, ζήτησαν από την προεδρία να το τροποποιήσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
συμπεριλαμβάνει τα προαναφερθέντα σημεία.
Στις 7 Σεπτεμβρίου συνήλθε εκ νέου η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων χωρίς όμως 
να υιοθετήσει ένα κείμενο που να ικανοποιεί την Τουρκία χωρίς να προσκρούει στις 
αντιδράσεις της Γαλλίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Για αυτό το λόγο ορίσθηκε να 
συνέλθει ξανά το Συμβούλιο Μονίμων Αντιπροσώπων στις 15 Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τους Financial Times (12/9/2005), η Γ αλλία  και η Β ρετανία  κατέληξαν σε 
μια συμβιβαστική) συμφωνία, σύμφωνα με την οποία, η Ε.Ε. θα έπρεπε να διακηρύξει ότι 
η Τουρκία δεν μπορεί να ενταχθεί στην Ένωση μέχρι να αναγνωρίσει και τα 25 κράτη
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μέλη το συντομότερο δυνατό. Με αυτήν τη συμφωνία, η Βρετανική Προεδρία που 
προσπαθεί για την έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων ήθελε να κάμψει εγκαίρως το 
πιο ισχυρό αντίθετο στρατόπεδο. Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος Πρωθυπουργός Dominique 
de Villepin είχε δηλώσει ότι ήταν αδιανόητο να αρχίσει διαπραγματεύσεις η Ε.Ε. με την 
Τουρκία αν δε αναγνωρίσει ένα από τα μέλη της, μια θέση της Γαλλίας που 
επιβεβαιώθηκε και από τον Γάλλο Πρόεδρο Jacques Chirac. Κάμπτοντας την αντίθεση 
της Γαλλίας, οι άλλες δύο χώρες που αντιτίθενται περισσότερο στην έναρξη των 
διαπραγματεύσεων της 3η Οκτωβρίου, η Κύπρος και η Αυστρία είναι πιθανόν να 
ευθυγραμμισθούν.Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η Αυστρία υποστηρίζει τη θεσμοθέτηση 
μιας προνομιακής συνεργασίας με την Τουρκία αντί για πλήρη ένταξη ενώ η Κύπρος 
επιζητούσε μια «αντιδήλωση» της Ε.Ε., η οποία θα ξεκαθάριζε ότι η Τουρκία πρέπει να 
εφαρμόσει πλήρως την τελωνειακή συμφωνία προκειμένου να μην απαγορεύει τον 
ελλιμενισμό των πλοίων και την προσγείωση αεροπλάνων από την Κύπρο στην Τουρκία. 
Στις 21 Σεπτεμβρίου ήταν η τέταρτη φορά που θα συναντιόντουσαν οι αντιπρόσωποι της 
Ε.Ε. για την επίλυση του εν λόγω ζητήματος. Αν και δυσκολεύονταν να καταλήξουν σε 
συμφωνία, τα κράτη μέλη δεν ήθελαν να αντιμετωπίσουν μια κρίση στις 3 Οκτωβρίου. 
Όπως υπ9στηριζόταν ασκούσαν πίεση μέχρι την τελευταία στιγμή προκειμένου να 
κερδίσουν όσες περισσότερες πολιτικές παραχωρήσεις ήταν δυνατόν. Όπως είχε ζητήσει 
και η Κύπρος από τις 8 Σεπτεμβρίου, αν δεν υπήρχε κάποια συμφωνία στις 21 
Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να συγκληθεί μια ειδική συνάντηση των υπουργών εξωτερικών 
στις 26 Σεπτεμβρίου, ενδεχόμενο που η Βρετανική Προεδρία επιθυμούσε να αποφύγει. 
Ενόψει της 3ης Οκτωβρίου, της καθορισμένης ημερομηνίας για έναρξη των ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ε.Ε υιοθετήθηκε τελικώς στην Επιτροπή 
Μονίμων Αντιπροσώπων της 21ης Σεπτεμβρίου 2005, η ευρω παϊκή αντιδήλω ση προς  

την Τ ουρκία  για  το ζήτημα τη ς αναγνώ ρισης τη ς Κ ύπρου (Βρυξέλλες, 21 
Σεπτεμβρίου 2005).
Το πλή ρ ες κείμενο: «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της ενέκριναν 
σήμερα[ 1 ] την ακόλουθη δήλωση, ως συνέχεια στη δήλωση στην οποία προέβη η 
Τουρκία κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας της Άγκυρας στις 29 
Ιουλίου 2005:
1. Η Ευρωπαϊκή) Ένωση και τα κράτη μέλη της διαπιστώνουν ότι η Τουρκία υπέγραψε το 
Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και των κρατών μελών της, αφενός, και της Τουρκίας, αφετέρου, σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004. Εκφράζουν τη λύπη 
τους για το ότι η Τουρκία έκρινε αναγκαίο να προβεί σε δήλωση σχετικά με την 
Κυπριακή) Δημοκρατία κατά τη στιγμή της υπογραφής.
2. Η Ευρωπαϊκή) Κοινότητα και τα κράτη μέλι] της καθιστούν σαφές ότι η δήλωση αυτή 
της Τουρκίας είναι μονομερής, δεν αποτελεί μέρος του Πρωτοκόλλου και δεν έχει 
νομικές συνέπειες στις δυνάμει του Πρωτοκόλλου υποχρεώσεις της Τουρκίας.
3. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της προσδοκούν την πλήρη και άνευ 
διακρίσεων εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, καθώς και την άρση όλων των 
εμποδίων όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων 
των περιορισμών στα μεταφορικά μέσα. Η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει πλήρως το 
Πρωτόκολλο έναντι όλων των κρατών μελών της Ε.Ε. Η Ε.Ε. θα παρακολουθεί στενά το 
θέμα αυτό και θα αξιολογήσει την πλήρη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου το 2006. Η 
Ευρωπαϊκή) Κοινότητα και τα κράτη μέλη της τονίζουν ότι η έναρξη διαπραγματεύσεων
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επί των σχετικών κεφαλαίων εξαρτάται από την εφαρμογή των συμβατικών 
υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι όλων των κρατών μελών. Η μη πλήρης εφαρμογή των 
υποχρεώσεων της Τουρκίας θα έχει επιπτώσεις στην όλη πρόοδο των διαπραγματεύσεων.
4. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της υπενθυμίζουν ότι η Κυπριακή) 
Δημοκρατία έγινε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης την 1η Μάΐου 2004. 
Υπογραμμίζουν ότι ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου αναγνωρίζουν μόνον την 
Κυπριακή) Δημοκρατία.
5. Η αναγνώριση όλων των κρατών μελών αποτελεί αναγκαία συνιστώσα της 
διαδικασίας προσχώρησης. Κατά συνέπεια, η Ε.Ε. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα που 
αποδίδει στην ταχύτερη δυνατή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων 
των κρατών μελών της Ε.Ε.
6. Το Συμβούλιο θα εξασφαλίσει την παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου επί 
όλων αυτών των θεμάτων το 2006.
7. Στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη 
συμφωνούν ως προς το ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθούν οι προσπάθειες του 
Γενικού Γραμματέα των Η.Ε. προς επίτευξη συνολικής διευθέτησης του κυπριακού 
προβλήματος σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ 
και τις αρχές επί των οποίων εδράζεται η ΕΕ και ως προς το ότι μια δίκαιη και μόνιμη 
διευθέτηση θα συμβάλει στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις αρμονικές σχέσεις στην 
περιοχή.»
Α ντιδράσεις από την «Α ντιδήλω ση»

Ο αρμόδιος Ε πίτροπος για  τη ν διεύρυνση κ. Olli R ehn δήλωσε στις 21 Σεπτεμβρίου 
2005 αναφορικά με την αντιδήλωση της Ε.Ε. στις 21/09/05 ότι πρόκειται για «λογικό και 
ισοζυγισμένο αποτέλεσμα». Ο Επίτροπος δήλωσε πως η συμφωνία μεταξύ των κρατών 
μελών ανοίγει το δρόμο για την ομαλή υιοθέτηση του πλαισίου των διαπραγματεύσεων 
και ως εκ τούτου την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία στις 3 
Οκτωβρίου. Επίσης, ο κ. Rehn αναφέρει ότι το πλαίσιο που πρότεινε η Επιτροπή 
ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του περασμένου 
Δεκεμβρίου και «λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες και παρέχει τη σταθερή βάση για 
έντονη και δίκαιη διαπραγμάτευση»
Η κυβέρνηση της Κ ύπρου, δια του εκπροσώπου της Κ. Χρυσοστομίδη εξέφρασε την 
ικανοποίησή της για την συμφωνία που επιτεύχθηκε στο περιεχόμενο της αντιδήλωσης 
της Ε.Ε. στη μονομερή δήλωση της Τουρκίας περί μη αναγνώρισης της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Ο κ. Χρυσοστομίδης επισήμανε πως πρόκειται για ομόφωνη, πολίτικη) 
απόφαση της Ε.Ε., η οποία ελήφθη και από τα 25 κράτη-μέλη και έχει «τόση σημασία 
όση και οι άλλες αποφάσεις των Συμβουλίων της ΕΕ που λαμβάνονται ομόφωνα» γι' 
αυτό και η προσπάθεια για υποβάθμιση της δεν δικαιολογείται.
Πρέπει, όμως να επισημανθεί ότι το κείμενο δεν περιελάμβανε συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις συγκεκριμένες κινήσεις που θα έπρεπε να ακολουθήσει η 
Τουρκία για να αναγνωρίσει την Κύπρο όπως ζητούσε η Κυπριακή) κυβέρνηση.

Η  συζήτηση στην Ελλάδα

«Το επικίνδυνο με την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή) Ενωση δεν είναι αυτά που 
λέγονται. Είναι αυτά που εννοούνται. Η υπόθεση ξεκίνησε ως ένα αμφιλεγόμενο 
πολιτικό ζήτημα και εξελίσσεται σε έναν διαρκή) εκβιασμό. Η Ευρώπη καλείται να
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υποστεί στους κόλπους της μια μη ευρωπαϊκή'] χώρα υπό την πιεστική αλλά 
αδιευκρίνιστη απειλή πως «κάτι κακό» θα της συμβεί αν δεν το πράξει.
Δεν είναι τυχαίο ότι η συμπεριφορά της ενδιαφερόμενης χώρας παίρνει τη μορφή μιας 
συνεχούς πρόκλησης. Πρώτα είχαμε τη δήλωση που συνόδευε την επέκταση του 
πρωτοκόλλου τελωνειακής ένωσης. Χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς κανείς να της το 
ζητήσει, η Τουρκία αποσαφήνιζε ρητά ότι δεν αναγνωρίζει ένα από τα κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία, κατά τα άλλα, θέλει να ξεκινήσει ενταξιακές 
διαπραγματεύσεις.
Αν, όπως ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της Τουρκίας, η δήλωση αυτή δεν έχει καμία 
νομική υπόσταση έναντι του πρωτοκόλλου, τότε δεν είναι απλώς πρόκληση. Είναι 
δωρεάν πρόκληση.
Στη συνέχεια ο τούρκος πρωθυπουργός απεφάνθη ότι «έχουμε εκπληρώσει όλες τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις» για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στις 3 Οκτωβρίου. 
Και πάλι μίλησαν χωρίς να ερωτηθούν, χωρίς κανείς να τους το ζητήσει αλλά και 
αναρμοδίως. Διότι αν εκπληρώθηκαν επαρκώς οι προϋποθέσεις, θα το κρίνουν αυτοί που 
τις έθεσαν και όχι αυτός που καλείται να τις εκπληρώσει.
Στο ενδιάμεσο ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών ερμήνευσε με δικό του πρωτότυπο 
τρόπο το πρωτόκολλο τελωνειακής ένωσης εξηγώντας πως (κατ’ αυτόν) δεν προκύπτει 
καμία υποχρέωση της Τουρκίας έναντι της Κύπρου. Και πάλι χωρίς να ερωτηθεί...
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εξαιρετικά απλό. Τι υποχρεώνει εμάς, τους 
Ευρωπαίους, να αποδεχόμαστε ή να κατανοούμε μια τέτοια συμπεριφορά; Ποιο είναι το 
μείζον ωφέλημα από την ένταξη της Τουρκίας στο όνομα του οποίου καλούμαστε να 
κάνουμε τα στραβά μάτια στους τσαμπουκάδες της;
Παρακολουθώ προσεκτικά όλη τη σχετική συζήτηση στην Ευρώπη, αλλά δεν έχω 
ακούσει ακόμη ούτε ένα ψήγμα απάντησης σε αυτό το ερώτημα...»
(Απόσπασμα από το άρθρο του I. Κ. Πρετεντέρη, «Ο διαρκής εκβιασμός», Το ΒΗΜΑ,
04/09/2005)
«...Η σύνταξη της αντιδήλωσης συνιστά εσφαλμένη διαπραγματευτική) κίνηση. Παρά τις 
οποιεσδήποτε αρχικές αντιδράσεις, είναι βέβαιο ότι η δήλωση της Ε.Ε. μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία στην προσπάθειά της για τη μη αναγνώριση της 
Κύπρου. Κύπρος και Ελλάδα όφειλαν να εμμείνουν σε μια δωρική τοποθέτηση από 
πλευράς Ένωσης για την «υποχρέωση πλήρους εφαρμογής του πρωτοκόλλου» και η 
Ελλάδα να εστιάσει την προσπάθειά της στη διαπραγμάτευση ενός πακέτου ρυθμίσεων 
(τύπου Ελσίνκι) για την ευρωπαϊκή διαχείριση / εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων. Αυτό μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της επεξεργασίας της κοινής θέσης για το 
γενικό πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Εμμένοντας στη 
διαπραγμάτευση της αντιδήλωσης, χάθηκε η ευκαιρία αυτί). Κι αν ακόμη ορισμένες 
χώρες-μέλη (π.χ. Γαλλία) ήθελαν την κοινή αντιδήλωση, Κύπρος και Ελλάδα όφειλαν όχι 
να συμπράξουν αλλά να σταματήσουν τη διαδικασία και να στρέψουν την προσοχή τους 
στο «συνολικό διαπραγματευτικό πλαίσιο». (Απόσπασμα από το άρθρο του Π.Κ. 
Ιωακειμίδη, «Άνευ αξίας η δήλωση Ε.Ε. για Κύπρο», ΤΑ ΝΕΑ, 22/9/2005)
«Λευκωσία, Άγκυρα, Αθήνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και βρετανική προεδρία μετρούν 
«τα κέρδη και τις ζημιές» από την πρόσφατη συμφωνία για την αντιδήλωση στην 
Τουρκία για την Κύπρο. Η αντιδήλωση των «25» στη μονομερή δήλωση της Τουρκίας 
ότι δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και δεν ανοίγει λιμάνια και αεροδρόμια στην κυπριακή
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σημαία (μετά από διαβουλεύσεις δύο μηνών- ρεκόρ στα ευρωπαϊκά χρονικά) άνοιξε ένα 
νέο κεφάλαιο στο κυπριακό.
Πρώτη φορά σε 31 χρόνια. Με ομοφωνία-προϊόν συμβιβασμού των «25» - η Ε.Ε. εγείρει 
η ίδια πλέον το θέμα της πλήρους αναγνώρισης της Κυπρου από την Τουρκία. Ουδέποτε 
στα 31 χρόνια από την τουρκική) εισβολή, διεθνής οργανισμός έχει απαιτήσει από την 
Αγκυρα να αποδεχθεί και να αναγνωρίσει την Κυπριακή) Δημοκρατία ως μόνον 
εκπρόσωπο ολόκληρης της νήσου, αν θέλει να ενταχθεί η Τουρκία σ’ αυτόν. Η 
υποχρέωση αναγνώρισης της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συνοδεύει πιστά την Άγκυρα 
καθ’ όλη τη διάρκεια των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεών της, ώστε αυτί) να έχει 
ικανοποιηθεί πριν από την ολοκλήρωσή τους .
Η κριτική) που δέχεται η κυπριακή) κυβέρνηση και δευτερευόντως η ελληνική είναι ότι 
«δεν πίεσαν» αρκετά «ώστε η πολυπόθητη αναγνώριση της Κύπρου να γινόταν τώρα 
πραγματικότητα ή με "σφιχτό χρονοδιάγραμμα" στον οδικό χάρτη των 
διαπραγματεύσεων της Τουρκίας». Ο αντίλογος δεν είναι άλλος από τη διαπίστωση ότι η 
πολίτικη) μνήμη είναι κατά κανόνα επιλεκτική) ή και ασθενής, κατά το δοκούν .
Όμως, δεν είναι εύκολο να λησμονηθεί ότι από το 1996 και μετά, όλες οι ελληνικές 
κυβερνήσεις έχουν δεσμευθεί εμπιστευτικώς, ατύπως ή και δημοσίως προς την 
Ουάσιγκτον ότι θα στηρίξουν πλήρως την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας στην Ε.Ε. 
(σ.σ.: με άλλα λόγια, παραιτούνται από το βέτο). Και δεν έχει περάσει πολύς καιρός από 
πέρσι, όταν τα ελληνικά κόμματα συναίνεσαν να υποστηρίξουν πλήρως την ένταξη της 
Τουρκίας στην Ε.Ε., σε συνέχεια μάλιστα των αποφάσεων του Ελσίνκι, όταν Αθήνα και 
Λευκωσία δέχθηκαν την υποψηφιότητα της Τουρκίας, χωρίς απαράβατη προϋπόθεση την 
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας (σ.σ.: πράγμα αδύνατον, αφού είχαν ανοίξει 
όλα τα πανιά για το σχέδιο Ανάν...).» (Απόσπασμα από το άρθρο της Κ. Αδάμ «Η Ε.Ε. 
εγείρει πλέον θέμα αναγνώρισης της Κύπρου», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 32/9/2005)
«Λεν υπάρχει αμφιβολία ότι εάν κυρίως η Αθήνα είχε χειρισθεί διαφορετικά τα 
πράγματα, η Αντιδήλωση των «25» θα μπορούσε να είναι πιο σαφής και δεσμευτική για 
την Αγκυρα. Ετσι όπως ήλθαν τα πράγματα, όμως, το τελικό κείμενο μπορεί να κριθεί 
σχετικά ικανοποιητικό. Τα θετικά στοιχεία διατηρήθηκαν και με την πίεση που 
ασκήθηκε εξουδετερώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι παγίδες της βρετανικής προεδρίας. 
Θετική είναι η διατύπωση ότι η τουρκική δήλωση «είναι μονομερής, δεν αποτελεί μέρος 
του πρωτοκόλλου και δεν έχει νομικές επιπτώσεις στις υποχρεώσεις της Τουρκίας σε 
σχέση με το πρωτόκολλο». Θετικό είναι και το γεγονός ότι ξεκαθαρίζεται πως η πλήρης 
εφαρμογή της τελωνειακής σύνδεσης συμπεριλαμβάνει και την άρση «των περιορισμών 
στα μέσα μεταφοράς».
Σε ό,τι αφορά τις παγίδες, εξουδετερώθηκε η προσπάθεια του Λονδίνου να διασυνδέσει 
χρονικά την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Αγκυρα με την ένταξη 
της Τουρκίας. Η Ε.Ε. δεν ζητάει πλέον μόνο την «ομαλοποίηση των σχέσεων... το 
συντομότερο δυνατόν». Δηλώνει, επίσης, ότι «η αναγνώριση όλων των κρατών-μελών 
είναι απαραίτητο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας». Προφανώς, τίποτα απ’ αυτά 
δεν είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένα δεσμευτικό. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι 
διατυπώσεις αυτές δεν κλείνουν την πόρτα. Αντιθέτως, την αφήνουν ανοικτή στην 
κυπριακή) διπλωματία να θέσει το ζήτημα της αναγνώρισης εν καιρώ και όταν κρίνει ότι 
ο συσχετισμός δυνάμεων εντός της Ενωσης είναι ευνοϊκός για κάτι τέτοιο.
Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο επίμαχο σημείο. Εάν μετά την κύρωση του 
πρωτοκόλλου από την Εθνοσυνέλευσή της, η Τουρκία εμμείνει στην τωρινή θέση της να
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μην ανοίγει τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά της στα κυπριακά πλοία και αεροπλάνα, η 
Λευκωσία έχει τη δυνατότητα να εγείρει εμπόδια στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Στο 
τελικό κείμενο δεν προβλέπεται μόνο η ανώδυνη ποινή ότι «η έναρξη των 
διαπραγματεύσεων στα σχετικά κεφάλαια εξαρτάται από την εφαρμογή εκ μέρους της 
Τουρκίας των συμβατικών υποχρεώσεών της». Προβλέπεται, επίσης, ότι ‘η μη πλήρης 
εφαρμογή των υποχρεώσεων (της Τουρκίας) θα επηρεάσει τη συνολική πρόοδο των 
διαπραγματεύσεων’». (Απόσπασμα από το άρθρο το Σ. Λυγερού, «Η Αντιδήλωση των 
«25» και η Αγκυρα», Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 25/9/2005, )

ΕΛΛΑΔΑ -  Ε.Ε.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του νέου «Τ ακτικού Ε υρω βαρόμετρου για  την Ε λλάδα»  

παρουσιάστηκαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2005 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου. Η συγκεκριμένη έρευνα 
διεξήχθη, κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα 25 κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δύο υπό ένταξη χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία), στις δύο 
υποψήφιες για ένταξη χώρες (Τουρκία και Κροατία), καθώς και στο βόρειο μέρος της 
Κύπρου και καλύπτει το διάστημα 9/5/2005-14/6/2005. Στην Ελλάδα, η έρευνα διεξήχθη 
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 πολιτών, οι οποίοι κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη 
τους σε ζητήματα καθημερινού ενδιαφέροντος αλλά και ευρύτερου κοινωνικού 
προβληματισμού. Επισημαίνονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας:2 
Π ροσω πική κατάσταση και π ροσδοκίες τω ν ελλήνω ν πολιτώ ν: Τουλάχιστον ένας 
στους δύο έλληνες πολίτες (54%) δηλώνει αρκετά ικανοποιημένος από την καθημερινή 
του ζωή (στην Ε.Ε. των 25 το ποσοστό ανέρχεται στο 60%). Αναφορικά με την 
οικονομική) κατάσταση της χώρας τους και στην εργασιακή) απασχόληση στην Ελλάδα, 
το 59% των ελλήνων προβλέπει χειρότερες οικονομικές εξελίξεις για τη χώρα τη χρονιά 
που έρχεται (στην Ε.Ε. των 25 το ποσοστό ανέρχεται στο 37%). Το 40% των ελλήνων 
ερωτηθέντων προβλέπει επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας κατά την επόμενη 
πενταετία (στην Ε.Ε. των 25 το ποσοστό ανέρχεται στο 30%). Αντιθέτως, το 50% των 
ελλήνων ερωτηθέντων προσδοκούν βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας τα επόμενα 
πέντε χρόνια (στην Ε.Ε. των 25 το ποσοστό ανέρχεται στο 56%).
Σ υμμετοχή τη ς Ε λλάδας στην Ε υρω παϊκή Έ νω ση : Η πλειοψηφία της ελληνικής 
κοινής γνώμης (56%, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα 
του Ευρωβαρομέτρου: 61%) θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή) 
Ένωση συνιστά θετική πράξη (στην Ε.Ε. των 25 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 54%). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι οι Έλληνες (69%) εμφανίζονται να είναι από τους πλέον 
ικανοποιημένους Ευρωπαίους πολίτες, αναφορικά με τη συμμετοχή της χώρας τους στην 
Ευρωπαϊκή) Ένωση (Ε.Ε.: 55%). Το γεγονός ότι η χώρα του είναι μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κάνει τον Έλληνα να αισθάνεται περισσότερο ασφαλής, άποψη η οποία 
εκφράζεται από το 70% της ελληνικής κοινής γνώμης, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε., μετά από αυτό της Κύπρου (78%). 1 στους 2 
έλληνες ερωτηθέντες (50%) δεν πιστεύει ότι τα συμφέροντα της Ελλάδας λαμβάνονται 
αρκετά υπόψη στην Ευρωπαϊκή) Ένωση. Σχεδόν 6 στους 10 έλληνες ερωτηθέντες (58%) 
δεν πιστεύουν ότι η προσωπική τους άποψη μετράει στην Ευρωπαϊκή) Ένωση (Ε.Ε.25:

2 http://europa.eu.int/hellas/EB63_GRReportl .ράί
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53%). Θετική εικόνα έχει η πλειοψηφία της ελληνικής κοινής γνώμης για την Ευρωπαϊκή) 
Ένωση, καθώς 1 στους 10 έλληνες πολίτες (10%) εκφράζεται κατηγορηματικά υπέρ μίας 
θετικής εικόνας για την Ε.Ε. (Ε.Ε.25: 8%) και το 44% θεωρεί ότι η Ε.Ε. προβάλει μία 
αρκετά θετική εικόνα (Ε.Ε.25: 38%). Το 59% των Ελλήνων πιστεύει ότι ο ρόλος της Ε.Ε. 
στην καθημερινή τους ζωή θα είναι πιο σημαντικός την επόμενη πενταετία, ενώ το 67% 
επιθυμούν ο ρόλος της Ε.Ε. να καταστεί πιο σημαντικός (Ε.Ε.: 47% και 51% αντίστοιχα). 
Έντονα αρνητική στάση της πλειονότητας της ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι στο 
διεθνή ρόλο των Η.Π.Α. καταγράφεται στα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ θετική 
στάση φαίνεται να τηρεί η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης για το διεθνή ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν 6 στους 10 έλληνες πολίτες (57%) εκφράζουν 
εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκι) Ένωση.
Διεύρυνση της Ε.Ε.: Οι Έλληνες παραμένουν ένθερμοι υποστηρικτές της διεύρυνσης. 
Σημειώνεται ότι οι Έλληνες, περισσότερο από κάθε ευρωπαίο πολίτη, υποστηρίζουν ότι 
η Ευρωπαϊκή) Ένωση θα πρέπει να διευρυνθεί περιλαμβάνοντας ορισμένες μόνο από τις 
χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν (70%). Αρνητικοί είναι οι Έλληνες (70%) και η 
πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών ως προς το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας (στην 
Ε.Ε. των 25 το ποσοστό ανέρχεται στο 52%) και της Αλβανίας (Ελλάδα: 58%, Ε.Ε.: 
50%). Διισταμένες απόψεις έχουν οι έλληνες ερωτηθέντες όσον αφορά στην ΠΓΔΜ (το 
45% είναι υπέρ ενώ το 47% είναι κατά). Στην Ε.Ε. των 25 το 43% τάσσεται υπέρ της 
μελλοντικής ένταξης της ΠΓΔΜ ενώ το 41% τάσσεται κατά.
Ε υρω παϊκή Ο λοκλήρω ση: Εμφανής είναι η απογοήτευση των ελλήνων πολιτών από τη 
χρήση του ευρώ, καθώς στις προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου, όπου ετέθη το 
ίδιο ερώτημα, η πλειονότητα της ελληνικής κοινής γνώμης με υψηλά ποσοστά 
εμφανιζόταν υπέρ μίας Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης με ένα μοναδικό νόμισμα 
(62%), ενώ στην παρούσα έρευνα το θετικό ποσοστό έχει μειωθεί σημαντικά και οι 
απόψεις του ελληνικού δείγματος διίστανται απόλυτα, με το 49% να τάσσεται υπέρ (στην 
Ε.Ε. των 25 ανέρχεται στο 59%) και το 49% να τάσσεται κατά (στην Ε.Ε. των 25 
ανέρχεται στο 35%). Σημειώνεται ότι το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι έλληνες 
ερωτηθέντες που τάσσονται κατά της Νομισματικής Ένωσης είναι το δεύτερο υψηλότερο 
μετά από αυτό των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου (64%). Όπως και στις 
προηγούμενες έρευνες του Ευρωβαρομέτρου όπου ετέθη το ίδιο ερώτημα, η πλειοψηφία 
της ελληνικής κοινής γνώμης τάσσεται υπέρ μίας κοινής πολιτικής άμυνας και 
ασφάλειας (Ε.Ε.: 80%, Ε.Ε.: 77%) και μίας κοινής εξωτερικής πολιτικής των κρατών- 
μελών της Ε.Ε. έναντι άλλων χωρών (Ε.Ε.: 76% - Ε.Ε.: 67%). Την αναγκαιότητα 
απόκτησης ενός Συντάγματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζουν 6 στους 10 έλληνες 
πολίτες (60%) ποσοστό παρόμοιο με το ποσοστό στην Ε.Ε. των 25 (61%).
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