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Β. Προφυλλίδης 

 

Η Ευρώπη σε Κρίση 

 

 

 Από τη δηµιουργία της ΕΟΚ το 1957, η Ενωµένη Ευρώπη γνώρισε πολλές κρίσεις, τις οποίες 

όχι µόνο ξεπερνούσε αλλά και ενδυναµωνόταν, εξισορροπώντας επιτυχώς ανάµεσα σε συµφέροντα 

και αντιθέσεις. Οι πολίτες ακολουθούσαν τις ηγεσίες τους και ένιωθαν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι µοιρά-

ζονται κοινές αξίες, την ελευθερία, την ισότητα ευκαιριών, την αλληλεγγύη. Μετά το 2003 όµως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γνωρίζει µια χωρίς προηγούµενο κρίση, την οποία πολλοί αποδίδουν στη 

βεβιασµένη διεύρυνση του 2004. 

  Πριν καλά-καλά στεγνώσει η µελάνη για την εισδοχή των νέων χωρών το 2004, οι περισσό-

τερες νέες χώρες απαιτούσαν οικονοµική ενίσχυση από τις ισχυρές οικονοµικά Ευρωπαϊκές χώρες, 

αλλά ακολουθούσαν στην εξωτερική πολιτική τις επιταγές των ΗΠΑ και της Αγγλίας. Αυτό δη-

µιούργησε µια µεγάλη κρίση εµπιστοσύνης που δεν θα ξεπερασθεί σύντοµα. 

  Η κωδικοποίηση της Κοινοτικής νοµοθεσίας σε µια κατεύθυνση ευελιξίας και αποτελεσµατι-

κότητας, αυτό που ονοµάσθηκε Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, γνώρισε οικτρή αποτυχία, κυρίως διότι έγινε 

ερήµην των λαών και των πολιτών. 

  Έτσι οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν λίγο καθυστερηµένα ότι δεν αρκεί να εµφανίζονται νέες 

υποψήφιες χώρες για ένταξη, θα πρέπει και οι παλιές χώρες να είναι έτοιµες να τις δεχθούν. Είναι 

πλέον εµφανής µια κόπωση για νέες διευρύνσεις. Η ΕΕ υιοθετεί πλέον ω κριτήριο την ικανότητά της 

να απορροφήσει νέα µέλη. 

 Φαίνεται έτσι η ΕΕ να προσδιορίζει τα όρια µέχρι τα οποία µπορούν να επεκταθούν οι Κοι-

νοτικοί θεσµοί και να ενταχθούν νέες χώρες. Σήµερα η ΕΕ σχοινοβατεί ανάµεσα στη Γαλλο-

γερµανική άποψη, που θέλει µια ΕΕ µε χαρακτηριστικά συνοµοσπονδίας, και τη Βρετανική (και Α-

µερικανική) άποψη που θέλει την ΕΕ ως ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. 

  Πρόσθετη εστία κρίσης αποτελεί το ζήτηµα της πιθανής Τουρκικής ένταξης. Ακόµη και στην 

απίθανη περίπτωση που η Τουρκία προσαρµοσθεί προς το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο (τους θεσµούς δη-

λαδή πάνω στους οποίους οικοδοµήθηκε τα τελευταία 50 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση), η προσθήκη 

της αρχής ότι πριν από οποιαδήποτε διεύρυνση πρέπει να υπάρχει η ικανότητα απορρόφησης της 

νέας χώρας από την ΕΕ, θέτει πρακτικά την Τουρκία εκτός Ευρώπης. 

  Αλλά και το κοινωνικό µοντέλο και οι συνθήκες απασχόλησης της Ευρώπης αποτελούν πρό-

σθετους παράγοντες κρίσης. Η ελευθερία εγκατάστασης και απασχόλησης θα µείνει για πολλές από 

τις νέες χώρες της ΕΕ για πολλά χρόνια στα χαρτιά. Η παλιά Ευρώπη έχει ήδη αγγίξει τις αντοχές 

της. 

 


