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Abstract  

 The enlargement policy is imperative for the EU, not just to augment its 
zone of peace, stability and prosperity, but also to increase its global 
competitiveness. In contrast to other potential EU candidate countries, Turkey 
has assumed an extraordinary position. It is the only candidate that doesn’t 
belong exclusively to the European continent and is portrayed as a recently 
emerging economic power.  The aim of this study is to investigate and 
establish the issues hindering Turkey from becoming a member of the 
European Union. It has been over 50 years now since Turkey initially 
indicated intents of becoming a member of the collaboration.  After several 
attempts and negotiations, only in 1999, was Turkey officially recognized as a 
candidate country for full membership. Since then the accession process has 
moved at moderate speed or reached a complete stalemate due to lack of 
policy reforms both on the part of Turkey and some EU countries. 
 Since neither the EU, nor Turkey is willing to abandon the accession 
process, they have begun negotiation on some key issues, in order to keep 
the accession process alive. Through the historical outline of the EU- Turkey 
relations, this bachelor thesis attempts to examine some primary focuses that 
hold back the enlargement and how those have been, or will be overcome. 
Moreover, the analysis examines the different perspectives that member 
states have, for including Turkey in the EU. Last but not least, this study 
outlines arguments about whether or not this accession is positive and what 
the principle benefits for both the EU and Turkey are. 
 
 
 
 
 
 
Key words: European Union, Turkey, accession, EU acquis, customs union, 
reforms, enlargement.  
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Περύληψη 
 

 Οη δηεπξχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζέηνπλ ηα ζεκέιηα γηα 

δεκνθξαηηθέο αιιαγέο θαη νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε ζε φζα θξάηε επηζπκνχλ 

λα εληαρζνχλ ζε απηή. Δίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο Έλσζεο φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο. Ζ πνξεία θαη ε 

εμέιημε ησλ δηεπξχλζεσλ, καξηπξά πσο ε ελ ιφγσ δηαδηθαζία είλαη απφ ηηο 

πην επηηπρεκέλεο πνιηηηθέο πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ηελ θαζηζηά κηα δψλε πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο.   

θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο είλαη λα θαηαγξάςεη ην ηζηνξηθφ 

πιαίζην ησλ επξσπατθψλ δηεπξχλζεσλ θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζαλ ζηελ 

εδξαίσζε ηεο Δπξψπεο σο έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο πνιηηηθνχο θαη 

νηθνλνκηθνχο δξψληεο ζην παγθφζκην πνιηηηθφ ζχζηεκα. Δπηρεηξεί επίζεο λα 

αλαιχζεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Σνπξθίαο, ζηα πιαίζηα 

ησλ δηεπξχλζεσλ. Γειαδή, θαηά πφζν είλαη εθηθηή ε ελ ιφγσ ζρέζε, ηη 

δπζθνιίεο είρε θαη έρεη λα αληηκεησπίζεη, θαζψο θαη πνηα ζα είλαη ηα νθέιε 

ησλ ρσξψλ ζε ελδερφκελε πξνζάξηεζε ηεο Σνπξθίαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

ην παξφλ θείκελν ηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, ηζηνξηθά, θαη γεσγξαθηθά ζηνηρεία, 

ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά, πξνέξρνληαη απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, 

άξζξα θαη ηζηνζειίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επξψ-ηνπξθηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ 

ελδερφκελε έληαμε ηεο Σνπξθίαο.  

Αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ήηαλ, αξρηθά ε 

πνιπεηή ζχλδεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηε Σνπξθία θαζψο θαη ε 

αιιαγή ζηάζεο ηεο πξψηεο, ζε ελδερφκελε εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ απηψλ. 

Αθεηέξνπ, φπσο παξαηεξείηαη ηειεπηαία, ε Σνπξθία έρεη δηαθνξνπνηήζεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρεηξίδεηαη πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο θαη γεγνλφηα, θάηη ην 

νπνίν έρεη επηθέξεη αιιαγέο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο αιιά θαη ζην ηξφπν πνπ 

εμεηάδεη θαη αλαγλσξίδεη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έηζη, ινηπφλ, πξνζεγγίδεηαη 

ην δήηεκα ηεο πηζαλήο έλσζεο ηεο Σνπξθίαο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θάηη 

ην νπνίν επηδεηά ε Σνπξθία γηα αξθεηά ρξφληα, κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα δψζεη 

ζηνλ αλαγλψζηε φιν ην ζεζκηθφ θαη ηζηνξηθφ πιαίζην ησλ ζρέζεσλ απηψλ, 

ψζηε λα θαηαλνήζεη ηηο ζπγθπξίεο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

είλαη ζήκεξα.  

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Δπξσπατθή Έλσζε, Σνπξθία, πκθσλία χλδεζεο, 

ηεισλεηαθή έλσζε, δηαπξαγκαηεχζεηο, θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, κεηαξξπζκίζεηο, 

δηεχξπλζε.  
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Ειςαγωγό 
 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε  δεκηνπξγήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 κε 

πξσηεχνλ ζηφρνπο ηελ εηξεληθή ελνπνίεζε ηεο Δπξψπεο, ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

επεκεξίαο θαη ηε πξναγσγή ησλ επξσπατθψλ αμηψλ ζηελ επξσπατθή ήπεηξν. 

Απφ ηελ ίδξπζε ηεο θαη γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ε ΔΔ είρε ζαλ 

θεληξηθφ δεηνχκελν, ηελ έλλνηα ηεο δηεχξπλζεο. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλέβαιαλ νη ηζηνξηθέο πηψζεηο νινθιεξσηηθψλ θαζεζηψησλ, 

πνπ σο απνηέιεζκα είραλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ. Οη δηαδνρηθέο, 

απηέο, δηεπξχλζεηο ηεο ΔΔ πξνήγαγαλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελίζρπζαλ ηηο 

δεκνθξαηηθέο δπλάκεηο ζηηο ρψξεο πνπ έβγαηλαλ απφ ηα ελ ιφγσ θαζεζηψηα, 

εδξαίσζαλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη έδσζαλ κηα ζεηηθή πξννπηηθή ζην 

φιν εγρείξεκα ηεο Έλσζεο. ε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε έλλνηα ησλ 

δηεπξχλζεσλ ζπλέβαιε ζηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ, ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ θαη έζεζε ηηο βάζεηο γηα κηα 

αληαγσληζηηθφηεξε ΔΔ, κε ηζρπξνχο δεζκνχο ηθαλή λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 Φπζηθά, ν ξπζκφο ησλ δηεπξχλζεσλ δηαθέξεη αλαιφγσο ηηο πνιηηηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο. Ζ ΔΔ πξσηίζησο, δηαηεξεί ηηο δεζκεχζεηο κε ηηο 

ρψξεο πνπ ήδε αλήθνπλ ζηελ δηαδηθαζία, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πψο δελ 

επηδηψθεη λα ζπλάςεη ζρέζεηο κε ρψξεο πνπ δηαηίζεληαη λα αλαιάβνπλ λέεο 

επζχλεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο, εθαξκφδεη 

απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ξπζκίζεη ηηο ζρέζεηο ηνπο βάζεη ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμε ηνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο κηαο ρψξαο είλαη εμαξηεκέλε απφ ηε 

θακπχιε αλάπηπμεο ηεο θαη ην ξπζκφ πνπ νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο ζπγθιίλνπλ 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΔ. Βέβαηα, εθφζνλ ε εληαμηαθή δηαδηθαζία είλαη κηα 

καθξνρξφληα πξνζπάζεηα , ε ΔΔ παξέρεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θίλεηξα κε ζθνπφ λα ζπλερηζηνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο. Οη κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο, θαλεξψλεη ηελ πνιχπιεπξε 

πξνζαξκνγή ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ, ζην επξσπατθφ πιαίζην θαη πξφηππν 

δηαδηθαζηψλ.  

 ην πιαίζην ησλ δηεπξχλζεσλ ε ΔΔ είλαη αληηκέησπε κε κηα ζεκαληηθή 

πξφθιεζε πνπ αθνξά ηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ρσξψλ απφ ηνπο θφιπνπο 

ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ δηαδηθαζία δηαθέξεη απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο σο πξνο ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ ππνςήθησλ θξαηψλ κειψλ. 

Βάζε απηνχ δεκηνπξγνχληαη εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη ε Έλσζε ζα δψζεη 

απαληήζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξε, κέρξη πφζα θξάηε κπνξεί λα ελζσκαηψζεη 

ε έλσζε θαη δελ πξέπεη θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή λα νξηνζεηεζνχλ ηα ζχλνξα 

ηεο;   

 Μεγάιν ελδηαθέξνλ βάζεη ησλ παξαπάλσ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ Σνπξθία δηαθέξεη κε θάζε άιιε πξνο έληαμε ρψξα, θαζψο 

αληηπξνζσπεχεη έλα απηαξρηθφ πνιηηηθφ θαζεζηψο, κηα ρψξα κε κεγάιν 

πιεζπζκφ θαη κε ηεξάζηηα θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα. 

Δίλαη εχινγν, ινηπφλ, λα ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο ή ηνπιάρηζηνλ 
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πεξηζζφηεξνο ζε ζρέζε κε άιιεο ππνςήθηεο ρψξεο, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

ΔΔ. Ο ρξφλνο δελ ζα ρξεηαζηεί κφλν γηα λα πξνζηαηεπζεί ε ζπλνρή θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έλσζεο αιιά θαη γηα λα αλαγθαζζεί ε Σνπξθία λα 

εθαξκφζεη πνιηηηθέο πνπ ζα ηελ θέξνπλ πην θνληά ζην Γπηηθφ ηξφπν ζθέςεο.   

 ηα επφκελα θεθάιαηα αθνινπζεί κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

γέλλεζεο ηεο Κνηλφηεηαο θαη κηα ζρεηηθή αλάιπζε ησλ ζρέζεσλ πνπ αλέπηπμε 

κε ηελ Σνπξθία θαζψο θαη ηηο πξννπηηθέο γηα κηα πιήξε έληαμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

Η Σημαςύα τησ Διεύρυνςησ για την Ευρωπαώκό Ένωςη 
 

1.1 Το κεκτημϋνο των διευρύνςεων 

  

 Ζ δηαδηθαζία ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηνρεχεη ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ηεο εθάζηνηε ππνςήθηαο ρψξαο πξνο 

έληαμε κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ηεο ΔΔ θαη ηε ζπλαθφινπζε εθαξκνγή 

απηνχ. Πξνθαλψο, αμηνινγνχληαη θαη ηα ζπκθέξνληα ηφζν ησλ θξαηψλ κειψλ 

φζν θαη ησλ πξνζρσξνπζψλ ρσξψλ. Ζ ελ ιφγσ δηαδηθαζία, απνηειείηαη απφ 

3 ζηάδηα: ην πξψην λα αλαγλσξηζζεί κηα ρψξα σο δπλάκεη ππνςήθηα γηα 

πξνζρψξεζε, ην δεχηεξν λα απνθηήζεη επηζήκσο ην θαζεζηψο ππνςήθηαο 

ρψξαο γηα πξνζρψξεζε θαη ην ηξίην λα μεθηλήζνπλ νη επίζεκεο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο, κηα δηαδηθαζία πνπ φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη 

πξνυπνζέηεη κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ππνςήθηαο ρψξαο κε ζηφρν 

ηελ πηνζέηεζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ, γλσζηφ θαη σο θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

Κάζε έλα απφ απηά παξαπάλσ ζηάδηα, ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε φισλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Χο εθ ηνχηνπ, ζθνπφο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο απηήο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα επηηεπρζνχλ ζπκθσλίεο απφ θνηλνχ πνπ ζα πηνζεηνχλ ην 

θνηλνηηθφ θεθηεκέλν ηεο ΔΔ.  

 Σν θνηλνηηθφ θεθηεκέλν είλαη εθείλν πνπ επηηξέπεη ζηελ ΔΔ λα δηαηεξεί 

ηε ζπλνρή ηεο θαη λα πξνρσξεί κε ζηφρν ηελ εκβάζπλζε, παξά ηνλ απμεκέλν 

αξηζκφ θξαηψλ κειψλ. Όια φζα έρνπλ επηηεπρζεί σο πξνο ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε έσο ηελ εκέξα πξνζρψξεζεο ελφο λένπ θξάηνπο, απνηεινχλ 

έλα αδηαίξεην ζχλνιν, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλν ην εθάζηνηε λέν θξάηνο- 

κέινο λα απνδερζεί θαη λα ελζσκαηψζεη ζηελ εζληθή ηνπ έλλνκε ηάμε. 

ήκεξα ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 85.000 ζειίδεο, 

αιιά ζπλερψο απμάλεηαη θαη βειηηψλεηαη θαζψο ε ΔΔ ζπλερίδεη ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο δηεπξχλζεηο. Σν θεθηεκέλν απνηειείηαη απφ:  

 Σν πεξηερφκελν, ηηο αξρέο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ησλ πλζεθψλ 

 Σε λνκνζεζία πνπ έρεη εθδνζεί θαη' εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ θαη ηε 

λνκνινγία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ 

 Σηο δειψζεηο θαη ςεθίζκαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ζην πιαίζην ηεο ΔΔ 

 Σηο πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή 

αζθάιεηαο 

 Σηο πξάμεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ 

 Σηο δηεζλείο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηελ ΔΔ θαη εθείλεο πνπ 

έρνπλ ζπλαθζεί απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ κεηαμχ ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΔΔ. 
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Όηαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη ζπλεπαγφκελεο κεηαξξπζκίζεηο έρνπλ 

νινθιεξσζεί κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, ζπληάζζεηαη 

πλζήθε Πξνζρψξεζεο, ε νπνία ππνγξάθεηαη απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

ππνςήθηα ρψξα. ρεηηθή ζπγθαηάζεζε πξέπεη λα δψζεη θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, πνπ εθιέγεηαη απεπζείαο απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ε πλζήθε πξέπεη λα θπξσζεί απφ ηα θξάηε κέιε θαη ηελ 

πξνζρσξνχζα ρψξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ην 

χληαγκα ηεο.  

 

 

1.2 Οι διευρύνςεισ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 

 

 Σε δεθαεηία ηνπ 1950, νη εγέηεο έμη ρσξψλ, ηεο Γαιιίαο, Γπηηθήο 

Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ησλ θάησ ρσξψλ, πνπ δελ είραλ 

αλαθάκςεη πιήξσο απφ ηηο θαηαζηξνθέο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 

δεκηνχξγεζαλ ηηο βάζεηο γηα απηφ πνπ απνθαιείηαη ζήκεξα Δπξσπατθή 

Έλσζε.  Με ηελ ππνγξαθή ησλ ηδξπηηθψλ πλζεθψλ ηεο ΔΚΑΥ, ΔΚΑΔ θαη 

ΔΟΚ1 ηέζεθαλ ζηελ νπζία νη βάζεηο γηα κηα ελσκέλε Δπξψπε. εκαληηθφ 

ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ δξψκελσλ, είρε ε Βξεηαλία, ε νπνία ήζειε λα 

δηαηεξήζεη ηα εζληθά δηθαηψκαηα ηεο θαη λα κελ εηζρσξήζεη ζε έλαλ 

ππεξεζληθφ νξγαληζκφ, αιιά ζε κηα δψλε ειεχζεξσλ ζπλαιιαγψλ. Όηαλ ην 

αίηεκα δελ έγηλε δεθηφ απνθάζηζε πσο δελ ζα ζπλέρηδε ηελ πνξεία ηεο πξνο 

ηελ έλσζε, θαη δεκηνχξγεζε κφλε ηεο, ην 1960, κηα επξσπατθή δψλε γηα 

ειεχζεξεο ζπλαιιαγέο (ΔΕΔ) κε κέιε εθηφο απφ ηελ ίδηα, ηελ Γαλία, ηελ 

νπεδία, ηελ Ννξβεγία, ηε Πνξηνγαιία θαη ηελ Διβεηία.2  

Ζ πξψηε Γηεχξπλζε 

 Ζ πξψηε αίηεζε γηα πξνζρψξεζε ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα έγηλε ην 

1961 κε ηε Μ. Βξεηαλία, ηε Γαλία θαη ηελ Ηξιαλδία. Έλα ρξφλν αξγφηεξα 

αίηεκα έζηεηιε θαη ε Ννξβεγία. Ζ αίηεζε ηεο Μ. Βξεηαλίαο ζεσξείηαη ηζηνξηθφ 

γεγνλφο θαζψο είρε θάλεη μεθάζαξε ηε ζέζε ηνπ ζε  κηα ελσκέλε Δπξψπε κε 

ππεξεζληθφ ραξαθηήξα. Όκσο φπσο δηαπίζησζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη 

κεηά δελ απνηεινχζε πιένλ παγθφζκηα δχλακε θαη νη εκπνξηθέο ηεο 

ζπλαιιαγέο νινέλα θαη κεηψλνληαλ. Με άιια ιφγηα, νη αξηζκνί θαη νη 

εθηηκήζεηο έδεηρλαλ φηη ε ΔΟΚ ήηαλ επηηπρεκέλε ηφζν νηθνλνκηθά φζν θαη 

πνιηηηθά, κε απμαλφκελν πνιηηηθφ θχξνο ελ αληηζέζεη κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

πνπ έκπαηλε ζε κηα πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο3. Ζ πξψηε αίηεζε εηζδνρήο ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο έγηλε φπσο πξναλαθέξζεθε ην 1961, πνπ δελ έγηλε δερηεί ιφγσ ηνπ 

                                                           
1
 ΕΚΑΧ: Τπεγράφθ ςτο Παρίςι ςτισ 18/4/1951 με ζναρξθ ιςχφοσ τισ 25/4/1952 

  ΕΚΑΕ & ΕΟΚ: Οι ςυνκικεσ ίδρυςθσ τουσ επεγράφθςαν ςτισ 25/3/1957 ενϊ ςε ιςχφ τζκθκαν ςτισ 
1/1/1958.   
2
 Neil Nugent, « Πολιτικι και Διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ», εκδ. αββάλασ , 2012 ςελ. 79 

3
 Μαραβζγιασ Ναπολζων – Σςινιςιηζλθσ Μιχάλθσ , « Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οργάνωςθ και πολιτικζσ 

50 χρόνια», εκδ. Θεμζλιο, 2007 ςελ 784  



9 
 

βέην πνπ είρε αζθήζεη ν Γάιινο ζηξαηεγφο Νηε Γθνι. Βαζηθφο ιφγνο πνπ 

άζθεζε βέην ν Γάιινο ζηξαηεγφο ήηαλ ε πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε 

Βξεηαλία γηα κηα Δπξψπε αλεμάξηεηε απφ ην ΝΑΣΟ. Ζ δεχηεξε αίηεζε ηεο Μ. 

Βξεηαλίαο έγηλε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 1966, ζηελ νπνία πάιη ε 

Γαιιία ήηαλ αληίζεηε. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία αίηεζε ηεο Βξεηαλίαο έγηλε καδί κε 

ηε Γαλία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Ννξβεγία ην 1967. Χζηφζν νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο μεθίλεζαλ κφλν ην 1970, φπνπ ν Γάιινο ζηξαηεγφο είρε 

απνρσξήζεη απφ ηελ εμνπζία θαη δελ εκπφδηδε ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε4.  

 ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο Κνηλφηεηαο κε ηε Βξεηαλία, αλέθπςαλ ηξία 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα: ην χςνο ηεο βξεηαληθήο εηζθνξάο ζηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ, ην θαζεζηψο ηεο εηζαγσγήο δάραξεο ζηε Βξεηαλία απφ ηηο 

ρψξεο ηεο Κνηλνπνιηηείαο θαη ε εηζαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ απφ ηε 

Νέα Εειαλδία. Σν βαζηθφ δήηεκα, απφ ηα πξναλαθεξζέληα, ήηαλ εθείλν ηεο 

βξεηαληθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ θνηλνηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Λφγσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο βξεηαληθήο νηθνλνκίαο, κε ηελ πηνζέηεζε ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο Κνηλφηεηαο ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεη πςειφ 

ηίκεκα ελψ δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνξξνθήζεη αληίζηνηρα πνζνζηά 

ησλ θνηλνηηθψλ δαπαλψλ εμαηηίαο ηεο ηνπ πεξηνξηζκέλνπ γεσξγηθνχ ηεο 

ηνκέα. Με ηελ εθινγηθή επηθξάηεζε ησλ πληεξεηηθψλ ην 1970 ππφ ηελ 

αξρεγία ηνπ Edward Heath, ππέξκαρνπ ηεο πξνζρψξεζεο ζηελ Κνηλφηεηα, 

δηεπθνιχλζεθε ε εμέιημε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ ζπκθσλία κε 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, είρε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηηο άιιεο 

ρψξεο, νη νπνίεο είραλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο φξνπο πξνζρσξήζεσο 

ζηελ Κνηλφηεηα. Απφ ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ πνπ αηηήζεθαλ ζχλδεζε κε ηελ 

Κνηλφηεηα, κφλν ε Ννξβεγία δελ έγηλε κέινο θαζψο ην 1972 ν Ννξβεγηθφο 

ιαφο ζην δεκνςήθηζκα θαηαςήθηζε ηελ πξνζρψξεζε ηνπ θαη ε πξψηε 

δηεχξπλζε πεξηνξίζζεθε ζε ηξία κφλν θξάηε.5  

 Δθηφο απφ ηελ πξνζάξηεζε λέσλ θξαηψλ κειψλ, ε πξψηε δηεχξπλζε 

απνζαθήληζε βαζηθέο αξρέο πνπ ζα θαζφξηδαλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

Κνηλφηεηαο κεηέπεηηα6. Καηαξράο νξίζηεθε ε απνδνρή ηνπ θνηλνηηθνχ 

θεθηεκέλνπ απφ ηηο ππνςήθηεο ρψξεο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο δειαδή κε ηηο 

ππνςήθηεο ρψξεο ζα αθνξνχλ θπξίσο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο θαη ξπζκίζεηο 

ψζηε λα ελαξκνληζηνχλ κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. Χο βαζηθή ζπλέπεηα 

απηνχ, είλαη φηη ην ζεζκηθφ, θαηαζηαηηθφ πιαίζην ηεο Κνηλφηεηαο δελ ζα 

ηξνπνπνηείηαη γηα ηελ απνδνρή λέσλ θξαηψλ κειψλ, απιά ζα δεκηνπξγεί 

νξηζκέλεο ηερληθέο ψζηε λα ππάξρεη ε απαηηνχκελε ηζνξξνπία.  

Ζ Γεχηεξε Γηεχξπλζε 

                                                           
4
 Χρυςτοδουλίδθσ Θεοδωροσ« Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ» Σόμοσ Α, εκδ. ιδζρθσ 2009 ςελ. 

52  
5
, ο.π ςελ.68 

6 Σςινιςιηζλθσ, Μιχάλθσ Ι. «Θ ολοκλιρωςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ : Θεςμικζσ, πολιτικζσ και 
οικονομικζσ πτυχζσ»  εκδ. Θεμζλιο 1999 ςελ 193 
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 ρεδφλ δέθα ρξφληα αξγφηεξα, πξαγκαηνπνηείηαη ε δεχηεξε δηεχξπλζε 

ηεο ΔΟΚ, ζε δχν δηαδνρηθέο θάζεηο κε ηελ Διιάδα ην 1981, ηελ Ηζπαλία θαη 

Πνξηνγαιία ην 1986. Οη ρψξεο απηέο ήηαλ νη πξψηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έλσζε θαη δελ βξίζθνληαλ ζην βφξεην ρψξν ηεο επξσπατθήο επείξνπ ή δελ 

είραλ ηζρπξή νηθνλνκία. Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο θαζπζηέξεζε πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα ήζειαλ νη ηφηε 

ειιεληθέο θπβεξλήζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε ειιεληθή νηθνλνκία 

βαζηδφηαλ θπξίσο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, νπφηε δελ είρε ηελ απαηηνχκελε 

αλάπηπμε. Δπίζεο, ε ηζηνξηθή ηεο πνξεία, ν πνιηηηζκφο ηεο θαη ε γεσγξαθηθή 

ζέζε, ηελ ηνπνζεηνχζαλ εθηφο Γπηηθήο Δπξψπεο. Αλαζηαιηηθφο παξάγσλ 

ζηελ δηαδηθαζία πξνζρψξεζεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ήηαλ, εθηφο ησλ 

παξαπάλσ, ε επηβνιή ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Διιάδα ην 1967, 

πεξίνδνο πνπ αλαζηάιζεθαλ νη πκθσλίεο χλδεζεο κε ηελ ΔΟΚ. Μεηά ηηο 

εθινγέο ηνπ 1974, πνπ επαλεγθαζηδξχζεθε ην Γεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, ε 

θπβέξλεζε ηεο Διιάδαο ηφληζε ηελ επηζπκία ηεο λα γίλεη κέινο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Παξφηη ε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ , πσο ε ρψξα δελ 

ήηαλ νηθνλνκηθά έηνηκε, ε επηκνλή ηεο θαη ηα επηρεηξήκαηα πεξί ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο δεκνθξαηίαο θαη εδξαίσζε ζεζκψλ κεηαμχ Γπηηθήο Δπξψπεο θαη 

Διιάδαο, έπεηζαλ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ θαη μεθίλεζαλ νη επίζεκεο 

δηαδηθαζίεο έληαμεο7.  

Ζ ηξίηε Γηεχξπλζε 

Αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο κε ηελ Διιάδα, απνηέιεζαλ θαη νη 

ππνςεθηφηεηεο ηεο Ηζπαλίαο θαη Πνξηνγαιίαο. Έσο ηα κέζα ηνπ 1970 θαη νη 

δχν ρψξεο ήηαλ ππφ απηαξρηθή δηθηαηνξία, ελψ νη νηθνλνκίεο ηνπο βαζίδνληαλ 

ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη ζεσξνχηαλ ππαλάπηπθηεο ρψξεο ελ γέλεη. Αλ θαη νη 

πλζήθεο δελ πξνζδηφξηδαλ ηη πνιίηεπκα έπξεπε λα έρεη ε ππνςήθηα ρψξα8, 

νη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ζχλδεζε κε ηελ Κνηλφηεηα μεθίλεζαλ ην 1974 γηα ηελ 

Πνξηνγαιία κε ηελ αλαηξνπή ηνπ θαζεζηψηνο Caetano θαη ην 1975 γηα ηελ 

Ηζπαλία κε ην ζάλαην ηνπ Ηζπαλνχ εγέηε, ζηξαηεγνχ Φξάλθν. Ζ είζνδνο ησλ 

δχν ρσξψλ ζα επέηξεπε ηελ απνθαηάζηαζε ηεο γεσγξαθηθήο ηζνξξνπίαο ηεο 

Κνηλφηεηαο θαη ζα αχμαλε ηηο εμαγσγέο ησλ βφξεησλ θνηλνηηθψλ ρσξψλ πξνο 

ην Νφην. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

δηήξθεζαλ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη θάιπςαλ κεηαξξπζκίζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο εθάζηνηε ρψξαο.  

Ζ ηέηαξηε Γηεχξπλζε 

 Ζ ηέηαξηε δηεχξπλζε ηεο ΔΟΚ, έγηλε ην 1995 , ν ιεγφκελνο γχξνο 

ΔΕΔ. Σα θξάηε πνπ ππέβαιιαλ αίηεζε πξνζρψξεζεο ήηαλ ε Απζηξία, ε 

νπεδία θαη ε Φηιαλδία, ε Διβεηία θαη γηα δεχηεξε θνξά ε Ννξβεγία. Αλ θαη 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1990, ππήξραλ θάπνηα δεηήκαηα 

πνπ δπζθφιεπαλ ηελ εληαμηαθή ηνπο πνξεία, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, 

                                                           
7
 Neil Nugent, «Πολιτικι και Διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» εκδ. αββάλασ 2012 ςελ 81 

8
 Άρκρο 237 υνκικθ ΕΟΚ: «Κάκε ευρωπαϊκό κράτοσ μπορεί να ηθτιςει να γίνει μζλοσ τθσ 

Κοινότθτασ.»  
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έδσζε νξηζηηθή ιχζε ζε απηέο ηηο δπζθνιίεο. Σν γεγνλφο πσο ηα θξάηε απηά 

ήηαλ ήδε κέιε ηεο ΔΕΔ, ε νπνία  είρε αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηελ ΔΚ, έδσζαλ 

έλα πξνηέξεκα γηα γξεγνξφηεξε έληαμε ησλ ρσξψλ. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο 

πξνρψξεζαλ πην εχθνια θαη γξήγνξα, ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελνπο γχξνπο 

δηεχξπλζεο θαζψο ηα ππνςήθηα θξάηε, ήηαλ εχπνξα, θαιά πξνζαξκνζκέλα 

ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ΔΚ έρνληαο ιχζεη αξθεηά ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη 

ζηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο9, είραλ ελζσκαηψζεη κεγάιν κέξνο ηνπ 

θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην ελψ ραξαθηεξίδνληαλ απφ έλα 

παγησκέλν δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Σν 1992, κε δεκνςήθηζκα ζηελ 

Διβεηία δελ εγθξίζεθε ε πλζήθε ηνπ Πφξην γηα ηελ είζνδν ηεο ζηνλ Δληαίν 

Δπξσπατθφ Υψξν (ΔΔΥ), γεγνλφο πνπ ζπκπαξέζπξε θαη ηελ αίηεζε εληάμεσο 

ηεο ζηελ Κνηλφηεηα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηα ππφινηπα ηέζζεξα θξάηε 

ζπλέρηζαλ θαλνληθά κέρξη ην 1994 πνπ ππεγξάθεζαλ νη ζπκθσλίεο έληαμεο 

ζηελ Κέξθπξα. Αθνινχζεζε ε θαζηεξσκέλε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο θαη 

ζηα ηέζζεξα θξάηε θαη κφλν ε Ννξβεγία γηα δεχηεξε θνξά, απέξξηςαλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην επξσπατθφ εγρείξεκα. 

Ζ πέκπηε Γηεχξπλζε 

 Ζ κεγάιε επέθηαζε ηεο ΔΔ, έγηλε ζε δχν θχκαηα ην 2004 θαη 2007 κε 

ηελ είζνδν 12 ρσξψλ απφ ηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε (ΥΚΑΔ). Οη 

ρψξεο πνπ εληάζεθαλ ην 2004, ήηαλ ε Δζζνλία, Λεηνλία, Κχπξνο, Ληζνπαλία, 

Μάιηα, Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, ινβελία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, ελψ ην 

2007 πήξαλ άδεηα έληαμεο ε Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. Μεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξναλαθεξζέληεο 

ρψξεο πνπ άλεθαλ ζην πξψελ ζνβηεηηθφ κπινθ επηδεηνχζαλ ηελ έληαμε ηνπο 

ζηελ ΔΔ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο10: Καηαξράο, απφ πνιηηηθή πιεπξά κε ηελ 

έληαμε ηνπο ζηελ ΔΔ, ζεκαηνδνηνχληαλ ε επαλέληαμε ηνπο ζηνλ επξσπατθφ 

θαη επξχηεξν δπηηθφ θφζκν, ελψ ε θαηλνχξγηα ηνπο νηθνγέλεηα ζα ηνπο 

πξνζέθεξε έλα κέηξν «ήπηαο» πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο. Καηά δεχηεξνλ, 

απφ νηθνλνκηθή πιεπξά ν νξγαληζκφο ηεο ΔΔ ζα ηνπο ππνβνεζνχζε ζηελ 

νηθνλνκηθή απειεπζέξσζε θαη αλάπηπμε.  

 ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο έγηλε ζαθέο πσο ζα έπξεπε λα 

απνδερζνχλ θαη λα εθαξκφζνπλ ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν κέζσ κεηαβαηηθψλ 

πεξηφδσλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο. Κάηη ηέηνην 

θάλεθε δχζθνιν, θαζψο πνιιέο απφ ηηο ρψξεο εκθάληδαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην κέγεζνο, ην πινχην, ηε πνξεία ηνπο πξνο ηε 

πνιπθνκκαηηθή δεκνθξαηία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Γη’ απηφ ην ιφγν ε 

Δπηηξνπή εμέδσζε γλσκνδφηεζε  γηα θάζε αηηνχζα ρψξα μερσξηζηά, 

αμηνινγψληαο ηελ επίδνζε ηνπο ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ΔΔ. 

                                                           
9
 θμαντικόσ παράγων ςε αυτό ιταν θ φπαρξθ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ανάμεςα 

ςτθν Κοινότθτα και τισ χϊρεσ ΕΗΕ. κοπόσ ιταν θ επζκταςθ τθσ εςωτερικισ αγοράσ τθσ ΕΕ ςε χϊρεσ 
τθσ ΕΗΕ. Ωςτόςο ο ΕΟΧ ενίςχυςε τθν πεποίκθςθ των χωρϊν ΕΗΕ ότι για να αντλιςουν οφζλθ, 
κυρίωσ από τθν ενοποιθμζνθ ευρωπαϊκι οικονομία, ζπρεπε να αποκτιςουν πλιρθ κεςμικι κζςθ 
ςτθν Κοινότθτα.   
10

 Neil Nugent, « Πολιτικι και Διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ» εκδ. αββάλασ 2012 ςελ 88 
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Γηα ηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε απφ ηε ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία ζηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ παξαπάλσ  ρσξψλ, ε Δπηηξνπή, 

δεκηνχξγεζε ηελ «Αηδέληα 2000», ε νπνία πξνέβιεπε ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε έμη αξρηθά ρψξεο, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, ηελ 

Σζερία,  ηε ινβελία, ηελ Δζζνλία θαη ηε Κχπξν. ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηνπ Διζίλθη ην 1999 απνθαζίζηεθε ε έλαξμε δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο, Μάιηα, Λεηηνλία, Ληζνπαλία, ινβαθία, Ρνπκαλία θαη 

Βνπιγαξία.  Ζ Δπηηξνπή ζε εηήζηεο εθζέζεηο παξαθνινπζνχζε ηελ πξφνδν 

ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ θαη ηδηαίηεξα ηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζηα Κξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο. Ζ πξνεληαμηαθή πνξεία ησλ ρσξψλ ηεξκαηίζηεθε νπζηαζηηθά 

ζην πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο ην 2002 θαη απνθαζίζζεθε ε έληαμε ηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πιελ φκσο ηεο Ρνπκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο πνπ ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε πσο δελ πιεξνχζε αθφκε ηα θξηηήξηα 

έληαμεο θαη έδσζε λέα εκεξνκελία, ην 2007. 11 

Ζ έθηε Γηεχξπλζε 

 Ζ λεφηεξε επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηεο ΔΔ έγηλε αξθεηά πξφζθαηα, ην 

2013 κε ηελ έληαμε ηεο Κξναηίαο. Ζ Κξναηία αλ θαη δηαπξαγκαηεπφηαλ ζρεδφλ 

κηα δεθαεηία έγηλε ε δεχηεξε ρψξα ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο, κεηά ηε 

ινβελία, πνπ εληάρζεθε ζηελ ΔΔ. Μέρξη πξφηηλνο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα 

έδεηρλα πσο δελ πιεξνχζε ηα θξηηήξηα γηα λα εηζρσξήζεη. Αλ θαη μεθηλάεη γηα 

κηα λέα πνξεία γηα ηελ Κξναηία, νη πνιίηεο ηεο δελ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο 

ή ηνλ ίδην ελζνπζηαζκφ φπσο ζηηο αξρέο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζψο 

ζεσξνχλ πσο ε ΔΔ, έρεη αξθεηά πξνβιήκαηα γηα λα αληηκεησπίζεη. Ζ 

Κξναηία, φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ζα ππνρξεσζεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ην εζληθφ ηεο λφκηζκα κε ην επξψ αιιά ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη λα δηαξθέζεη αξθεηά ρξφληα έσο φηνπ νινθιεξσζεί.  

 

 

1.3 Ο αντύκτυποσ των διευρύνςεων ςτην ΕΕ 

 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ησλ δηεπξχλζεσλ θιήζεθε λα 

δεκηνπξγήζεη έλα ρψξν δηαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο επεκεξίαο. Με 

ηελ πξνζρψξεζε ρσξψλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, πξνσζήζεθε ε 

αζθάιεηα, ε εηξήλεπζε θαη ε επεκεξία ζηε γεξαηά ήπεηξν κεηά απφ ρξφληα 

ζπγθξνχζεσλ θαη δηραζκνχ. Όιεο νη δηεπξχλζεηο βνήζεζαλ ηελ Έλσζε λα 

εληζρχζεη ηε δχλακε, ηε ζπλνρή θαη ηελ επηξξνή ηεο ζηε παγθφζκηα πνιηηηθή 

ζθελή. Με ηελ έληαμε λέσλ θξαηψλ κειψλ ε ΔΔ, ηέζεθε ζε θαιχηεξε ζέζε 

ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηηο παγθνζκηνπνίεζεο, λα 

                                                           
11

  Χρυςτοδουλίδθσ Θεοδωροσ «Ειςαγωγι ςτισ Ευρωπαϊκζσ πουδζσ» Σόμοσ Α, εκδ. ιδζρθσ 2009 
ςελ. 115-119 
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αληηκεησπίζεη ηηο εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο θαη λα εληζρχζεη παξάιιεια ηελ ηζρχ 

ηνπ επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ.  

Ζ πνιηηηθή ησλ δηεπξχλζεσλ πνπ αθνινπζεί έσο ηψξα ε ΔΔ, 

εμππεξεηεί ηνλ αξρηθφ ηεο ζηφρν, ηε γεθχξσζε ησλ αληηζέζεσλ θαη ηε χπαξμε 

ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ ησλ επξσπατθψλ ιαψλ. Δίλαη πιένλ απίζαλν λα 

ππάξμνπλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ράξε ηνπ ζηαζεξνχ 

πνιηηηθνχ πιαηζίνπ επηθξαηεί δηαξθείο εηξήλε, ζπλζήθεο θαιή γεηηνλίαο θαη 

νηθνλνκηθή επξσζηία. Απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο, νη δηεπξχλζεηο δεκηνπξγνχλ 

κεγαιχηεξε αγνξά, άξα θαη κηα κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή δψλε. Μηα ηέηνηνπ 

κεγέζνπο αγνξά, αλακέλεηαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηηο επελδχζεηο ζπλεπψο 

θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, γεγνλφο πνπ ζα επεξεάζεη 

ηφζν ηα παιαηφηεξα θξάηε κέιε φζν θαη ηα λενεηζαρζέληα. Οη εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, έρνπλ απμεζεί ελψ νη φξνη πξνζθνξάο 

θαη δήηεζεο έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά. Σέινο, ε θξαηηθή παξέκβαζε 

πεξηνξίδεηαη θαη ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία κηα λέα δχλακε πνπ ζα επηθέξεη 

εκπνξηθέο θαη επελδπηηθέο επθαηξίεο απφ θνηλνχ κε δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζηψλ 

θαη ζπγρσλεχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ηεο ΔΔ. 12 

Δίλαη βέβαην, πσο αθφκε θαη εάλ φια δείρλνπλ ζεηηθά γηα ηελ εμέιημε 

ηεο Έλσζεο, πάληα ζα ππάξρνπλ θάπνηεο ακθηβνιίεο θαη δηζηαγκνί γηα ηηο 

κειινληηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα δηαηεξεζνχλ ηα θεθηεκέλα. Απηέο νη ακθηβνιίεο 

δελ ιείπνπλ βέβαηα θαη ζε θάζε λέα πξνζρψξεζε θαζψο θάζε κηα απφ ηηο 

δηεπξχλζεηο, αλεμαξηήηνπ αξηζκνχ ρσξψλ πνπ εηζήιζαλ,  επεξέαζαλ θαη 

κεηέβαιιαλ ηελ Έλσζε. Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηνκείο πνπ επεξεάζηεθε ε 

Έλσζε είλαη νη πλζήθεο. Σν γεγνλφο ησλ δηεπξχλζεσλ, έθεξε ζην πξνζθήλην 

ηελ αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε ησλ πλζεθψλ θαζψο ηα θξάηε κέιε ζεψξεζαλ 

απαξαίηεην νη κεραληζκνί ιήςεο απνθάζεσλ λα γίλνπλ επθνιφηεξνη. Γηα 

παξάδεηγκα, ζην δηεπξπκέλν πιένλ πκβνχιην Τπνπξγψλ, ζα ήηαλ πνιχ 

δχζθνιν λα εμαζθαιηζηεί νκνθσλία, νπφηε ε εθαξκνγή εηδηθήο πιεηνςεθίαο 

ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζε λα δψζεη κηα ιχζε ζε απηφ ην 

πξφβιεκα. ην ίδην κήθνο θχκαηνο, θηλήζεθαλ θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, 

θαζψο κεηά ηηο δηεπξχλζεηο επεθηάζεθε θαη ν αξηζκφο ησλ εθπξνζψπσλ 

επνκέλσο κεηαηξάπεθαλ ζε κεγάια θαη θπξίσο δπζθίλεηα φξγαλα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζην παξειζφλ ε εθπξνζψπεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηα φξγαλα 

γηλφηαλ θαηά αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ εθάζηνηε κέινπο. Έηζη ηα λέα 

θξάηε κέιε, απνθηνχζαλ κηα πξνθαζνξηζκέλε ςήθν ζην πκβνχιην, έλαλ 

αξηζκφ βνπιεπηψλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, έλαλ δηθαζηή ζε θάζε 

δηθαζηήξην θ.ν.θ. Χζηφζν απηφ ην ζρήκα δελ κπνξνχζε πιένλ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηαηί νξηζκέλα φξγαλα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε Δπηηξνπή θαη ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ήηαλ ήδε ππεξκεγέζε.  

 Όζν αθνξά ηα δεηήκαηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εμεηάδεη ε ΔΔ, έπξεπε λα 

πηνζεηήζεη κηα επέιηθηε ζηάζε ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα επξχηεξα εζληθά 

                                                           
12

 Νίκοσ . Μοφςθσ, «Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Δίκαιο – Οικονομία – Πολιτικι», εκδόςεισ Παπαηιςθ, 2003, 
ςελ 547.   



14 
 

ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ έρνληαο ππφςε ηεο ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ 

θξαηψλ. Δίλαη ινγηθφ, πσο φζν πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε ζπλεξγάδνληαη 

γίλεηαη νινέλα θαη δπζθνιφηεξν λα αλαπηπρζνχλ εληαίεο ζηάζεηο βαζηδφκελεο 

ζε θνηλέο ηαπηφηεηεο θαη ζπκθέξνληα. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα έρεη κεηξηαζζεί θαζψο νξηζκέλεο πνιηηηθέο παξέρνληαη ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ησλ εζληθψλ αξρψλ σο πξνο ηνλ βαζκφ θαη ησλ ηξφπν εθαξκνγήο 

ηνπο. Δπίζεο, φηαλ ηα κέιε ηεο ΔΔ ήηαλ νιηγάξηζκα απαηηνχληαλ φιεο νη 

πνιηηηθέο λα εθαξκφδνληαη εμίζνπ απφ φινπο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη αξθεηά 

ξεαιηζηηθφ γλσξίδνληαο ην κέγεζνο θαη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο Έλσζεο. 

Οπφηε, πιένλ ππάξρεη κηα επειημία ζηα θξάηε κέιε ζην λα κελ ζπκκεηάζρνπλ 

ζε κηα πνιηηηθή ε νπνία ηνπο δεκηνπξγεί εζληθά πξνβιήκαηα ή ζηελ νπνία 

αληηηίζεηαη. 13  

 Με ηελ είζνδν λέσλ θξαηψλ κειψλ, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζπδεηήζεηο 

θαη αλεζπρίεο. Σα λέα θξάηε κέιε επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ηεο Έλσζεο αθνχ εθείλε είλαη αξκφδηα λα βξεη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ πθηζηάκελσλ θξαηψλ κειψλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξε, ε είζνδνο ησλ λφηησλ κεζνγεηαθψλ ρσξψλ 

επαλαπξνζδηφξηζε ηελ αλαδηαλεκεηηθή πνιηηηθή γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ 

Νφηνπ ελψ ε δηεχξπλζε ηεο ΔΔ κε ηηο ρψξεο ΔΕΔ έζεζε ηελ πξνζνρή ζε 

ζέκαηα δηαθάλεηαο θαη ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Σέινο, απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εμσηεξηθνχο αληίθηππνπο , ήηαλ ε δχλακε πνπ πξνζέδσζαλ 

νη δηεπξχλζεηο ζηελ Έλσζε. Ζ ΔΔ ζεσξείηαη πιένλ απφ ηηο θχξηεο εκπνξηθέο 

δπλάκεηο ηνπ θφζκνπ ελψ ε αχμεζε κεγέζνπο θαη ηζρχνο ηεο παξέρεη κηα 

ηζρπξή ζέζε ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή ζθελή.  

 

 

1.4 Ποια χώρα θεωρεύται Ευρωπαώκό; 

 

 Γεδνκέλνπ φηη ν φξνο «ζχλνξα» κπνξεί λα ιάβεη αξθεηέο επεμεγήζεηο 

αλαιφγσο ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, πξέπεη λα ηεζεί έλαο φζν ην 

δπλαηφλ αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο γηα ηα  «ζχλνξα ηεο Δπξψπεο». ρεηηθά κε 

ηελ πξνζρψξεζε λένπ θξάηνπο κέινπο, ε ΔΔ πξνβιέπεη φηη θάζε επξσπατθφ 

θξάηνο κπνξεί λα δεηήζεη λα γίλεη κέινο ηεο Έλσζεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη είλαη ην ππνςήθην θξάηνο κέινο λα απεπζχλεη ηελ αίηεζε ηνπ 

ζην πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη νκφθσλα, εθφζνλ πξψηα έρεη δεηήζεη 

ηελ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Μέρξη ηε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη ην 1992, θάζε ππνςήθην θξάηνο έπξεπε λα ππνβάιιεη αίηεζε θαη 

γηα ηηο ηξείο θνηλφηεηεο ΔΚΑΥ, ΔΚΑΔ, ΔΟΚ. Ζ πλζήθε φκσο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, άιιαμε ηηο δηαδηθαζίεο θαη πιένλ πξνβιέπεηαη ε έληαμε 

κφλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη φρη ζε θάζε κηα Κνηλφηεηα μερσξηζηά. 
                                                           
13
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Δθφζνλ, ε ΔΔ δέρεηαη σο ππνςήθην θξάηνο κέινο θάζε επξσπατθφ θξάηνο, 

πψο νξίδεηαη ε επξσπατθφηεηα ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

ζεσξεζεί ζχλνξν ηεο Δπξψπεο;  

 Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην ππνςήθην πξνο έληαμε θξάηνο 

πξέπεη λα είλαη επξσπατθφ, λα αλήθεη δειαδή ζηελ Δπξψπε. ε απηφ φκσο, 

ηίζεληαη εξσηήκαηα θαζψο ππάξρεη ππνςήθην θξάηνο κέινο, ε Σνπξθία ε 

νπνία δελ αλήθεη γεσγξαθηθά ζε επξσπατθφ ρψξν. Άξα πνην θξηηήξην 

ραξαθηεξίδεη ην ρψξν ηεο «Δπξψπεο»; Αλακθηζβήηεηα, ε απάληεζε ζα ήηαλ 

ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην θαζψο εάλ ιεθζνχλ ππφςε άιια θξηηήξηα, πρ 

πνιηηηθά κφλν κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θξάηε ηα νπνία δελ πιεζηάδνπλ 

ην γεσγξαθηθφ ρψξν αιιά έρνπλ θνηλά πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ 

επίζεο, επηπξφζζεηα θξηηήξηα πέξαλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ γηα λα κπνξέζεη έλα θξάηνο λα ζεσξεζεί «επξσπατθφ». Απηά 

είλαη ην ηζηνξηθφ θξηηήξην, ην πνιηηηζηηθφ θαζψο θαη ην ζξεζθεπηηθφ θξηηήξην.  

 Αλαθνξηθά κε ην γεσγξαθηθφ θξηηήξην, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο είλαη 

αλαγθαίνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ επξσπατθψλ ζπλφξσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε δηεπξχλεηαη θαη πέξαλ  ηνπ 

επξσπατθνχ ρψξνπ, δελ κπνξεί λα παξακέλεη αλνηρηφ ζε κηθξνπνιηηηθά 

παηρλίδηα βαζηδφκελα ζηηο πνιηηηθέο ζπγθπξίεο. Κάηη ηέηνην είλαη πηζαλφ λα 

βιάςεη ηελ ίδηα ηελ Έλσζε θαη ηε κειινληηθή ηεο πνξεία. Ζ αίηεζε ηεο 

Σνπξθίαο γηα έληαμε ηεο ΔΔ, πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο, 

θαζψο είλαη κηα ρψξα πνπ εθηφο φηη δελ πιεξνί ηα ππφινηπα θξηηήξηα, 

ρσξνηαμηθά βξίζθεηαη ζηα βάζε ηεο Αζίαο θαη κφλν κηα κηθξή πεξηνρή ηεο 

βξίζθεηαη ζε επξσπατθή πξνέθηαζε. Δθφζνλ φκσο ε Δπξψπε, ζπλεπψο θαη ε 

επξσπατθφηεηα ησλ θξαηψλ, δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί εμ νινθιήξνπ κε 

γεσγξαθηθνχο φξνπο πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο πνπ ζα 

ζπλζέηνπλ ηνλ επξσπατθφ ρψξν. 

  

1.5 Η ιδιαιτερότητα τησ Τουρκύασ 

 

 Δίλαη γλσζηφ πσο ζην παξειζφλ ζε θξίζηκεο ζηηγκέο ηεο επξσπατθήο 

ηζηνξίαο, ε Σνπξθία είρε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηα γεγνλφηα πνπ εμειίρζεθαλ 

ζηνλ επξσπατθφ ρψξν. Δίλαη κέινο ζρεδφλ φισλ ησλ επξσπατθψλ 

νξγαληζκψλ ελψ εμαθνινπζεί λα δηαδξακαηίδεη βαζηθφ παξάγσλ ζηα 

επξσπατθά δξψκελα. Απφ ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ε Σνπξθία πέξαζε απφ αξθεηέο 

θάζεηο εμέιημεο θαη δεκηνχξγεζε ζηαζεξέο ζρέζεηο κε άιιεο ρψξεο θαη θπξίσο 

κε ηηο δπηηθέο. Οη ζρέζεηο κε ηε Γχζε γλσξίδνπλ κηα ζπλερήο εμέιημε αιιά κε 

πνιιά πξνβιήκαηα. Βάζε απηψλ ησλ ζρέζεσλ, δεκηνπξγήζεθε ε έληνλε 

επηζπκία γηα εμεπξσπατζκφ ηεο ρψξαο θαη γηα πξνζρψξεζε ζηελ Δλσκέλε 

Δπξψπε.  
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 Σε δεθαεηία ηνπ ’50, ε Σνπξθία ήηαλ απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Με ηελ ππνγξαθή ηεο ηδξπηηθήο ζπλζήθεο αλέιαβε 

ηελ ππνρξέσζε λα είλαη ζηαζεξά αθνζησκέλε ζηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο 

αμίεο πνπ απνηεινχλ θνηλή θιεξνλνκηά ησλ ιαψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

αξρέο ηεο αηνκηθήο θαη πνιηηηθήο ειεπζεξίαο. ε απηέο ηηο αξρέο βαζίζηεθε 

εμαξρήο ε Δπξσπατθή Έλσζε. Σελ ίδηα δεθαεηία, έρνληαο σο παξάδεηγκα ηελ 

Διιάδα, ε Σνπξθία δήισζε αίηεζε ζχλδεζεο κε ηελ ΔΟΚ. Οη ιφγνη πνπ ηελ 

νδήγεζαλ ζε απηή ηελ αίηεζε ήηαλ ηφζν πνιηηηθνί φζν θαη νηθνλνκηθνί. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο εθηφο φηη ν ηδξπηήο ηνπ λένπ ηνπξθηθνχ 

θξάηνπο είρε ζαλ ζηφρν ηνλ εμεπξσπατζκφ ηεο ρψξαο, ε καθξφρξνλε 

Διιελν-ηνπξθηθή αληηπαξάζεζε νδήγεζε ηελ Σνπξθία λα ζπκκεηέρεη ζε θάζε 

πξφγξακκα πνπ ελδηαθεξφηαλ ε Διιάδα. Όζν γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, ε πεξίνδνο πνπ αηηήζεθε ε Σνπξθία γηα ζχλδεζε κε ηελ ΔΟΚ, 

ηελ έβξηζθε ζε κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αλεπαξθήο 

ζχλδεζε κε ηηο επξσπατθέο νηθνλνκίεο θαη αγνξέο. Μηα ελδερφκελε ζχλδεζε 

κε ηελ ΔΟΚ, ήηαλ απηφ πνπ ζα έδηλε κηα δηέμνδν ζην νηθνλνκηθφ ηεο 

πξφβιεκα γη απηφ θαη ζεψξεζε αλαγθαία ηελ επίηεπμε ζχλδεζεο κε ηελ ΔΟΚ.   

 Παξά ην γεγνλφο πσο ε Σνπξθία αξθεηέο θνξέο αληηκεησπίδεηαη σο 

θξάηνο κέινο, ππάξρνπλ απφςεηο πνπ ακθηζβεηνχλ ηελ ππνςεθηφηεηα ηεο. 

Σίζεληαη εξσηήκαηα θαηά πφζν σθειεί ηελ Έλσζε, λα δερζεί κηα ηζιακηθή 

ρψξα, ηεο νπνίαο, γεσγξαθηθά, ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο αλήθεη ζηελ Αζία. 

Δπίζεο ζην επίθεληξν ησλ ζπδεηήζεσλ είλαη πσο ε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο 

Σνπξθίαο δελ ζα αιινηψζεη ην αίζζεκα θνηλήο ηαπηφηεηαο θαη θαηά πφζν ζα 

κπνξέζεη ε Σνπξθία λα ζπκβαδίζεη κε ηα πξφηππα θαη ηηο παξαδνρέο ησλ 

ππφινηπσλ θξαηψλ κειψλ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

Το χρονικό των ςχϋςεων ΕΟΚ/ΕΕ-Τουρκύασ 
 

2.1 Η ςυμφωνύα ςύνδεςησ ΕΟΚ- Τουρκύασ 

 

 Ζ Διιάδα ππέβαιε αίηεζε γηα έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1959 θαη ππέγξαςε ζπκθσλία ζχλδεζεο κε ηελ 

ΔΟΚ ην 1961 γλσζηή θαη σο πλζήθε ησλ Αζελψλ. Χο ζηφρν ηεο ε ζπκθσλία 

είρε ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ζε βάζνο ρξφλνπ 22 εηψλ. Λίγεο κέξεο 

αξγφηεξα, ζηηο 31 Ηνπιίνπ 1959, ππεβιήζε αίηεζε ζχλδεζεο θαη απφ ηελ 

Σνπξθία. Σν παξάδνμν κε ηελ αίηεζε ηεο Σνπξθίαο είλαη πσο δελ 

αθνινπζήζεθε ε ζχλεζεο δηαδηθαζία, λα ζπδεηεζεί δειαδή ζηελ 

εζλνζπλέιεπζε θαη βγεη απφ θνηλνχ ε απφθαζε, αιιά κε βηαζηηθέο 

δηαδηθαζίεο εζηάιε ε αίηεζε. Βέβαηα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξά ηηο 

βηαζηηθέο ελέξγεηεο θαλείο δελ δηακαξηπξήζεθε. Αξθεηνί απνδίδνπλ απηή ηελ 

αλνρή ζηελ αξρή ηεο ηνπξθηθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα θνηλή δξάζε κε ηε 

Γχζε θαη ζηελ επηζπκία λα ζπκκεηέρνπλ ζε φ,ηη είλαη κέινο θαη ε Διιάδα.  

 Ζ πκθσλία χλδεζεο κε ηελ Σνπξθία, πκθσλία ηεο Άγθπξαο, 

ππεγξάθε ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1963 θαη ελεξγνπνηήζεθε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 

196414. Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε βαζκηαία πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

Σεισλεηαθήο Έλσζεο (ΔΣ) θαη αλαθεξφηαλ ζηελ ειεχζεξε κεηαθίλεζε 

εκπνξεπκάησλ, θεθαιαίσλ θαη πνιηηψλ κεηαμχ ΔΚ θαη Σνπξθίαο. Σν 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην ηεο πκθσλίαο αλαθέξεη φηη ε ζπκβνιή ηεο ΔΟΚ ζηε 

βειηίσζε επηπέδνπ δσήο ζηελ Σνπξθία, επηδηψθεηαη εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ 

ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ κε θαηάιεμε ζε κηα ηεισλεηαθή έλσζε. Μεηέπεηηα άξζξν 

ηεο πκθσλίαο επηβεβαηψλεη πσο ε ζπκθσλία επηδηψθεη λα αλαπηχμεη 

ζηαζεξέο νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ15.  Ζ 

δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ ζηφρνπ πξνβιεπφηαλ καθξνρξφληα θαη 

ρσξίζηεθε ζε ηξία ζηάδηα16. ηελ αξρή νξίζηεθε κηα πεληαεηήο πεξίνδνο 

πξνεηνηκαζίαο (1964-1969), κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο εάλ απηφ θξηλφηαλ 

αλαγθαίν, αθνινχζεζε έλα 12εηέο κεηαβαηηθφ ζηάδην, θαη απηφ κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο, ζην νπνίν ε Κνηλφηεηα ζα κπνξνχζε λα αμηνινγήζεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπξθίαο θαη λα δηακνξθψζεη θαηαιιήισο ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ. Σέινο, ππήξμε ην πεληαεηέο ρξνληθφ 

πεξηζψξην, ηνπ νπνίνπ νχηε νη φξνη αιιά νχηε ε ρξνληθή δηάξθεηα είραλ 
                                                           
14

  Επαμεινϊνδασ Α. Μαριάσ « Ευρωπαϊκι Ολοκλιρωςθ και Ελλθνοτουρκικζσ ςχζςεισ» Εκδ. 
ακκουλά, 2005 ςελ 11 
15

 Adam  A. Ambroziak, «Poland and Turkey in Europe- Social, economic and political experiences and 
challenges», εκδ. CEUW - Centrum for Europe University Warsaw 2014, σελ 215  
16

 Π. Καηάκοσ, Π.Λιαργκόβασ, Ν.Μαριάσ, Κ. Μπότςιου,Κ.Πολυχρονάκθ « Θ Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό 
Μζλλον τθσ Σουρκίασ» εκδ. ιδζρθ, 2001 ςελ. 286 

http://www.biblionet.gr/author/20259/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/20957/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/53410/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/38419/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/18687/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7
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θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα. ην άξζξν 28 ηεο πκθσλίαο αλαθεξφηαλ πσο ηα 

κέιε ηεο ΔΚ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπλ κηα ελδερφκελε πξνζρψξεζε 

ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κνηλφηεηα, φηαλ εθείλε ήηαλ έηνηκε λα αλαιάβεη επζχλεο 

πιήξνπο κέινπο.  

 Ζ πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο μεθίλεζε ην 1964 θαη ηειείσζε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 1972. Όπσο θάλεθε επηηεχρζεθαλ φινη νη φξνη πνπ είραλ ηεζεί. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ε ΔΚ επσθειήζεθε κε ηηο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ 

ηελ Σνπξθία, ελψ ε δεχηεξε εληζρχζεθε νηθνλνκηθά. Απφ ηα πξψηα θηφιαο 

απνηειέζκαηα, ε ηνπξθηθή πιεπξά ήηαλ αξθεηά αηζηφδνμε θαη πξνζπαζνχζε 

ηελ άκεζε κεηάβαζε ζην επφκελε θηφιαο ζηάδην. Απηφ φκσο έθξπβε απφ 

πίζσ ηνπ θαη άιιεο αηηίεο πέξαλ ησλ ζεηηθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. Σελ ίδηα 

πεξίνδν, ε Διιάδα είρε παγψζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο κε ηελ ΔΟΚ ιφγσ 

πξαμηθνπήκαηνο άξα ε Σνπξθία ζα κπνξνχζε λα “θεξδίζεη έδαθνο” έλαληη ηεο 

Διιάδαο θαη εθηφο απηνχ θνβφηαλ κήπσο ράζεη ηελ πξνζνρή ηεο ΔΚ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε ηειεπηαία ππέγξαθε λέεο ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε άιιεο 

ρψξεο.   

 Σν Ννέκβξην ηνπ 1970, ππεγξάθε ην πκπιεξσκαηηθφ Πξσηφθνιιν 

ΔΚ θαη Σνπξθίαο17 πνπ πξνζηέζεθε ζηε πκθσλία θαη πξνέβιεπε ηελ 

ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ δαζκψλ, ησλ θφξσλ ηζνδχλακνπ 

απνηειέζκαηνο θαη θάζε πνζνηηθφ πεξηνξηζκφ. Απφ θνηλνχ κε ην δεχηεξν 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα, πξνεηνίκαδαλ ην έδαθνο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο. χκθσλα κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα, ε Σνπξθία ζα 

έκπαηλε ζηελ ηειηθή θάζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ην 

λσξίηεξν ην 1980 θαη ην αξγφηεξν ην 1995. Σα γεγνλφηα φκσο πνπ 

εμειίρζεθαλ ην ππφινηπν ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 ζηελ Σνπξθία ( πεηξειατθέο 

θξίζεηο, θπβεξλήζεηο ζπλαζπηζκνχ) είραλ σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε 

εθαξκνγήο ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ΔΚ-

Σνπξθίαο. Γηα κηα νιφθιεξε ζρεδφλ δεθαεηία νη δηαπξαγκαηεχζεηο είραλ 

παγψζεη, έσο ην 1984 φπνπ ην νζηαιδεκνθξαηηθφ θφκκα (SODEP) θαη ην 

θφκκα ηνπ Οξζνχ Γξφκνπ (DYP), ζπκκεηείραλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο θαη 

ζεσξήζεθε βήκα πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη μεθίλεζαλ πάιη νη επαθέο 

κεηαμχ ησλ δχν εηαίξσλ αιιά κφλν γηα ηερληθά δεηήκαηα.  

Σν 1986, ηελ πξνεδξία ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ αλέιαβε ε 

Σνπξθία, γεγνλφο πνπ ηεο έδσζε ην έδαθνο λα πξνεηνηκάζεη ηελ ππνβνιή 

λέαο αίηεζεο πιήξνπο έληαμεο.  Έλα ρξφλν αξγφηεξα, αηηήζεθε πιήξε έληαμε 

ζηελ Κνηλφηεηα αιιά απνξξίθζεθε απφ ηελ ηειεπηαία κεηά ηελ αξλεηηθή 

γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο αξλήζεθε ε Κνηλφηεηα, ήηαλ 

αθελφο ε αδπλακία έληαμεο λέσλ θξαηψλ κειψλ ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έηξερε ε 

εθαξκνγή ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο, αθεηέξνπ ε αδπλακία ηεο 

Σνπξθίαο λα δεκηνπξγήζεη επλντθέο ζπλζήθεο γηα εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ. 

                                                           
17

 
17

 Adam  A. Ambroziak, «Poland and Turkey in Europe- Social, economic and political experiences 
and challenges», εκδ. CEUW - Centrum for Europe University Warsaw 2014, σελ 217 
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2.2 Τα κριτόρια τησ Κοπεγχϊγησ. 

 

Δθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν ε ΔΔ ήξζε αληηκέησπε κε ηηο λέεο εμειίμεηο 

πνπ έθεξε ε θαηάξξεπζε ηνπ αλαηνιηθνχ κπινθ. Ζ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

Έλσζε, βξέζεθε μαθληθά ρακειά ζην ελδηαθέξνλ ηεο ηειεπηαίαο θαη ηε ζέζε 

ηεο πήξαλ νη ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αλ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα θξάηε ήηαλ αζηαζή νηθνλνκηθά, δελ εκπφδηζε ηελ Έλσζε λα ηα 

αλαγλσξίζεη σο θνκκάηη ηεο Δπξψπεο.  ηελ ζχλνδν θνξπθήο ζηελ 

Κνπεγράγε ην 1993, ζηελ νπνία ζπδεηήζεθε ην κέιινλ ηνλ δηεπξχλζεσλ, δελ 

δφζεθε ζηελ Σνπξθία ε ζεκαζία ή θαη ε ζέζε πνπ ζα πεξίκελε ε ίδηα λα ηεο 

δνζεί, ράλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ είρε σο ηφηε ζηελ 

ΔΔ.18 Ζ χλνδνο ζεκαηνδφηεζε ηηο αιιαγέο πνπ έκειιε λα ππάξμνπλ ζηηο 

ηζρχνπζεο ζρέζεηο ΔΔ-Σνπξθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε ζπγθεθξηκέλε χλνδν 

Κνξπθήο, αλαθνηλψζεθε πσο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο ε έληαμε ησλ ρσξψλ 

ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Έλσζε, ρσξίο φκσο ζηελ νκάδα 

ρσξψλ λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε Σνπξθία. Δπίζεο, ε ΔΔ εηζήγαγε πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα γηα ηηο κέιινπζεο πξνο έληαμε ρψξεο, ηα νπνία είλαη 

γλσζηά σο ηα Κξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο. 19 

Σα θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο είλαη εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί κηα 
ρψξα πξηλ πξνζρσξήζεη ζηελ Έλσζε. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην είρε 
δειψζεη φηη «δηαπξαγκαηεχζεηο πξνζρψξεζεο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη φηαλ 
κηα ππνςήθηα ρψξα ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
κέινπο, δειαδή εθφζνλ πιεξνί ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 
απαηηνχληαη». Ζ επφκελε δηεχξπλζε ηεο έλσζεο ζπδεηήζεθε ηφζν ζηελ 
Κνπεγράγε ην 1993 φζν θαη ζηε Μαδξίηε ην 1995. Ύζηεξα απφ ηα δχν απηά 
πκβνχιηα ζπκθσλήζεθαλ ηα θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνί έλα θξάηνο 
γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο. Γηα λα ζεσξεζνχλ, ινηπφλ, ππνςήθηα κέιε ηα 
θξάηε ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαθέξεη: 

 

o ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ (δίλεηαη ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ησλ 
ΜΚΟ)  πνπ εγγπψληαη ηε δεκνθξαηία, ηελ χπαξμε θξάηνο δηθαίνπ, ην 
ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 
κεηνλνηήησλ.  

 

o ηελ χπαξμε κηαο ιεηηνπξγνχζαο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, λνκνζεζία πνπ 
λα πξνζηαηεχεη ηα θεθηεκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
ηζνξξνπίεο. Δπίζεο πξέπεη λα ππάξρεη ε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ηεο 
αληαγσληζηηθήο πίεζεο θαη ησλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο εληφο ηεο 
Έλσζεο.  

 
o ηελ ηθαλφηεηα ηα θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ έλα θνηλφ λνκηθφ πιαίζην 

κε απψηεξν ζηφρν κηα θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη αζθάιεηα. Οη 
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εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο λα εθαξκφζνπλ θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

θαη νη ηεισλεηαθέο αξρέο λα εθαξκφζνπλ ηηο αξρέο ηεο ηεισλεηαθήο 

ζχλδεζεο.  

Σν πκβνχιην φκσο ηεο Μαδξίηεο, έζεζε επίζεο απαίηεζε πσο νη 

παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ ζεζκψλ ηεο εθάζηνηε ππνςήθηαο ρψξαο. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππήξμε απηή ε δηθιείδα ήηαλ γηα λα αλαγθαζηνχλ ηα 

θξάηε λα πξνβνχλ ζε εζσηεξηθέο κεηαξξπζκίζεηο θπξίσο ζην λνκνζεηηθφ 

θνκκάηη θαη λα πηνζεηήζνπλ φηη ηζρχεη ζε φια ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Με 

απηή ηελ πξνζζήθε θάλεθε ε αλεζπρία ησλ ήδε θξαηψλ κειψλ, γηα ην 

ελδερφκελν νη ππνςήθηεο ρψξεο λα ελεξγνχζαλ κφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαηηήζεσλ γηα πξνζρψξεζε θαη φρη γηα ηελ νπζηαζηηθή ελζσκάησζε ζηελ 

Έλσζε. Μάιηζηα, ζην ίδην πκβνχιην αλαθέξζεθε πσο ε δηεχξπλζε ζα 

δηαζθαιίζεη ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επείξνπ θαη ζα πξνζθέξεη 

ηφζν ζηα ππνςήθηα θξάηε φζν θαη ζηα ζεκεξηλά κέιε ηεο Έλσζεο λέεο 

πξννπηηθέο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε γεληθή επεκεξία κέζα απφ ηελ 

ηήξεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο πνιηηηθέο ηεο 

Έλσζεο.  

Ζ χλνδνο ηεο Κνπεγράγεο θαη ηα θξηηήξηα πνπ ζπκθσλήζεθαλ, ζα 

κπνξνχζε θαλείο λα έιεγε πσο έγηλε ηξνρνπέδε γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο 

ζηελ ΔΔ. Ζ Σνπξθία έπξεπε λα κεηαβεί ζε ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο, πξάγκα 

πνπ ζήκαηλε πεξηζζφηεξνο θαηξφο δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη αλακνλήο.  

 

 

2.3 Η Συμφωνύα τησ Τελωνειακόσ Ένωςησ 

 

 Ζ πκθσλία ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο ππεγξάθε ην Μάξηην ηνπ 1995, 

θαη ήηαλ κέξνο ελφο ζπλφινπ ζπκθσληψλ, απφ ηελ νπνία θαη νη δχν εηαίξνη 

πξνζδνθνχζαλ νθέιε20. Μηα κέξα πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο, ε Διιάδα είρε 

απνζχξεη ην βέην πνπ είρε αζθήζεη αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ 

ζηελ ΔΔ21. ηελ ίδηα ζχλνδν, απνθαζίζηεθε θαη νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

Σνπξθία ζηα πιαίζηα ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλεξγαζίαο, ήηαλ ε παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο σο καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα θαη ηερληθή βνήζεηα, πξνθεηκέλνπ ε Σνπξθία λα πξνζαξκνζηεί ζηε λέα 

αληαγσληζηηθή ηεο θαηάζηαζε θαη λα βειηηψζεη ηηο ππνδνκέο ηηο βάζε ησλ 

πξνηχπσλ πνπ ηεο ππνδείθλπε ε ΔΔ.  
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 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1995, γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

έλαξμε ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο ππεγξάθεζαλ νη αθφινπζεο απνθάζεηο22 κε 

θεληξηθφ ζέκα ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν θαη ηε ζπλεξγαζία: 

I. Δηήζηα ζπλάληεζε κεηαμχ ηνπο Σνχξθνπ Πξνέδξνπ ή Πξσζππνπξγνχ 

κε ηνλ πξφεδξν ηνπο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ πξφεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

II. πλάληεζε θάζε κηζφ ρξφλν γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ζέκαηα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο. Μηα απφ απηέο ηηο ζπλαληήζεηο ζα ζπκπίπηεη κε ην 

πκβνχιην χλδεζεο ελψ ε άιιε ζα έρεη ηε κνξθή ηεο ηξφηθαο.  

III. Γηα ζέκαηα δηθαηνζχλεο θαη εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ πξνβιέπνληαη 

ζπλαληήζεηο κεηαμχ ηεο Σνπξθίαο, ηεο Πξνεδξίαο θαη ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ζε ζηελή ζπλεξγαζία κ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  

IV. Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο ζε Τπνπξγηθφ Δπίπεδν. 

V. Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο πάλσ ζε θιαδηθνχο ηνκείο θνηλνχ ελδηαθέξνληνο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε χλδεζε. Σα ζέκαηα ηα νπνία 

κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ είλαη ην πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο, 

εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά ζέκαηα, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ν ηνπξηζκφο, ε 

εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, ε έξεπλα θαη ε εγρψξηα αγνξά θαζψο θαη 

νηθνλνκηθά ζέκαηα. 

VI. πλαληήζεηο θάζε κηζφ ρξφλν ησλ Τπνπξγψλ νη νπνίνη είλαη ππεχζπλνη 

γηα ηελ εγρψξηα αγνξά, θαζψο θαη γηα άιινπο ηνκείο ηεο Σεισλεηαθήο 

Έλσζεο. Ζ ΔΔ ζα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ Πξνεδξία.  

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην επηθχξσζε ηελ πκθσλία ην Γεθέκβξην ηνπ ίδηνπ 

έηνπο θαη ε ηζρχο μεθίλεζε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1996, ζεκεηψλνληαο έηζη έλα 

ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ ελαξκφληζε ηεο Σνπξθίαο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν 

φζνλ αλαθνξά ηελ εκπνξηθή θαη ηεισλεηαθή λνκνζεζία. Αλ θαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην επρήζεθε ηελ ζπληνκφηεξε έλαξμε ηεο ζπλεξγαζία κε ηελ Σνπξθία, 

δελ παξάβιεςε λα ηνλίζεη πσο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ζην θξάηνο δηθαίνπ.  

Με ηελ ππνγξαθή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο, ε Σνπξθία θαηάξγεζε 

φινπο ηνπο δαζκνχο θαη ηηο αληίζηνηρεο ρξεψζεηο γηα βηνκεραληθά πξντφληα 

εηζεξρφκελα απφ ηελ ΔΔ. Δλαξκφληζε επίζεο, ηηο δαζκνινγηθέο ηεο ρξεψζεηο 

ζε πξντφληα πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο βάζεη ηνπ Κνηλνχ Δμσηεξηθνχ 

Γαζκνινγίνπ ηεο ΔΔ ελψ ζηαδηαθά πξνζαξκνδφηαλ ζηα πξφηππα ηεο 

εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ΔΔ δελ είρε θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε, αθνχ είρε ήδε θαηαξγήζεη ηνπο δαζκνχο ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο κε ηελ Σνπξθία πξηλ αθφκε ππνγξαθεί ε ζπκθσλία.  

Αλ θαη φπσο ήδε πξναλαθέξζεθε νη εκπιεθφκελνη ζηε ζπκθσλία 

αλέκελαλ κεγάια νθέιε, ε Σεισλεηαθή Έλσζε πξνζέθξνπζε ζε ζεηξά 

δπζθνιηψλ. Απφ ηνπξθηθήο πιεπξάο ππήξμαλ αλεζπρίεο πσο ε ρψξα δελ ζα 
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ήηαλ ζε ζέζε λα αθνινπζήζεη ην πξφγξακκα πνπ ηνπο είραλ ζέζεη νη 

Δπξσπαίνη. Οη παξαγσγνί θαη έκπνξνη ηεο ρψξαο πίζηεπαλ πσο ε ηνπξθηθή 

βηνκεραλία δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ζα 

ππνζηεί ηζρπξφ θινληζκφ. Πξνζπαζνχζαλ λα κεηξηάζνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ ηεισλεηαθή έλσζε,  φπσο κείσζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

απνζεκάησλ ηεο ρψξαο, απψιεηα ζηα εηζνδήκαηα θαη αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Ζ 

πιήξεο έληαμε πνπ δηεθδηθνχζε ε Σνπξθία, ζα ηνπο έδηλε πξφζβαζε ζε 

ηακεία αιιειεγγχεο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα ψζηε λα γίλεη απφζβεζε ησλ 

παξαπάλσ δεκηψλ. Ζ ΔΔ φκσο, κε ηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο ήηαλ 

αξθεηά δπζαξεζηεκέλε. Απφ ηε κία ν εζσηεξηθφο αλαβξαζκφο ηεο Σνπξθίαο, 

απφ ηελ άιιε ε φμπλζε ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζρέζεσλ κεηά ηε θξίζε ζηα Ίκηα 

επηβάξπλαλ ην γεληθφηεξν θιήκα ζηηο Δπξσηνπξθηθέο ζρέζεηο. Απηφ είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα παγψζεη ην Γ’ Υξεκαηνδνηηθφ Πξσηφθνιιν, ην νπνίν 

θαζπζηέξεζε ηηο ήδε καθξφρξνλεο δηαδηθαζίεο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

Η Τουρκύα ωσ αναγνωριςμϋνο υπό ϋνταξη κρϊτοσ τησ ΕΕ 
 

3.1 Η κρύςιμη  Σύνοδοσ Κορυφόσ του Λουξεμβούργου (1997) 

 

 ηηο 16 Ηνπιίνπ 1997, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκνζίεπζε ην 

«Πξφγξακκα Γξάζεο 2000», έλα έγγξαθν πνπ αθνξνχζε ηελ επφκελε 

δηεχξπλζε ηεο Έλσζεο θαη εμέθξαδε ηελ γλψκε ηεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

πξνζρψξεζεο ησλ ρσξψλ ΥΚΑΔ. Οη γλψκεο απηέο ήηαλ βαζηζκέλεο ζηα 

θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο. Ζ Δπηηξνπή πξφηεηλε ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε πέληε αξρηθά ρψξεο23 ζηηο νπνίεο πξνζηέζεθε ιίγν 

αξγφηεξα θαη ε Κχπξνο. Οη ππφινηπεο ρψξεο ζα πεξίκελαλ γηα ηελ έλαξμε 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο απφ 

εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ είραλ ππνβάιεη αίηεζε πξνζρψξεζεο, κφλν ε Σνπξθία 

θξίζεθε βάζε ηνπ «Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2000» φηη δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα 

ηεο Κνπεγράγεο.  

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο, έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηε 

Πέκπηε δηεχξπλζε κε ηελ νπνία πεξίκελαλ λα μεθηλήζεη κηα θαηλνχξγηα επνρή. 

Ζ ζπκκεηνρή κάιηζηα ρσξψλ ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ ζα δηέιπε ηηο 

δηρφλνηεο ηνπ ςπρξνπνιεκηθνχ παξειζφληνο. Οη εγέηεο ινηπφλ, απνθάζηζαλ 

φηη ε δηαδηθαζία ζα άξρηδε κε έληεθα ρψξεο απφ ην Μάξηην ηνπ επφκελνπ 

έηνπο. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα μεθηλνχζα κε ηελ Κχπξν θαη πέληε ρψξεο ΚΑΔ 

πνπ είραλ επηιερζεί, νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ ε «νκάδα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ». 

Με ηηο ππφινηπεο ρψξεο ζα ππήξραλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

ψζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηελ κειινληηθή ηνπο έληαμε. Ο δηαρσξηζκφο ησλ 

ππνςήθησλ θξαηψλ κειψλ ζε δχν νκάδεο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, 

ιφγσ φηη δελ είραλ φιεο ην ίδην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν θαζψο θαη 

ίδηα ή παξφκνηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα.  

 Ζ Σνπξθία δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηε ιίζηα ησλ ρσξψλ πνπ 

πξνβιεπφηαλ λα εληαρζνχλ είηε βξαρππξφζεζκα είηε καθξνπξφζεζκα ζηελ 

ΔΔ. ηα ζπκπεξάζκαηα φκσο ηε πλφδνπ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

επηβεβαίσζε πσο δέρεηαη ηελ πηζαλφηεηα πξνζρψξεζεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

ΔΔ αιιά ηζρχνπλ ηα ίδηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο άιιεο ππνςήθηεο 

ρψξεο. Ζ θξάζε θιεηδί ήηαλ φηη ζηελ Σνπξθία « δελ πθίζηαληαη φιεο νη 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο επέηξεπαλ λα εμεηαζζεί ην 

ελδερφκελν δηαπξαγκαηεχζεσλ πξνζρψξεζεο»24 Δθφζνλ δελ πιεξνί ηηο 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα έληαμε, ην πκβνχιην πξφηεηλε λα πηνζεηεζεί 
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κηα Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Σνπξθία. θνπφο ηεο, ζα ήηαλ ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο πκθσλίαο ηεο Άγθπξαο, ηελ εκβάζπλζε ηεο 

ηεισλεηαθήο έλσζεο, ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ηεο Σνπξθίαο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα θαη ζεζκνχο. Δπίζεο, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην, πξνέηξεπε ηελ Δπηηξνπή λα θάλεη ηηο αλαγθαίεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ ζηξαηεγηθή απηή θαη ππελζχκηζε πσο νη ζρέζεηο ΔΔ θαη 

Σνπξθίαο εμαξηψληαη εθηφο ησλ άιισλ απφ, ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ, 

ηε δηεπζέηεζε ζπλνξηαθψλ δηαθνξψλ κε δηθαζηηθέο κεζφδνπο θαη θπξίσο κε ην 

Γηεζλέο Γηθαζηήξην ηεο Υάγεο θαη ηελ πξννπηηθή ιχζεο ηνπ Κππξηαθνχ 

δεηήκαηνο κε βάζε ηα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ.25  

 Βγάδνληαο ινηπφλ ηελ Σνπξθία εθηφο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζρψξεζεο, 

ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ιφγσ θπξίσο ηεο κε ζπκκφξθσζε ηεο ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο, είρε σο απνηέιεζκα λα πξνβεί ζε πξνθιεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο ζηηο νπνίεο αζθνχζε θξηηηθή ζηε ζηάζε ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηηο 

ηνπξθηθέο αλαθνηλψζεηο, εθείλε είρε ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ 

απφ ηηο Κνκκνπληζηηθέο ρψξεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηηο 

νπνίεο ηψξα ππνδερφηαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξακέξηδε ηελ ίδηα.  

 Ζ απφθαζε ηεο πλφδνπ επεξεάζηεθε απφ πνιινχο παξάγνληεο απφ 

ηνπο νπνίνπ δχν ζεσξνχληαη νη πην βαζηθνί. Ο πξψηνο ήηαλ ε γεξκαληθή 

πνιηηηθή, ε νπνία έδεηρλε λα αλεζπρεί γηα ηηο πνιηηηθέο ζπλέπεηεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Γεξκαλίαο κηαο δηαθνξεηηθήο απφθαζεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε 

λα κεηαθξαζζεί σο άλνηγκα ηεο γεξκαληθήο αγνξάο εξγαζίαο ζηνπο άλεξγνπο 

ηεο Σνπξθίαο. Ζ αλεζπρία απηή βαζηδφηαλ ζηα πξνβιήκαηα κε ηνπο Σνχξθνπο 

κεηαλάζηεο ζηε Γεξκαλία πνπ πηνζεηνχζαλ ελ κέξεη θαλαηηθέο αληηιήςεηο θαη 

νξγαλψζεηο. Ο δεχηεξνο παξάγσλ ήηαλ νη ίδηεο νη ηνπξθηθέο εμειίμεηο ηεο 

πεξηφδνπ. Ζ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ 1996-1997, εζηξάθε πξνο ηνλ 

ηζιακηθφ θφζκν, επέθηεηλε ηα ζξεζθεπηηθά ζρνιεία πνπ ελίζρπαλ ην «ιατθφ 

Ηζιάκ». 26 Έηζη, κεηά ην ηέινο ηεο θξίζηκεο πλφδνπ Κνξπθήο, ε ηνπξθηθή 

ππνςεθηφηεηα δελ είρε θάλεη θαλέλα βήκα πξνο ηελ νιηθή έληαμε ηεο ελψ 

βξηζθφηαλ ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε έρνληαο θξαηήζεη επηζεηηθή ζηάζε ζηελ ΔΔ 

γεληθφηεξα.  
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3.2 Η Ευρωπαώκό Στρατηγικό για την Τουρκύα 

  

 Μεηά ηε χλνδν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα δεκηνπξγίαο κηαο 

επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Σνπξθία. Οη πξνηάζεηο αθνξνχζαλ ηνκείο 

φπσο: ε βηνκεραλία θαη νη επελδχζεηο, ε γεσξγία, νη ππεξεζίεο, ε εκβάζπλζε 

ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο, ε καθξννηθνλνκία, νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη νη 

θνηλσλία ηεο πιεξνθφξεζεο, νη κεηαθνξέο, ε επηζηήκε θαη ε έξεπλα ζηελ 

ηερλνινγία, ην πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο, ε θαηαλάισζε θαη ε πξνζηαζία ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε πεξηθεξεηαθή θαη δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία, ηα θνηλνηηθά 

πξνγξάκκαηα, ν πνιηηηθφο δηάινγνο θαη ηέινο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

 Μεγαιχηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε βηνκεραλία θαη ζηηο επελδχζεηο, ζηε 

γεσξγία, ζηελ εκβάζπλζε ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο θαη ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Γηα κεγαιχηεξε ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο, 

νξίζηεθε σο πξνηεξαηφηεηα ε δεκηνπξγία ελφο δηνηθεηηθνχ θαη λνκηθνχ 

πιαηζίνπ ελψ γηα κεγαιχηεξν ζπκθέξνλ θαη ησλ δχν κεξψλ ζα έπξεπε λα 

ππάξμεη δηάινγνο γηα κεγαιχηεξε ειεπζεξία ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ. Γηα ηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα πξνηάζεθαλ δηαπξαγκαηεχζεηο κε ζηφρν ηηο ακνηβαίεο 

παξαρσξήζεηο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ. Ζ Σνπξθία θιήζεθε λα 

ελαξκνλίζεη ηελ αγξνηηθή ηεο πνιηηηθή κε ηα κέηξα ηεο ΚΑΠ, ηα νπνία 

ζεσξήζεθαλ απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί ε δηαθίλεζε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ27.  

 Αλαθνξηθά κε ηελ εκβάζπλζε ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο, αλαθεξφηαλ 

ζηελ πηνζέηεζε λνκνζεζίαο ζε ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ κεηαμχ άιισλ ηελ 

παξνρή ηερλνγλσζίαο ζηελ Σνπξθία, απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο. Δπίζεο ζην 

ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ε Δπηηξνπή δεζκεχηεθε λα ρνξεγήζεη 

ελίζρπζε 3 εθαηνκκπξίσλ επξψ  γηα ηελ ελίζρπζε ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ηεο δξάζεο κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ.  

 ηε χλνδν ηνπ Κάξληηθ ζηηο 15 θαη 16 Ηνπλίνπ 1998, νη Δπξσπαίνη 

εγέηεο πηνζέηεζαλ ηελ Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γα ηελ Δπηηξνπή, ε νπνία είρε 

πξνηαζεί απφ ηελ Δπηηξνπή θαη πξνέηξεςε ηελ ηειεπηαία λα βξεη ηελ 

απαηηνχκελε ρξεκαηνδνηηθή βνήζεηα γηα λα πινπνηεζνχλ νη κεηαξξπζκίζεηο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ, ε Βξεηαληθή Πξνεδξία κε ζπλνπηηθέο 

δηαηππψζεηο πξνζπάζεζε λα εληάμεη ηελ Σνπξθία ζηηο ρψξεο πξνο έληαμε. 

Πξνζπάζεζε κε έκκεζν ηξφπν, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλφδνπ λα ηελ 

εληάμεη ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο ρσξίο φκσο λα ηελ θαηνλνκάζεη.28 Με απηφ ηνλ 
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ηξφπν, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα παξαθάκςνπλ ηηο αληηδξάζεηο ηεο Διιάδαο 

γηα ελδερφκελε έληαμε ηεο Σνπξθίαο. Μάιηζηα ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ, 

Σφλη Μπιεξ, αλέθεξε πσο ππήξμαλ παξεμεγήζεηο ζηε χλνδν ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηφληζε ηε γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Σνπξθίαο. 29 Ζ 

ειιεληθή θπβέξλεζε φκσο θαηάθεξε λα αλαθφςεη ηελ έκκεζε έληαμε ηεο 

Σνπξθίαο ζε ππνςήθηα ρψξα έληαμεο θαη λα δηαηεξήζεη ην βέην ηεο έσο φηνπ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηεο.  

 

3.3 Η Σύνοδοσ του Ελςύνκι (1999): Νϋεσ ελπύδεσ για την Τουρκύα 

 

 Ζ χλνδνο Κνξπθήο ζην Διζίλθη ην 1999, απνηειεί ζίγνπξα κηα 

ζεκαληηθή ηζηνξηθή εμέιημε ζηηο Δπξσηνπξθηθέο ζρέζεηο, θαζψο αλαθήξπμε 

ηελ Σνπξθία σο ππνςήθηα ρψξα γηα πξνζρψξεζε ζηελ ΔΔ.30 Ζ Σνπξθία ήηαλ 

ππνρξεσκέλε λα αθνινπζήζεη κηα πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή  ψζηε λα 

νινθιεξψζεη ηα εληαμηαθά θξηηήξηα, φπσο απηά είραλ νξηζζεί ζην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο. Ζ Σνπξθία έπξεπε, ινηπφλ, λα αθνινπζήζεη 

πέληε δηαθνξεηηθά βήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο εληαμηαθήο ηεο πνξείαο, ηα νπνία 

ήηαλ: 

I. Πξνεληαμηαθφ θαλνληζκφ: Θα απνηεινχζε ηε λνκηθή βάζε ηεο ζρέζεο 

ΔΔ-Σνπξθίαο. Δίρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζεη κε νκνθσλία ζην 

πκβνχιην ελψ απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απαηηνχληαλ απιά ε 

γλψκε ηνπ. 

 

II. Δηαηξηθή ζρέζε: Θεσξείηαη απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πξνεληαμηαθήο 

ζηξαηεγηθήο, δηφηη πεξηείρε ην λέν πιαίζην ησλ Δπξσηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ. Γειαδή ηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί ε Σνπξθία κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν. 

 

 

III. πγθεληξσηηθφο Υξεκαηνδνηηθφο Πίλαθαο: Γηα ηελ νκαιφηεξε πνξεία 

ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ηε ζέζπηζε εληαίνπ 

θαλνληζκνχ ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο, ηνλ νπνίν ζηήξημε θαη ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην.  

 

IV. Δληζρπκέλνο Πνιηηηθφο Γηάινγνο: Θα δηλφηαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πξνζρψξεζεο, εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ 

δηαθνξψλ θαη ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο. Ο δηάινγνο ζα 

είρε ηε κνξθή εληαμηαθνχ ραξαθηήξα θαη φρη αληαιιαγή απφςεσλ. 
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V. Γηαδηθαζία Αλαιπηηθήο εμέηαζεο ηνπ θεθηεκέλνπ: Ζ δηαδηθαζία 

πξνέβιεπε, ε Σνπξθία λα ελαξκνλίζεη ηηο πνιηηηθέο ηεο κε ην 

επξσπατθφ θεθηεκέλν.  

 

Σα παξαπάλσ γεγνλφηα, νδήγεζαλ ηελ χλνδν ηνπ Διζίλθη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ ηππηθή είζνδν ηεο Σνπξθίαο ζηελ νκάδα κε ηηο ρψξεο πνπ ζα 

πξνρσξνχζαλ ζε εληαμηαθέο ζπδεηήζεηο αθνχ πξψηα έρνπλ πηνζεηήζεη ην 

θαζεζηψο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο γηα ηελ πξνζρψξεζε. ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

πλφδνπ αλαθέξεηε κάιηζηα φηη: « ε Σνπξθία είλαη ππνςήθην θξάηνο πνπ 

πξννξίδεηαη λα πξνζρσξήζεη ζηελ ΔΔ κε βάζε ηα ίδηα θξηηήξηα ηα νπνία 

ηζρχνπλ γηα ηα ινηπά ππνςήθηα θξάηε. Με βάζε ηελ πθηζηάκελε επξσπατθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ Σνπξθία, φπσο θαη γηα ηα άιια ππνςήθηα θξάηε, ζα ηζρχεη 

κηα πξνεληαμηαθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε ησλ 

κεηαξξπζκίζεψλ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζα πεξηιακβάλεη εληζρπκέλν 

πνιηηηθφ δηάινγν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ 

πξνζρψξεζεο» .  

Τπήξμαλ ζθιεξέο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ησλ εηαίξσλ, 

θπξίσο γηα ηνπο φξνπο πνπ είρε ζέζεη ε πξψηε γηα απνδνρή ηεο έληαμεο ηεο 

Σνπξθίαο. Ζ Διιάδα απαηηνχζε λα απνδερζεί ε Σνπξθία ηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο θαη ηελ απνδέζκεπζε ηεο έληαμεο ηεο 

Κχπξνπ απφ ηελ πνιηηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σειηθά ην θείκελν ην νπνίν 

ζπκθσλήζεθε αλέθεξε: «...ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνλίδεη ηελ αξρή ηεο 

εηξεληθήο δηεπζέηεζεο ησλ δηαθνξψλ κε βάζε ην Υάξηε ηνπ ΟΖΔ θαη θαιεί ηηο 

ππνςήθηεο ρψξεο λα θάλνπλ θάζε πξνζπάζεηα λα ιχζνπλ ζεκαληηθέο 

ζπλνξηαθέο δηαθνξέο θαη άιια ζπλαθή ζέκαηα. Αλ απνηχρνπλ ζε απηφ ζα 

πξέπεη κέζα ζε εχινγν δηάζηεκα λα θέξνπλ ηελ δηαθνξά ελψπηνλ ηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ζα επαλεμεηάζεη ηελ 

θαηάζηαζε ζρεηηθά κε απηέο ηηο δηαθνξέο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

επηπηψζεηο πάλσ ζηελ δηαδηθαζία έληαμεο, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2004, ψζηε λα 

πξνσζήζεη ηε δηεπζέηεζή ηνπο κέζσ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Υάγεο». 

ε φηη αθνξά ην Κππξηαθφ ε δηαηχπσζε πνπ ζπκθσλήζεθε έζηγε φηη: « ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ππνγξακκίδεη φηη κηα πνιηηηθή δηεπζέηεζε ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ. Αλ δελ έρεη επηηεπρζεί ε 

δηεπζέηεζε απηή κέρξη ην ηέινο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ έληαμεο, ε απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ έληαμε ζα ιεθζεί ρσξίο απηή λα απνηειεί κηα 

πξνυπφζεζε. Σε ζηηγκή εθείλε ην πκβνχιην ζα ιάβεη ππ’ φςηλ ηνπ φινπο 

ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο». Πξφθεηηαη γηα κηα δηαηχπσζε ζηελ νπνία ε 

ειιεληθή πιεπξά είρε επηκείλεη ηδηαηηέξσο θαη θαηέζηε δπλαηή κε ηελ έληνλε 

ζπλδξνκή ηεο βξεηαληθήο πιεπξάο, πνπ είρε θάλεη αλάινγε πξφηαζε.  

Οη εμειίμεηο νη νπνίεο αθνινχζεζαλ έδεημαλ φηη ε απφθαζε ζην Διζίλθη δελ 

ηαπηηδφηαλ κε ηελ πεπνίζεζε ησλ Δπξσπαίσλ εγεηψλ πσο ε Σνπξθία ζα γίλεη 

κέινο ηεο ΔΔ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ, αιιά πξνέθπςε σο αλαγθαζηηθή 
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πξνέθηαζε πξνεγνχκελσλ θαη επηπφιαησλ, φπσο ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ, ππνζρέζεσλ απφ ηα επξσπατθά θξάηε έλαληη νηθνλνκηθψλ 

αληαιιαγκάησλ. Γη’ απηφ ην ιφγν ζην Διζίλθη δελ θαζνξίζηεθε εκεξνκελία 

έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ Σνπξθία, αιιά ην ζέκα αλαβιήζεθε γηα ην 

κέιινλ, κε ηελ πξνυπφζεζε ηηο ηθαλνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ θαη 

πξνυπνζέζεσλ πνπ είραλ ηεζεί απφ ηελ πιεπξά ηηο ΔΔ. Λίγεο θηφιαο κέξεο 

κεηά ηε ζχλνδν ζην Διζίλθη δηπισκάηεο ζηηο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο 

δηαβεβαίσλαλ φηη ε Σνπξθία ζα ρξεηαζηεί αθφκα δεθαεηίεο κέρξη λα είλαη ηθαλή 

γηα έληαμε ζηελ ΔΔ, ελψ ιφγσ απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο φηαλ θνηλνηηθνί 

αλαθέξνληαλ ζηηο πξνο έληαμε ρψξεο έθαλαλ ιφγν γηα 12+1, εληάζζνληαο ηελ 

Σνπξθία σο μερσξηζηή πεξίπησζε. 31 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ήηαλ φηη άλνημε ν δξφκνο γηα 

ηνλ εμεπξσπατζκφ ηεο Σνπξθίαο, βαζηδφκελν ζην πξφγξακκα πνπ ζα 

θαηαξηηζηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε κνξθή εηαηξηθήο ζρέζεο. Ζ 

Σνπξθία, ππνρξεψζεθε επίζεο λα αθνινπζήζεη πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ελψ έπξεπε λα ελαξκνλίζεη ηελ εμσηεξηθή 

πνιηηηθή ηεο κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Διιάδαο, πνπ είρε ηνλ θχξην αληίινγν ζηελ ελ ιφγσ χλνδν, είλαη 

ζαθέο πσο πέηπρε λα απειεπζεξψζεη ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ απφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επίιπζεο ηνπ πνιηηηθνχ πξνβιήκαηνο. Φάλεθε επίζεο, φηη 

επηδίσθε ηελ εζσηεξηθή κεηεμέιημε ηνπ ηνπξθηθνχ πνιηηηθνχ πεξηβάιινλ θαη ε 

νπνηαδήπνηε αιιαγή πξνο ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ηειεπηαία ζα ήηαλ πξνο 

ην ζπκθέξνλ ηεο.  

 

 

3.4 Το Ευρωπαώκό Συμβούλιο Βρυξελλών (2004) 

  

Γχν ρξφληα πξηλ ηελ ζπλάληεζε ησλ θξαηψλ κειψλ ζηηο Βξπμέιιεο, ην 

2002 ε Δπηηξνπή θπθινθφξεζε ηελ ηαθηηθή έθζεζε πξνφδνπ γηα ηελ Σνπξθία. 

Ζ έθζεζε θάλεη ζαθή ηελ έιιεηςε πξνφδνπ απφ πιεπξάο Σνπξθίαο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαζψο θαη ηελ πιεζψξα 

κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ησλ ζρέζεσλ. ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 2002, νη αξρεγνί ησλ θξαηψλ κειψλ απνθάζηζαλ 

πσο πιένλ έρεη έξζεη ζην πξνζθήλην ην ζέκα ηεο έλαξμεο εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ αλέζεζαλ ζην πκβνχιην λα εηνηκάζεη ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ψζηε ζην επφκελν επξσπατθφ ζπκβνχιην λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο γηα ηα κειινληηθά βήκαηα ηεο εληαμηαθήο πνξείαο ηεο Σνπξθίαο. 

Μάιηζηα απφ πιεπξάο ηεο ε ΔΔ αλέθεξε φηη « εθφζνλ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηνπ 2004, βάζεη ηεο έθζεζεο θαη ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, 

απνθαζίζεη φηη ε Σνπξθία πιεξνί ηα πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο, ε ΔΔ 
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 Καννελόπουλοσ, Π. Ι, Σο Δίκαιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, εκδ. άκκουλασ, 2003 ςελ. 22 
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ζα αξρίζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ 

Σνπξθία»32.  

ηε χλνδν θνξπθήο πνπ δηεμήρζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 ζηηο 

Βξπμέιιεο, δφζεθε ζηελ Σνπξθία γηα πξψηε θνξά ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ηεο 3εο Οθησβξίνπ 2005 γηα ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, 

ρσξίο φκσο λα ζεκαίλεη πσο ε δπζπηζηία αιιά θαη ε θαρππνςία είραλ 

παξακεξηζηεί θαη γπξλνχζαλ λέα ζειίδα ζηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο. Παξφηη ε 

Σνπξθία έκπαηλε ζε εληαμηαθή ηξνρηά, ε νπνία ζα άιιαδε ηε ζπλνιηθή κνξθή 

θαη δνκή ηνπ θξάηνπο ηεο, ηεο ηέζεθαλ αξθεηνί θαη πεξηνξηζηηθνί φξνη ζηνπο 

νπνίνπο ζα βαζηδφηαλ ην λέν εγρείξεκα ρσξίο φκσο λα ππάξρεη νπδεκία 

δηαβεβαίσζε γηα έληαμε ηεο σο πιήξεο κέινο κεηά απφ ηφζα ρξφληα πνπ 

ζπδεηείηαη. Δπί ηεο νπζίαο ε χλνδνο θνξπθήο ησλ Βξπμειιψλ άλνημε ηηο 

πχιεο γηα ξηδηθέο αιιαγέο ζηελ Δπξψπε ελψ απφ πιεπξάο Σνπξθίαο 

πξνζπέξαζε πξνζσξηλά ην ζθφπειν ηεο αλαγλψξηζεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο. Απφ ηελ 3ε Οθησβξίνπ 2005 θαη κεηά ε Σνπξθία είρε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλνίμεη θεθάιαηα33 δηαπξαγκαηεχζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πιήξε έληαμε ηεο.  

 ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεδξίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, 

κέλεη αλνηρηφ ην πφηε ζα εληαρζεί ε Σνπξθία ζηελ ΔΔ αιιά θαη κε ηη θαζεζηψο 

ζα εληαρζεί, πιήξνπο κέινπο ή εηδηθήο ζρέζεο; πγθεθξηκέλα ζηα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθέξεηαη πσο θνηλφο ζηφρνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη 

ε πξνζρψξεζε αιιά ακέζσο κεηά ζπκπιεξψλεηαη πσο νη δηαπξαγκαηεχζεηο 

είλαη κηα αλνηρηή δηαδηθαζία ηεο νπνία ε έθθξαζε δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί. 

Γίλεηαη δειαδή αλαθνξά ζε έλα είδνο εηδηθήο ζρέζεο ζε πεξίπησζε πνπ νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο δελ απνδψζνπλ. Αλ θαη ε Σνπξθία εμαξρήο πξνζδνθνχζε 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εηζφδνπ θαη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ζε 

πιήξε έληαμε, αλαγθάζηεθε λα κεηψζεη ηηο απαηηήζεηο ηεο θαη λα αθνινπζήζεη 

ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε ζρεδηάζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. Δπίζεο γίλεηαη 

                                                           
32

 Πθγι: υμπεράςματα Προεδρίασ για το Ευρωπαϊκό υμβοφλιο τθσ Κοπεγχάγθσ:  
 http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/pdf-1993-
2003/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4
%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9
1%CE%A3_%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE
%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%9A%C
E%9F%CE%A0%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%91%CE%93%CE%97%CE%A3_12%CE%9A%CE%91%CE%
9913%CE%94%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%9CCE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-2002/. 
Θμερομ. ειςόδου 2/5/2016  
33 Μερικά κεφάλαια είναι: Ζρευνα και τεχνολογία , Εκπαίδευςθ και πολιτιςμόσ , Εργαςιακά και 
παρεμφερι κζματα, Δθμόςια διοίκθςθ , Νομοκεςία αναφορικά με τα Δίκαια και τθν Ποινικι 
Δικονομία, Νόμοι για τισ επιχειριςεισ , Δικαιϊματα των εργαηομζνων κακϊσ και των εργοδοτϊν, 
Εμπορικόσ νόμοσ , φςτθμα πλθροφοριϊν , Επενδφςεισ , Γεωργία και παραγωγι, , Αλιεία, Ενζργεια , 
Δικαςτικό ςφςτθμα , φςτθμα φόρων , Οικονομικι και ειςπρακτικι πολιτικι, τατιςτικι και μζκοδοι , 
Κοινωνικι και διοικθτικι πολιτικι μζςα ςτο κράτοσ πρόνοιασ, Μεταφορζσ και ςυνδζςεισ με τθν 
Ευρϊπθ , Περιφερειακι και τοπικι πολιτικι, Δικαιοςφνθ, αςφάλεια και τάξθ , Σελωνειακι ζνωςθ με 
τθν Ευρϊπθ , Παραγωγι και χρζοσ, Τγεία και πρόνοια του κράτουσ , υνδικαλιςμόσ και εργαςιακό 
ςφςτθμα , Εξωτερικι αςφάλεια και άμυνα , Εξωτερικζσ ςχζςεισ  
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ιφγνο θαη γηα αλαζηνιή ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ «ζε πεξίπησζε ζνβαξήο θαη 

δηαξθνχο παξαβίαζεο ησλ αξρψλ ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηνπ 

ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ ζηηο νπνίεο 

βαζίδεηαη ε ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ ελφο ηξίηνπ ησλ κειψλ, ζα ζπληζηά αλαζηνιή δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζα 

πξνηείλεη ηνπο φξνπο γηα ελδερφκελε επαλάιεςή ηνπο». Με άιια ιφγηα, ην 

παξαπάλσ αλαθνηλσζέλ ζεκαίλεη πσο κεξηθά απφ ηα ηζρπξά θξάηε ηεο ΔΔ, 

κε ηηο αλάινγεο ζπλεξγαζίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εκπνδίζνπλ 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηηο δηαδηθαζίεο πξνζρψξεζεο.  

 Οξίζηεθαλ επίζεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο βαζηδφκελεο ζε ζπγθεθξηκέλα 

θεθάιαηα πρ λνκνζεηηθή ζχγθιεζε, ελψ ε απφθαζε θιεηζίκαηνο  ηνπ 

εθάζηνηε θεθαιαίνπ ζα γίλεηαη κε νκνθσλία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο θάζε 

θξάηνο κέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο βέην ζε ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνπ 

αθνξά ηελ Σνπξθία. Αληίζεηα νξηζκέλνη ηνκείο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ειεχζεξε δηαθίλεζε πξνζψπσλ ζηελ ΔΔ πνπ ηζρχεη γηα φια ηα θξάηε κέιε 

ηεο, δελ ζα ίζρπε επαθξηβψο γηα ηελ Σνπξθία θαη ζα πξνβιεπφηαλ έλα εηδηθά 

ηξνπνπνηεκέλν θαζεζηψο αθφκε θαη εάλ εθείλε γίλεη πιήξεο κέινο θξάηνο.  

 

3.4 Η πορεύα των ενταξιακών διαπραγματεύςεων ϋωσ ςόμερα 

 

 Ζ ζρέζε ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία αλέθαζελ ραξαθηεξηδφηαλ απφ 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο, ελψ δελ έιεηπε ε αβεβαηφηεηα γηα ην φιν 

εγρείξεκα ηεο έληαμεο. Παξφηη ζηε χλνδν Βξπμειιψλ ην 2004, φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ δφζεθε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ν ραξαθηεξηζκφο ηεο Σνπξθίαο σο εηδηθή πεξίπησζε 

έκειιε λα επεξεάζεη ηελ κεηέπεηηα πνξεία. Καλείο ζα πεξίκελε πσο κεηά απφ 

απηή ηελ ηζηνξηθή χλνδν νη εμειίμεηο ζα έηξεραλ θαη φια ζα θπινχζαλ νκαιά, 

αληίζεηα έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ήδε, θπξίσο λα 

πξνβεί ε Σνπξθία ζε πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θπξίσο λα 

ελζσκαηψζεη ηα 31 (πιένλ 35) θεθάιαηα ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ.  

 Υξεηάζηεθαλ δχν ρξφληα, κέρξη ην 2006 πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε έθζεζε πξνφδνπ πνπ αθνξνχζε ηελ Σνπξθία θαη ηελ 

πξφνδν ηεο ζηελ πηνζέηεζε ησλ θξηηεξίσλ. Ζ Κνκηζηφλ δηαπίζησζε φηη ε 

Σνπξθία παξφηη είρε ππνγξάςεη ην πξφζζεην πξσηφθνιιν, δελ είρε αλνίμεη ηα 

ιηκάληα θαη ηα αεξνδξφκηα ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία γηα ειεχζεξε 

πξφζβαζε. Σν γεγνλφο απηφ επηθξίζεθε απφ ηελ Κνκηζηφλ, παξφια απηά ηεο 

δφζεθε  δηνξία κέρξη ηελ επφκελε χλνδν Κνξπθήο, πξνο αιιαγή ζηάζεο επί 

ηνπ ζέκαηνο θαη ζπκκφξθσζεο. Ζ Σνπξθία φκσο δελ πξνρψξεζε ζε θακία 

ελέξγεηα δείρλνληαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ζηάζε ηεο απέλαληη ζηε Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία. Ζ ζηάζε απηή δελ επραξίζηεζε θαζφινπ ηνπο επξσπαίνπο κε 

απνηέιεζκα ζηελ χλνδν Κνξπθήο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ην 

πάγσκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο έσο φηνπ 
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ζπκκνξθσζεί ε Σνπξθία. Σα θξάηε κέιε νκφθσλα δέρηεθαλ λα επηβιεζνχλ 

θπξψζεηο ζηελ Σνπξθία εθφζνλ δελ ηεξνχζε ε ηειεπηαία ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πξνο ηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία αιιά πάγσλαλ νινθιεξσηηθά νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Σν 2007, ζην πκβνχιην Τπνπξγψλ απνθαζίζηεθε κεηά 

απφ εηζήγεζε ηεο Κνκηζηφλ λα παγψζνπλ 8 ηνπιάρηζηνλ εληαμηαθά θεθάιαηα34 

θαη λα κελ θιείζεη θάπνην άιιν  κέρξη ε Σνπξθία λα νινθιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη ζην πξφζζεην πξσηφθνιιν. 

ηελ χλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο, έγηλε θαη επίζεκα δεθηή ε πξφηαζε γηα 

πάγσκα ησλ θεθαιαίσλ αιιά νη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα ζπλέρηζαλ ρσξίο φκσο 

λα νινθιεξψλνληαη γηα φζν δηάζηεκα ε Σνπξθία δελ εθπιήξσλε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο, θπξίσο πξνο ηε Κππξηαθή Γεκνθξαηία.  

 Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ην 2009 δεκνζηεχηεθε ε έθζεζε πξνφδνπ πνπ 

γηα αθφκε κηα θνξά αλαθεξφηαλ ζηε πεξηνξηζκέλε πξφνδν πνπ είρε ε 

Σνπξθία σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ θαζψο θαη 

ηελ κε επίιπζε ηνπ ζέκαηνο πνπ είρε πξνθχςεη κε ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε ηελ έθζεζε θαη ηνλίζηεθε πσο 

απαξαίηεηε ζεσξνχληαλ πηα ε επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο θαη 

απφζπξζε ησλ ηνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηα βφξεηα ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ, 

εάλ επηζπκνχζε αθφκε πιήξε έληαμε. Ζ Σνπξθία θιήζεθε λα εθαξκφζεη 

άκεζα θαη πιήξσο ην πξσηφθνιιν ελψ ππνγξακκίζηεθε πσο ε κε εθαξκνγή 

ηνπ ζα επεξέαδε ζνβαξά ην κέιινλ θαη ηε δηαδηθαζία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

ηελ επφκελε έθζεζε πξνφδνπ πνπ εθδφζεθε, ε νπνία θάιππηε ην 2010-

2011, θάλεθε κηα πξφνδνο απφ πιεπξά Σνπξθίαο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο ελψ 

ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ήηαλ απηφ πνπ ραξαθηήξηδε ηε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ 

παξνπζηαδφηαλ35. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έθζεζε αλαθεξφηαλ ζε κηα ζεηξά απφ 

επηζθέςεηο πςεινχ επηπέδνπ ησλ επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζηελ 

Σνπξθία. Γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη πσο ν πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ 

Σνπξθίαο θαη ΔΔ ζπλερίδνληαλ παξά ηηο δπζθνιίεο. Αλαθνξά έγηλε επίζεο ζην 

εκπνξηθφ θνκκάηη ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο, ηνλίδνληαο φηη ε Σνπξθία απνηειεί 

ηνλ 7ν κεγαιχηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο ΔΔ, ελψ γηα ηελ Σνπξθία ε ΔΔ 

βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε. Χζηφζν ε Σνπξθία εμαθνινπζνχζε λα κελ 

εθαξκφδεη πιήξσο ηα ζπκθσλεζέληα ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο θαη 

δηαηεξνχζε ζηνηρεία ηεο λνκνζεζίαο ηεο, ηα νπνία παξαβίαδαλ ηηο δεζκεχζεηο 

ηεο ζηα πιαίζηα ηεο Σεισλεηαθήο Έλσζεο. Χο απνηέιεζκα απηνχ, ήηαλ 

πνιιά απφ ηα εκπνξηθά ζρέδηα πνπ είραλ νη δπν εηαίξνη λα βξίζθνληαη ζε 

δπζρεξή ζέζε ιφγσ ηερληθψλ εκπνδίσλ, φπσο παξαδείγκαηνο ράξε ηα 

πηζηνπνηεηηθά εηζαγσγήο εκπνξεπκάησλ. Όζν αλαθνξά ηελ νηθνλνκηθή 
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βνήζεηα ηεο Σνπξθίαο ηελ πεξίνδν ηνπ 2011, ηεο δφζεθαλ ζπλνιηθά 

781.900.000 € ελψ αλαζεσξήζεθε ην έγγξαθν ελδεηθηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

(ΔΠΔ) γηα ηε πεξίνδν 2011-2013. Χο πξνο ηελ πξφνδν πνπ ζεκείσζε ε 

Σνπξθία πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο Κνπεγράγεο ζα ιέγακε πσο 

νη επξσπαίνη δελ έκεηλαλ απφιπηα επραξηζηεκέλε. Μπνξεί ην 2011 λα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ γεληθέο εθινγέο ζηελ Σνπξθία κε πςειή ζπκκεηνρή αιιά 

ην πνιηηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηνχζε γχξσ απφ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθθξαζεο ησλ ΜΜΔ, δελ ήηαλ εθείλν πνπ 

πξνζδνθνχζαλ νη εηαίξνη, ζεκείν πνπ εκπφδηδε ηε ζπλέρηζε ηεο 

κεηαξξπζκηζηηθήο δηαδηθαζίαο. Παξφια απηά, άλνημε έλα λέν θεθάιαην 

ζπλνκηιηψλ κεηαμχ ησλ εηαίξσλ πνπ αθνξνχζε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, 

ηε θηεληαηξηθή θαη θπηνυγεηνλνκηθή πνιηηηθή.  

 Ζ έθζεζε πξνφδνπ ην 201236 ήηαλ ε πξψηε πνπ νπζηαζηηθά 

απνδείθλπε φηη ε Σνπξθία είρε θάλεη βήκαηα πξνο ηα επξσπατθά δεδνκέλα. 

Φπζηθά ππήξρε εληζρπκέλνο πνιηηηθφο δηάινγνο κεηαμχ ΔΔ θαη Σνπξθίαο. Οη 

ζπλαληήζεηο απηέο επηθεληξψζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεηψπηδε ε Σνπξθία σο πξνο ηελ πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο 

Κνπεγράγεο θαη ηελ θξηηηθήο ηεο ζρεηηθήο πξνφδνπ επάλσ ζε απηφ ελψ 

ζπδεηήζεθαλ έληνλα επίζεο θαη ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνξνχζαλ 

απφ θνηλνχ ΔΔ θαη Σνπξθία, παξαδείγκαηα απηνχ είλαη ε Β. Αθξηθή, ην 

Αθγαληζηάλ/Παθηζηάλ, ηα Γπηηθά Βαιθάληα θαη ν Νφηηνο Καχθαζνο. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην αλαγλψξηζε κάιηζηα ηελ επηξξνή ηεο Σνπξθίαο ζηηο 

εμειίμεηο ηεο επξείαο πεξηθέξεηαο ηεο. Δπίζεο, βαζηδφκελνη ζηηο θνηλέο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ε ΔΔ θαη ε Σνπξθία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

θαη κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο, απνθαζίζηεθε λα 

εληζρχζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά ελεξγεηαθά 

δεηήκαηα. Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο, ζηε ζεηηθή θαη’ άιια ζεηηθή πνξεία ησλ 

εηαίξσλ, ήηαλ ε απφθαζε ηεο Σνπξθίαο λα παγψζεη ηηο ζρέζεηο κε ην 

πκβνχιην, ηελ πεξίνδν πνπ είρε αλαιάβεη ηελ πξνεδξία ε Κχπξνο. Σν 

πκβνχιην απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμέθξαζε αλεζπρίεο γηα ηηο ηνπξθηθέο 

δειψζεηο θαη ηε γεληθφηεξε ζηάζε ηνπ, ελψ δήηεζε λα ζεβαζηεί ην ξφιν ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο απνηειεί ζεκειηψδεο ζεζκηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο ΔΔ. Δπίζεο, άλνημε έλαο επηπιένλ ηνκέαο 

ζπδεηήζεσλ πνπ αθνξά ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη ην ζπληνληζκφ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ νξγάλσλ. Λακβάλνληαο ππφςε θαλείο ηα παξαπάλσ, κπνξεί 

λα παξαηεξήζεη πσο ην 2012, νη επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο δεκηνχξγεζαλ κηα 

αηδέληα πνπ έθεξε λέα πλνή θαη δπλακηθή ζηηο έσο ηψξα ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο.  

 Απηφ ην θχκα λέαο δπλακηθήο, επηβεβαηψζεθε θαη κε ηε έθζεζε 

πξνφδνπ ηνπ 2013, έλα κφιηο ρξφλν κεηά. ε απηφ ην ζχληνκν ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ε Δπηηξνπή αλαγλψξηζε πσο ε Σνπξθία είρε πξνβεί ζε 

κεηαξξπζκίζεηο, θπξίσο ζε ηνκείο πνπ γηα ηελ ΔΔ είλαη ζεκεία θιεηδηά, φπσο 

πρ ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα.37  ηα ζπκπεξάζκαηα 

γηα αθφκε θνξά, ηνλίδεηαη φηη δελ πξφθεηηαη λα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε νη 

ππνιεηπφκελνη ηνκείο, κφλν θαη εάλ ε Σνπξθία εθαξκφζεη πιήξσο ην 

πξφζζεην πξσηφθνιιν ηεο ζπκθσλίαο ζχλδεζεο. Δθ’ φζνλ παξακέλνπλ νη 

πεξηνξηζκνί γηα ηα αεξνζθάθε θαη πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηελ Κχπξν 

ή ηελ είραλ σο πξνεγνχκελν ζηαζκφ, ε Σνπξθία δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

βξεζεί ζε πεξαηηέξσ ζπδήηεζε. Δπίζεο, ην 2013 ε Δπηηξνπή γηα πξψηε θνξά 

μεθίλεζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ ΔΔ-Σνπξθίαο, 18 ρξφληα κεηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ηεισλεηαθήο έλσζεο. ηφρνο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηνλ ζπλνιηθφ 

αληίθηππν θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο.  

 Οη επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο ην 2014 ζε πνιηηηθφ επίπεδν ζεκαδεχηεθαλ 

απφ έληνλεο αληηζέζεηο. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ζπλερίζηεθαλ θαλνληθά νη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ εγθξίζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, κε ζεκαληηθφ βήκα 

ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Πξφιεςε ησλ παξαβηάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα κε ζηφρν ηελ 

επζπγξάκκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Σνπξθίαο, κε ηε 

λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ην Τπνπξγείν Τπνζέζεσλ ηεο ΔΔ παξνπζίαζε 

κηα ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ, πνπ πξννξηδφηαλ γηα λα αλαδσνγνλήζεη ηηο εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο38. Ζ ζηξαηεγηθή απηή βαζηδφηαλ ζε ηξείο θχξηνπο ππιψλεο: 

ηηο πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηνλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο πξνζρψξεζεο θαη ηέινο ηελ επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή. 

Φπζηθά ζπλνδεχηεθε θαη απφ ζρέδηα δξάζεο θαζψο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ θαηαγγειίεο γηα δηαθζνξά πνπ ζηφρεπαλ 

άηνκα ζε πςειέο θπβεξλεηηθέο θαη δηθαζηηθέο ζέζεηο. Ζ θπβεξλεηηθή 

απάληεζε ζηηο ελ ιφγσ θαηεγνξίεο απφ θνηλνχ κε επαθφινπζεο απνζηάζεηο ή 

απνιχζεηο δηθαζηψλ, εηζαγγειέσλ θαη αζηπλνκηθψλ, φρη κφλν δελ 

θαζεζχραζε ηνπο εηαίξνπο αιιά δεκηνχξγεζε ζνβαξέο αλεζπρίεο γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπο λα δηεμάγνπλ έξεπλεο κε δηαθαλή θαη ακεξφιεπην ηξφπν. 

Σαπηφρξνλα, ζην ηνπξθηθφ λνκηθφ πιαίζην ππάξρνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο 

παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο, εληάζζνληαο ζε απηφ θαη ηελ 

ειεχζεξε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο/ 

ςπραγσγίαο.39  Απηέο νη απαγνξεχζεηο, κε εθθνβηζηηθφ ραξαθηήξα γηα ηα 
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κέζα ελεκέξσζεο απφ θνηλνχ κε ηελ θξαηηθνπνίεζε φισλ ησλ ηειενπηηθψλ 

ζηαζκψλ νδήγεζε ζε κηα εθηεηακέλε απηνινγνθξηζία ηνπ Σχπνπ, γεγνλφο πνπ 

βξήθε αληίζεηνπο ηνπο επξσπαίνπο εηαίξνπο. Παξ’ φια απηά ε ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία ην 2013, παξάιιεια κε ηελ 

έλαξμε δηαιφγνπ γηα ηελ ειεπζέξσζε ησλ ζεσξήζεσλ δεκηνχξγεζαλ κηα λέα 

δπλακηθή ζηηο επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο, δίλνληαο ηελ ειπίδα φηη ε πνιππφζεηε 

πξνζρψξεζε ίζσο λα είλαη θαη ζρεηηθά θνληά.  

 Απφ ηελ πην πξφζθαηε έθζεζε πξνφδνπ, παξαηεξήζεθε φηη ν ξπζκφο 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνινπζνχζε ε Σνπξθία είρε επηβξαδπλζεί. Απηέο νη 

ελαιιαγέο αλά πεξηφδνπο  δείρλνπλ απφ ηε κία πσο ππάξρνπλ ηνκείο πνπ 

εμειίζζνληαη θαη κπαίλνπλ ζε κηα επξσπατθή ηξνρηά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ηεο Σνπξθίαο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο γηα ηελ 

άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ελ αληηζέζεη κε ηνκείο πνπ παξφηη 

έρνπλ γίλεη επαλεηιεκκέλα ζπζηάζεηο απφ ηελ ΔΔ παξακέλνπλ σο έρεη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο αξρήο 

δηάθξηζεο εμνπζηψλ απφ ηελ πνιηηηθή πίεζε πνπ ηνπο αζθνχληαη. 40 

Σξνρνπέδε γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ ζρέζεσλ ησλ εηαίξσλ, ππήξμε θαη 

ε νπηζζνδξνκηθή ζηάζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηελ ειεπζεξία 

ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλαζξνίδεζηε, γεγνλφο πνπ παξαηεξήζεθε ηα 

ηειεπηαία δχν κε ηξία ρξφληα. Δλψ παιαηφηεξα ππήξρε ε δπλαηφηεηα δηαιφγνπ 

γηα επαίζζεηα θαη ακθηιεγφκελα ζέκαηα ζε έλα ειεχζεξν πεξηβάιινλ, νη 

ππάξρνπζεο θαη λέεο πνηληθέο ππνζέζεηο ελαληίνλ δεκνζηνγξάθσλ, 

ζπγγξαθέσλ ή ρξεζηψλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο πξνθαινχλ κεγάιε αλεζπρία 

ζηνπο επξσπατθνχο θχθινπο θαζψο ε ζπλνιηθή ζηάζε ηεο Σνπξθίαο, 

ζεσξείηαη πιήγκα γηα ηα επξσπατθά πξφηππα. Παξ’ φηη ην 2015 ε Σνπξθία 

ππνζηήξημε ηελ επαλέλαξμε ζπλνκηιηψλ κε ηε Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ θαη ην 

Δηδηθφ πκβνχιην ηνπ ΟΖΔ, ε κε ηήξεζε ηνπ πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ 

παξακέλεη ην θπξίσο εκπφδην γηα λα αλνίμνπλ λέα θεθάιαηα πξνο ζπδήηεζε, 

ζπλεπψο δελ κπνξνχλ λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ νη εληαμηαθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 Απφ ηα ηέιε θηφιαο ηνπ 2015, ε Δπξψπε αιιά θαη ε Σνπξθία ήξζαλ 

αληηκέησπεο κε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνζθπγηθέο ξνέο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν δήηεκα απηφ, επεηδή αθνξνχζε άκεζα θαη 

ηνπο δχν εηαίξνπο, ηνπο αλάγθαζε λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αληηκεησπηζηεί 

απηή ε πξσηνθαλή πξνζθπγηθή θξίζε. Βέβαηα, απηφ σθέιεζε ηελ Σνπξθία ελ 

κέξεη θαζψο είρε ηε δπλαηφηεηα λα πηέζεη ψζηε λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξα 

απφ φζα ζα κπνξνχζε ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζπλάληεζε κε ηελ ΔΔ. Χο εθ 

ηνχηνπ, απφ ηε ζπλάληεζε απνθαζίζηεθε φηη ε Σνπξθία κε ηε βνήζεηα ηεο ΔΔ 

                                                           
40

  EUROPEAN COMMISSION , TURKEY 2015 REPORT 
 Πθγι: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_turkey.pdf 
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ζα ιάβεη φια ηα αλαγθαία κέηξα κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ην άλνηγκα λέσλ 

ζαιάζζησλ ή ρεξζαίσλ νδψλ παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ελψ απφ πιεπξάο 

ηεο ε ΔΔ ζα επηζπεχζεη ηελ εθηακίεπζε κηαο πξψηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο 

χςνπο 3 δηο επξψ γηα ηελ θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ ελψ δεζκεχηεθε πσο 

κέρξη ην 2018 ζα έρεη εθηακηεχζεη ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε χςνπο 

πάιη 3 δηο επξψ γηα πεξαηηέξσ έξγα. Δπίζεο, φζνη παξάηππνη κεηαλάζηεο 

πεξλάλε ζηα ειιεληθά λεζηά θαη δελ αηηνχληαη άζπιν ζα επηζηξέθνπλ πίζσ 

ζηε Σνπξθία φπνπ θαη ζα παξακέλνπλ. Σέινο γηα αληάιιαγκα ηεο ηνπξθηθήο 

ζπλεξγαζίαο, νξίδεηαη φηη ζα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο θαηάξγεζεο βίδα 

γηα ηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο πνπ ζέινπλ ηα ηαμηδέςνπλ ζε θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

Η Τουρκύα εντόσ και εκτόσ ςυνόρων 
 

4.1 Όφελοσ και κόςτοσ για την Τουρκύα 

 

 Έρνληαο αλαθέξεη ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ επξσηνπξθηθψλ ζρέζεσλ, 

ην εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη θαηά πφζν ζα σθειήζεη ηελ Σνπξθία απφ ηελ 

έληαμε ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφ πνπ εδψ θαη ρξφληα επηδεηά ε Σνπξθία 

κπνξεί λα ηεο απνθέξεη απηφ πνπ ειπίδεη ζε νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ αθφκε θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ή ην θφζηνο ηεο έληαμεο ηεο ζα είλαη κεγαιχηεξν;  

 Χο πξνο ηα νθέιε πνπ ζα έρεη ε Σνπξθία κεηά ηελ ελδερφκελε έληαμε 

ηεο ζηελ ΔΔ ζα είλαη, ηνπιάρηζηνλ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε θαηνρχξσζε 

ζεζκψλ θαη ειεπζεξηψλ γηα ηνπο πνιίηεο ηεο. Ζ ΔΔ ζα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν 

γηα ηνπο Σνχξθνπο πνιίηεο γηα λα ελδπλακψζνπλ ηε ζέζε ηζρχνο ηνπο θαη λα 

εληζρχζνπλ κεηέπεηηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηε πνιπθσλία ζην εζσηεξηθφ 

ηεο ρψξαο. Ζ ηνπξθηθή ζηάζε απέλαληη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζηηο 

κεηνλφηεηεο θαη ζηελ ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο αλέθαζελ ήηαλ απζηεξή θαη 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ έιιεηςε επηείθεηαο. Ζ έληαμε  ινηπφλ ηεο Σνπξθίαο, ζα 

θέξεη ηεξάζηηεο κεηαξξπζκίζεηο ηφζν ζηελ εζσηεξηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο φζν 

θαη ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο ησλ πνιηηψλ ηεο41. Αθφκε, ε γεληθή πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα πνπ ζα ππάξμεη ζα δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα επθνξίαο, ε νπνία 

ζα επεξεάζεη κε ηε ζεηξά ηεο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ.  

 Παξάιιεια, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ε έληαμε ζα επηθέξεη ζε πξψην 

επίπεδν ζηαζεξφηεηα  θαη κεηέπεηηα αλάπηπμε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. 

Παξφηη ε Σνπξθία βξίζθεηαη ζε Σεισλεηαθή Έλσζε κε ηελ ΔΔ, πνπ ζεκαίλεη 

πσο έρνπλ αξζεί ηα πηζαλά εκπφδηα ζην ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ, ε πξνζρψξεζε 

ζα θαιιηεξγήζεη έλα αίζζεκα εκπηζηνζχλεο ζην λέν θξάηνο κέινο θαη 

επνκέλσο ζα ππάξμεη εηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ. Καη κφλν ην 

ελδερφκελν απηφ, είλαη ηθαλφο παξάγνληαο λα ζέιεη ε Σνπξθία λα εηζρσξήζεη 

ζηνπο επξσπατθνχο θχθινπο.  Βέβαηα αθφκε θαη εάλ ε έληαμε ηεο Σνπξθίαο 

ζηελ ΟΝΔ δελ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζηα άκεζα εληαμηαθά ζρέδηα, ζα 

κπνξνχζε λα ηελ νδεγήζεη ζε κηα λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα, θάηη πνπ ζα 

αχμαλε θαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνπηζηία ηεο ρψξαο. Δπίζεο, εάλ ε Σνπξθία γίλεη 

θξάηνο κέινο ηεο ΔΔ ζεκαίλεη πσο κπαίλεη ζε κηα κεγαιχηεξε αγνξά απφ φηη 

είλαη ηψξα. Απηφ ζα βνεζήζεη αθελφο ηνπο Σνχξθνπο θαηαλαισηέο θαζψο νη 

ηηκέο ζα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη αθεηέξνπ ηνπο Σνχξθνπο παξαγσγνχο 

θαζψο ηα πξντφληα ηνπο ζα έρνπλ κεγαιχηεξν εχξνο θαηαλαισηψλ.  
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 Έλα αθφκε φθεινο αλ θαη καθξνπξφζεζκν είλαη ε αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ειεπζεξηψλ θαη ζεζκψλ. Δλ αληηζέζεη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζα 

κπνξνχζε λα απαγνξεπηεί ε παηδηθή εξγαζία, ε νπνία βάζε ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ ράξηε ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο42  έρεη 

απαγνξεπηεί ,θαζψο θαη λα αλαγλσξηζηνχλ επίζεκα ηα ίζα δηθαηψκαηα ησλ 

δχν θίισλ ή ηεο θνηλφηεηαο LGDΣ. Μεηαξξπζκίζεηο ζα ππάξμνπλ ζαθψο θαη 

ζε αδχλακα ζεκεία ηεο ηνπξθηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο φπσο ραξαθηεξηζηηθφ 

είλαη ε παηδεία, ελψ ε ΔΔ ζα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν αλαδηαλνκήο ησλ εζφδσλ 

ηεο Σνπξθίαο, ψζηε κεγάιν κέξνο λα πεγαίλεη ζε θξαηηθέο παξνρέο γηα λα 

απμεζεί ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ Σνχξθσλ θαη λα πιεζηάζεη ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ. Σέινο, κε ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζηελ Έλσζε ζα ελίζρπε 

ηελ γεσπνιηηηθή ηεο ζέζε. Με άιια ιφγηα, ζα εμαζθάιηδε ηελ ζηαζεξφηεηα θαη 

ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηεο. Χο θξάηνο κέινο ηε ΔΔ ζα γηλφηαλ απηφκαηα θαη 

ην λέν θξάηνο ζχλνξν ηεο Δπξψπεο, γεγνλφο πνπ ζα ηεο πξνζέδηδε άιιν 

ξφιν θαη επηξξνή ζηα δξψκελα ηεο γχξσ πεξηνρήο ηεο Αλαηνιήο. Ζ Σνπξθία 

εμάιινπ κε ην κέγεζνο ηεο, ηηο πξνλνκηαθέο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ θαη ην ξφιν 

ηεο ζην ΝΑΣΟ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηδηψμεη έλα ξφιν κεγάιεο 

επξσπατθήο δχλακεο αληίζηνηρε ηεο Γαιιίαο ή ηεο Γεξκαλίαο.  

 Υσξίο λα κεηψλνληαη ηα ζεκαληηθά νθέιε απφ κηα ελδερφκελε έληαμε, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ην θφζηνο ηεο Σνπξθίαο γηα λα εηζρσξήζεη 

πιήξσο. πγθεθξηκέλα, ε πινπνίεζε ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ ζα επηθέξεη 

κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο ζηε ρψξα.  Σν θφζηνο ζα κεγαιψζεη θαζψο ε 

Σνπξθία φληαο απφ ηηο θησρφηεξεο ππνςήθηεο ρψξεο πξνο έληαμε ρξεηάδεηαη  

απνδνρή θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη κέηξσλ καδί κε κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο 

ελαξκφληζεο. Οη επηπηψζεηο ζα θαλνχλ πεξηζζφηεξν ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο 

πνπ εμππεξεηνχλ θαζαξά θαη κφλν ηελ ηνπηθή θαηαλάισζε αιιά θαη ζηνπο 

αγξφηεο νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηα λέα δεδνκέλα πνπ ζα 

θέξεη ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή (ΚΑΠ) αιιά θαη κε ην άλνηγκα ηεο αγνξάο 

πνπ ζα κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ άξα θαη ην εηζφδεκα ηνπο. Μεγάιν 

θφζηνο ζηε ρψξα ζα επηθέξεη θαη ε αλαβάζκηζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο 

Σνπξθίαο ψζηε λα ζπγθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο, φπσο θαη λα ζπγθιίλεη νιφθιεξε ε 

ρψξα κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. Έλα ηέηνην εγρείξεκα ζα κεγαιψζεη αξθεηά 

ην θφζηνο αθνχ αξθεηέο απφ ηηο πεξηθέξεηεο έρνπλ ηεξάζηηα δηαθνξά 

επηπέδνπ ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Σέινο, φληαο κηα θησρή 

ρψξα ε Σνπξθία αληηκεησπίδεη κεγάιν εκπφδην αλαθνξηθά κε κηα απφ ηηο 

ηέζζεξηο ειεπζεξίεο πνπ δηέπνπλ ηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα, ε ειεπζεξία 

δηαθίλεζεο ησλ πξνζψπσλ εληφο ηεο Κνηλφηεηαο, πξνλφκην φισλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, δελ ζα ηζρχεη γηα ηελ Σνπξθία φπσο απηφ απνθαζίζηεθε ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Βξπμειιψλ ην 2004. Με άιια ιφγηα, ε ειεχζεξε 

                                                           
42

  Χάρτθσ των Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Πθγι: http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/xartis-_themeliodon_dikaiomaton_.pdf 
Θμερομ. πρόςβαςθσ 15/7/2016  



38 
 

δηαθίλεζε, κεηαλάζηεπζε θαη εξγαζία Σνχξθσλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

δελ ζα επηηξέπεηαη.  

  

 

4.2 Οφϋλη και κόςτοσ για την Ευρωπαώκό Ένωςη 

 

 Ζ είζνδνο ηεο Σνπξθίαο ζηελ ΔΔ δεκηνπξγεί κηα βάζε πνπ ζα είλαη 

ηθαλή λα ππνζηεξίμεη ηελ Έλσζε ζην δηεζλέο εκπφξην, λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ζηαζεξφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ θαη λα επλνήζεη ηηο ζρέζεηο ηηο Δπξψπεο κε 

ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. πλ ηηο άιινηο ζα ηζρπξνπνηεζεί θαη ε 

γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ΔΔ, θαζψο ην κέγεζνο ηεο Σνπξθίαο ζα απμήζεη ηελ 

επηθξάηεηα ηεο έλσζεο άξα θαη ηα ζχλνξα ηεο ΔΔ πνπ ζα επεθηαζνχλ κέρξη 

ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ζα νδεγήζεη ζε κηα εθηεηακέλε πνιηηηθή γεηηλίαζεο43. 

Απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα ε Δπξψπε λα έρεη πξφζβαζε ζε 

πεηξειαηνπεγέο ηεο Αλαηνιήο πρ Καζπίαο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ 

ελεξγεηαθέο ηηο αλάγθεο.  

 ε  πνιηηηθφ επίπεδν, ην φθεινο γηα ηελ ΔΔ ζα είλαη κηα 

εθδεκνθξαηηζκέλε Σνπξθία κε δηθαηψκαηα ειεχζεξεο έθθξαζεο ζε 

θαηαπηεδφκελεο εζλνηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο πνπ δελ ζα απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηελ ΔΔ, εθφζνλ ν ζηξαηφο δελ ζα έρεη πιένλ ηελ ίδηα επηξξνή ζηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ελψ φια ηα δξψκελα ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε εθιεγκέλε Κπβέξλεζε. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ε έληαμε ηεο 

Σνπξθίαο ζα εμππεξεηήζεη θαη ην γεληθφ φξακα ηεο ΔΔ, πνπ δελ είλαη άιιν 

απφ ηελ εμάπισζε ησλ επξσπατθψλ αμηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα αλνίμνπλ 

λένη νξίδνληεο ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηεο Έλσζεο, ελψ ζα δξάζεη θαηαιπηηθά 

γηα ηελ δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ επαθψλ κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο 

πεξηνρήο. Δίλαη πηζαλφ φηη ε Σνπξθία ζα ζπκβάιιεη ψζηε ε ΔΔ λα απνθηήζεη 

έλα ζεκαληηθφ ξφιν αλαθνξηθά κε ηελ επίιπζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ ηεο 

δηεζλήο ζθελήο, ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ην δηπισκαηηθφ θαη ζηξαηησηηθφ ηεο 

θχξνο, αιιά θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο ππφβαζξν. Ζ ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

Σνπξθίαο αλάκεζα ζε δχν επείξνπο απφ θνηλνχ κε ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ έρεη 

αλαπηχμεη κε ηηο γεηηνληθέο ηηο ρψξεο, ηελ θαζηζηνχλ ρψξα θιεηδί γηα ηε 

δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ.  

 Όζν αλαθνξά ην θφζηνο πνπ ζα πξέπεη λα επσκηζηεί ε ΔΔ, ίζσο λα 

είλαη ε ηδέα ηεο κεηαλάζηεπζεο απφ ηελ Σνπξθία πξνο ηελ ΔΔ, ην νπνία 

θαίλεηαη πσο δελ επραξηζηεί αξθεηά ηνπο Δπξσπαίνπο. Παξφια απηά, απφ ηελ 

εκπεηξία ησλ δηεπξχλζεσλ γλσξίδνπκε πσο είλαη κηα παξνδηθή θαηάζηαζε ε 

νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κεηξηάδεηαη. Σν θχξην ίζσο κεηνλέθηεκα ζε 

ελδερφκελε είζνδν ηεο Σνπξθίαο, είλαη ε νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Γεγνλφο 
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πνπ δειψλεη πσο γηα λα εμηζνξξνπεζεί κε ηα νηθνλνκηθά ηεο Έλσζεο, είλαη 

αλαγθαία ε ρξεκαηνδφηεζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα ηακεία ζην πιαίζην ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. 44  

 

4.3 Επιχειρηματολογύα υπϋρ και κατϊ τησ ϋνταξησ 

 

 ηνπο επξσπατθνχο θχθινπο, απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ππήξραλ 

δηακάρεο γηα ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο, κε ηελ εθάζηνηε πιεπξά λα πξνβάιιεη 

ηα δηθά ηεο επηρεηξήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνη εληάζζνληαη ππέξ ηεο 

έληαμεο ηεο Σνπξθίαο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε ΔΔ πξέπεη λα δψζεη θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία εηζφδνπ, εθφζνλ βέβαηα πιεξνχληαη πξψηα ηα θξηηήξηα ηεο 

Κνπεγράγεο, δηαθνξεηηθά ζα πιεγεί ε αμηνπηζηία ηεο Έλσζεο. Με άιια ιφγηα 

ε ΔΔ πηζαλφλ λα ράζεη ην ξφιν ηνπ ηζρπξνχ παίρηε ζηελ παγθφζκηα πνιηηηθή 

ζθελή. Δπίζεο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Σνπξθία ζα γίλεη ν ζπλδεηηθφο 

θξίθνο ηεο Δπξψπεο κε ηελ Μέζε Αλαηνιή, ην νπνίν ζα απνδείμεη φηη ε 

Δπξψπε δελ πηνζεηεί πξνθαηαιήςεηο έλαληη ησλ Μνπζνπικάλσλ αιιά επηδεηά 

ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη πνιπθσλία. Δθηφο ησλ άιισλ, ν δεκνθξαηηθφο 

εθζπγρξνληζκφο ηεο Σνπξθίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο μέλσλ 

επελδχζεσλ ελψ ε δπλακηθά αλεξρφκελε ηνπξθηθή νηθνλνκία είλαη απηφ πνπ 

επηδεηά απηή ηε ζηηγκή ε Δπξψπε γηα λα αλαθάκςεη απφ ηελ πξφζθαηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ έπιεμε πνιιά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο. Σέινο, κε 

ηελ ελδερφκελε έληαμε ηεο Σνπξθίαο πηζηεχεηαη φηη ζα εμνκαιπλζνχλ νη 

ειιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο, νη νπνίεο ζα θαιιηεξγήζνπλ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο, έλα δήηεκα αγθάζη γηα ηελ 

εληαμηαθή πνξεία ηεο Σνπξθίαο.  

 Αληίζεηα φζνη ηάζζνληαη θαηά ηεο ελζσκάησζεο ηεο Σνπξθίαο, 

ζεσξνχλ πσο ε ΔΔ είλαη ππνρξεσκέλε λα ζεβαζηεί ηελ πιεηνςεθία ηεο 

επξσπατθήο θνηλήο γλψκεο, ε νπνία ελαληηψλεηαη ζηελ ηνπξθηθή έληαμε. 

Μάιηζηα, έλα κεγάιν κέξνο ζεσξεί πσο ε Σνπξθία απφ γεσγξαθηθή, 

πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή ζθνπηά αλήθεη πεξηζζφηεξν ζηελ Μέζε Αλαηνιή 

παξά ζηελ Δπξψπε ελψ παξφηη γίλνληαη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο αθφκε δελ 

έρεη εμηζνξξνπεζεί κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη κεγάιε αλεζπρία σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο αδπλακίεο 

ηεο Σνπξθίαο θαη ηηο αλάγθεο ηεο γηα ζπλερφκελε επξσπατθή ελίζρπζε, 

εληάζζνληαο κάιηζηα ζε απηφ ην επηρείξεκα ηελ κεηαλάζηεπζε πνπ ζα 

ππάξμεη απφ ηα ρακειά νηθνλνκηθά ζηξψκαηα ηεο Σνπξθίαο πξνο ηηο εχπνξεο 

Γπηηθέο ρψξεο. Σέινο, κε ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζα επεθηαζνχλ απηφκαηα 

θαη ηα επξσπατθά ζχλνξα, νπφηε ε ΔΔ ζα ζπλνξεχεη απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ 
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άιιε κε ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ηε πξία, γεγνλφο πνπ ζα δπζθνιέςεη 

πεξηζζφηεξε ην ζπλνξηαθφ έιεγρν γηα ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη ηε 

ιαζξνκεηαλάζηεπζε. Μελ μερλάκε κάιηζηα ηελ πξσηνθαλή πξνζθπγηθή ξνή 

πνπ αληηκεηψπηζε πξφζθαηα ε ΔΔ θαη δεκηνχξγεζε έλα θχκα εληάζεσλ γηα  

ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη αθνκνίσζεο ησλ πξνζθχγσλ.  

 

 

4.3 Η Ευρωπαώκό Κοινό Γνώμη απϋναντι ςτην προοπτικό τησ 

Τουρκικόσ ϋνταξησ ςτην ΕΕ.  

 

 Ο δηάινγνο ζρεηηθά κε ηελ πξννπηηθή ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο ζηελ 

ΔΔ ππήξμε ηδηαίηεξα έληνλνο ήδε απφ ην πκβνχιην ηνπ Διζίλθη, ελψ 

ηειεπηαία κε ηε ζπλεξγαζία ΔΔ- Σνπξθίαο ζηελ πξφζθαηε πξνζθπγηθή θξίζε 

έρνπλ  αλαζεξκαλζεί  νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν 

επηρεηξήκαηα ππέξ ή θαηά ηεο πξννπηηθήο απηήο, εθηηκήζεηο γηα πηζαλέο 

πνιηηηθφ-νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ ΔΔ θαζψο θαη γεληθφηεξνη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα ζχλνξα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηεο είλαη ηα 

θχξηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ θνηλή επξσπατθή άπνςε κε 

ηελ πξννπηηθή ηεο ηνπξθηθήο έληαμεο45. Γη’ απηφ ην ιφγν αλά δηαζηήκαηα 

δηελεξγνχληαη δεκνζθνπήζεηο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν 

θξαηψλ κειψλ ψζηε λα θαηαγξαθεί ην εχξνο ησλ απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ελδερφκελε έληαμε ηεο Σνπξθίαο.  

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ πνπ έρνπλ 

δεκνζηεπζεί αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα αξθεηνί κειεηεηέο νκαδνπνηνχλ ηα 

θξάηε κέιε ζηα αθφινπζα δχν clusters, αλ θαη παξαηεξνχληαη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο αλά ηα ρξφληα ή ηηο δεκνζθνπήζεηο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα θξάηε κέιε πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο έληαμεο ηεο Σνπξθίαο, 

ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηελέξγεζε ην Δπξσβαξφκεηξν, είλαη ε Οιιαλδία, ε 

νπεδία, ε Πνισλία θαη ε Ρνπκαλία ζηηο νπνίεο πεξηζζφηεξν απφ ην 50 ηηο 

εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ ππέξ λα δνπλ ηελ Σνπξθία ζηνπο θφιπνπο ηεο 

ΔΔ46. ρεηηθή, επίζεο, πιεηνςεθία εξσηεζέλησλ ζηε Βνπιγαξία, Πνξηνγαιία, 

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία έβιεπαλ ζεηηθά ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο. Παξ’ 

φια απηά ππήξμαλ θαη δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ δεκνζθνπήζεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ θηιαλδηθή θνηλή γλψκε. χκθσλα κε ην 
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Δπξσβαξφκεηξν ε θηιαλδηθή θνηλή γλψκε ηάρζεθε θαηά ηεο πξνζρψξεζεο 

ηεο Σνπξθίαο, ελψ άιιεο δεκνζθνπήζεηο έδεημαλ κηα ηζνξξνπία απφςεσλ. 

Δπαλεηιεκκέλε ζηήξημε ηεο Σνπξθίαο έρεη εθθξάζεη θαη ε Πνισλία, θαζψο 

ζεσξεί πσο απηφ είλαη έλα απαξαίηεην βήκα γηα ηελ ηειηθή έληαμε ηεο 

Οπθξαλίαο ζηελ ΔΔ. Ζ ινβελία είλαη αθφκε κηα ρψξα πνπ ππνζηεξίδεη ελ 

γέλεη ηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ην πνζνζηφ πνπ 

ηάζζεηαη θαηά είλαη κεδακηλφ. Τπέξ ηεο πξνζρψξεζεο ηάζζνληαη θαη ε 

νπεδία κε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηε νπεδία ζπγθεθξηκέλα κεηνλνηηθέο 

νκάδεο φπσο Κνχξδνη θαη Αζζχξηνη ζεσξνχλ φηη ε ελδερφκελε έληαμε ζα 

δηαζθαιίζεη ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη κεηνλνηήησλ 

θαζψο θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ηνπξθηθψλ αξρψλ, ελψ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ε Σνπξθία έρεη ην κεγαιχηεξν βαζκφ αλαγλσζηκφηεηαο σο ππνςήθην 

πξνο έληαμε θξάηνο.  

 ε νξηζκέλα φκσο θξάηε κέιε ε θνηλή γλψκε είλαη δηραζκέλε. ηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία γηα παξάδεηγκα νη πνιηηηθνί εγέηεο ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

έληαμεο ηεο Σνπξθίαο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνζθνπήζεσλ δείρλνπλ 

φηη κφιηο ην 34 ηνηο εθαηφ ησλ Ηηαιψλ θαη 35 ηνηο εθαηφ ησλ Ηζπαλψλ ήηαλ 

επλντθνί πξν ηελ Σνπξθία. ην ίδην κήθνο θχκαηνο θπκαίλνληαη θαη ηα θξάηε 

κέιε πνπ ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία, φπσο είλαη ε 

Μάιηα θαη ε Ληζνπαλία. Γηραζκέλε επίζεο είλαη ε θνηλή γλψκε ζηε Γαλία, 

ζηελ νπνία ππήξρε έλα ζρεηηθά ζεηηθφ θιίκα κέρξη πξφηηλνο αιιά νη 

πξφζθαηεο δεκνζθνπήζεηο αλέδεημαλ απμεκέλε αληίζεζε κε ηελ έληαμε ηεο 

Σνπξθίαο.  

 Τςειή αληίζεζε ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ππάξρεη ζε νξηζκέλα θξάηε 

κέιε κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ Σνχξθσλ κεηαλαζηψλ, ε νπνία κπνξεί λα 

αληαλαθιά ηελ έιιεηςε ελζσκάησζεο κεηαλαζηψλ ή αθφκε θαη ηε μελνθνβηθή 

ζηάζε ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. ην Βέιγην παξαδείγκαηνο ράξε, ε 

δεκνζθφπεζε ηνπ Δπξσβαξνκέηξνπ έδεημε ηζρπξή αληίζεζε, αθφκε θαη εάλ νη 

πνιηηηθνί αξρεγνί θξαηνχζαλ ζεηηθή ζηάζε επί ηεο έληαμεο. Αληίζεηε ππήξμε 

θαη ε θνηλή γλψκε ζηελ Διιάδα απφ ην 1999, παξφηη ηα θχξηα πνιηηηθά 

θφκκαηα- Νέα Γεκνθξαηία, ΠΑΟΚ- πνπ ελαιιάζζνληαλ ζηελ αξρεγεία 

ππνζηήξηδαλ ηελ έληαμε σο κέζν επίιπζεο παιαηφηεξσλ ζπγθξνχζεσλ αιιά 

θαη ππνθίλεζεο κεηαξξπζκίζεσλ ζηε γείηνλα ρψξα. Όζν αλαθνξά ηελ 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία, νη Έιιελεο Κχπξηνη ζεσξψληαο ηελ Σνπξθία σο 

θαηαθηεηή ησλ ζρεδφλ δχν πέκπησλ ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ κεηά ησλ 

γεγνλφησλ ηνπ 1974 θαη ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ έθηνηε, έρεη επαλεηιεκκέλα 

εκπνδίζεη ηηο δηαδηθαζίεο πξνζρψξεζεο ηεο Σνπξθίαο έσο φηνπ επηιπζεί ην 

θππξηαθφ δήηεκα. ηε Γαιιία νη δεκνζθνπήζεηο δείρλνπλ απμεκέλε αληίζεζε  

αλά ηα ρξφληα47 ελψ ε Γαιιηθή θπβέξλεζε απφ θνηλνχ κε ηα ππφινηπα 
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πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Γαιιίαο ζπλδπάδεη ηελ απζηεξή ηεο ζηάζε, κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο γελνθηνλίαο ησλ Αξκελίσλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην 1915 θαη 

κε ην Κππξηαθφ δήηεκα ηνπ 1974. Βέβαηα κελ μερλάκε πσο ε γαιιηθή θνηλή 

γλψκε ζπρλά ζκηιεχεηαη θαη απφ ηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, 

ρψξαο πνπ βξίζθεηαη ζηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ησλ Σνχξθσλ κεηαλαζηψλ. 

 Κάζεηε ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ηάζζεηαη επίζεο ε Γεξκαλίδα 

Καγθειάξηνο Άλγθεια Μέξθει, ε νπνία ππνζηεξίδεη κηα πξνλνκηαθή ζρέζε ΔΔ 

θαη Σνπξθίαο αληί κηαο λέαο πξνζρψξεζεο. Μάιηζηα ε ίδηα ζε κηα επίζθεςε 

ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ Γθηνχι ην 2011  δήισζε φηη δελ ππνζηεξίδεη κηα 

πιήξε έληαμε ηεο Σνπξθίαο αιιά δελ ζέιεη λα ράζεη ηε Σνπξθία σο ζεκαληηθφ 

ηεο ζπλέηαηξν, ηνλίδνληαο εκκέζσο δειαδή ηε ζχλαςε πξνλνκηαθψλ 

ζρέζεσλ Σνπξθίαο θαη ΔΔ.  Σέινο ε Απζηξία48 είλαη ε ρψξα κε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ δεκφζηαο αληίζεζεο θαηά ηελ έλαξμε ησλ εληαμηαθψλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ, ην νπνίν αγγίδεη ην 60-70 ηνηο εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ. 

χκθσλα κε κηα άιιε έξεπλα, νη εξσηεζέληεο δήισζαλ πσο δελ ζεσξνχλ ηελ 

Σνπξθία πξαγκαηηθά κηα επξσπατθή ρψξα, ελψ αθφκα θαη εάλ ε Σνπξθία 

πιεξνί φια ηα θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ηεο πνπ ηεο έζεζε ε ΔΔ θαη νη 

δηαθηλνχκελνη εξγαδφκελνη δελ κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, πάιη έλα 

πνζνζηφ 40 ηνηο εθαηφ ζα αληηηαρζεί ζηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΔ. 

Παξφκνηεο ηάζεηο παξαηεξνχληαη επίζεο ζηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ηε 

ινβαθία.   
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Πθγι: http://eeep.pspa.uoa.gr/fileadmin/eeep.pspa.uoa.gr/uploads/RUT_Publications/RUT-
WP__2007__0207.pdf Θμερομ. ειςόδου 15/7/2016 
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Τελικϊ Συμπερϊςματα 
 

 Μεηξψληαο ήδε πελήληα θαη ρξφληα, ην εγρείξεκα γηα κηα ελσκέλε 

Δπξψπε ζεσξείηαη γεληθά επηηπρεκέλν. Ζ εηθφλα ηεο ζεκεξηλήο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, δελ ζπκίδεη ζε ηίπνηα εθείλε ησλ 6,9,12 θαη 15 θξαηψλ κειψλ πνπ 

γλσξίδακε κέρξη πξφηηλνο. Ζ νινθιήξσζε ηεο έρεη δεκηνπξγήζεη έλα 

ζηαζεξφ, εηξεληθφ πεξηβάιινλ επεκεξίαο, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηεηα φισλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ έλαληη ησλ θνηλψλ λφκσλ θαη επθαηξίεο αλάπηπμεο. Ζ 

Έλσζε ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, κάιηζηα, έρεη θαηαθέξεη λα κεηαηξέςεη ηνπο 

πξψελ ερζξνχο ζε εηαίξνπο, δεκηνπξγψληαο κε άιια ιφγηα έλα ζχιαθα 

επεκεξίαο ζε έλα θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη ελψ παξάιιεια 

εληείλνληαη νη δπζθνιίεο, νη πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαζψο θαη νη 

πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνχζεηο.  Λφγσ απηνχ ε δηεχξπλζε ήηαλ θαη είλαη ζην 

επίθεληξν ηεο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ. Αλέθαζελ αληηκεηψπηδε ε ΔΔ κε ζνβαξφηεηα 

ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο δηεπξχλζεηο, ελψ γηα λα απνθεπρζνχλ νη 

ππεξβνιέο ζηηο δεζκεχζεηο ηεξνχληαη κφλν φζεο έρεη αλαιάβεη γηα ηηο ρψξεο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ελψ είλαη αξθεηά επηθπιαθηηθή ζηελ 

αλάιεςε λέσλ δεζκεχζεσλ, εάλ πξψηα δελ ππάξμνπλ εθηελείο θαη 

πξνζερηηθέο κειέηεο γηα ην θάζε βήκα. Φπζηθά, εθαξκφδνληαη απζηεξέο 

πξνυπνζέζεηο ζε φιεο ηηο ππνςήθηεο ρψξεο, ελψ ε πξφνδνο ηεο εληαμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθάζηνηε ρψξαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ηεο έρνπλ δεηεζεί. Γεδνκέλνπ 

φηη νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο δηαξθνχλ αξθεηά ρξφληα, ε ΔΔ εθ κέξνπο 

ηεο παξέρεη θίλεηξα, ζπλήζσο νηθνλνκηθά, ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο γηα λα 

ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπο θαη λα κελ παγψζνπλ νη ζρέζεηο. Γεληθά ε 

δηεχξπλζε είλαη έλα απφ ηα απνηειεζκαηηθφηεξα εξγαιεία ηεο ΔΔ, πνπ ηελ 

θαηαζηεί κηα αμηνζεκείσηε παξνπζία ζηνλ παγθφζκην πνιηηηθφ ράξηε.  

 Μηα ρψξα πνπ πξνζπαζεί λα γίλεη κέινο ηεο ΔΔ είλαη θαη ε Σνπξθία, κε 

ηελ νπνία αζρνιεζήθακε ζηελ ελ ιφγσ πηπρηαθή εξγαζία. Σν ρξνληθφ ησλ 

ζρέζεσλ ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία γπξλάεη πνιχ πίζσ ζην ρξφλν, αιιά ε 

πξφνδνο πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε Σνπξθία ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα 

εθπιεξψζεη ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ Κνπεγράγε ην 1993 απφ θνηλνχ κε 

ηελ ζπλερή πίεζε γηα πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ, δείρλεη ηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηεο λα εληαρζεί ζηελ Έλσζε. Σν γεγνλφο φηη έρεη δνζεί 

εκεξνκελία έλαξμεο δηαπξαγκαηεχζεσλ αλνίγεη ην δξφκν γηα πεξηζζφηεξα 

νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηνλ πιήξε εθδεκνθξαηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ρψξαο. Χζηφζν, απηφ δελ ζεκαίλεη πσο ζα νδεγήζεη ζρεηηθά άκεζα ζηελ 

έληαμε ηεο. Μελ μερλάκε πσο ζηελ ηζηνξία ηεο Έλσζεο, έρνπλ δηαθνπεί δχν 

θνξέο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο,49 επνκέλσο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί 

απηφ ην ελδερφκελν ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

                                                           
49

 Σο 1963 θ Γαλλία άςκθςε βζτο για τθν ζνταξθ τθσ Μεγάλθσ Βρετανίασ και το 1984, θ Ελλάδα 
άςκθςε βζτο για τθν ζνταξθ τθσ Ιςπανίασ-Πορτογαλίασ.  
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θαη ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σνπξθία παξαζχξεηαη απφ 

δπλάκεηο πνπ ηεο αιιάδνπλ ην γεσπνιηηηθφ ηεο ράξηε, κεηαθέξνληαο ηεο πην 

αλαηνιηθά απφ φζν ζα ήζειε ε ίδηα αιιά θαη νη επξσπαίνη εηαίξνη, ελψ 

παξάιιεια νη αληηδεκνθξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ εμαθνινπζεί λα πηνζεηεί ν 

Πξσζππνπξγφο δεκηνπξγνχλ έλα ηνίρν γηα πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ 

επξσηνπξθηθψλ ζρέζεσλ.  Παξφηη ε Σνπξθία ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

ζεσξείηαη ν ζεκαληηθφηεξνο εηαίξνο ηεο Έλσζεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνζθπγηθήο θξίζεο πνπ ήξζε πξφζθαηα αληηκέησπε ε Δπξψπε, άξα ζα 

κπνξνχζε λα επσθειεζεί ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο, θάλεη δπζηπρψο ην 

ιάζνο λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή ηεο ζέζε γηα λα πηέζεη 

πεξαηηέξσ ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, γεγνλφο πνπ πξνθαιεί αξλεηηθέο 

αληηδξάζεηο φρη κφλν ζηα θξάηε κέιε πνπ εμαξρήο αληηηίζεληαη ζηελ έληαμε 

ηεο αιιά θαη ζε εθείλνπο πνπ ηελ έβιεπαλ κε ζεηηθή καηηά. Δάλ ππνζέζνπκε 

φκσο φηη νη δηαπξαγκαηεχζεηο εμειηρζνχλ νκαιά θαη ππάξμνπλ νη 

απαηηνχκελεο κεηαξξπζκίζεηο ζηελ Σνπξθία αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα ηελ 

πιήξε έληαμε ηεο, ε ΔΔ ηφηε ίζσο λα θαηαιήμνπκε ζε κηα Πξάμε 

Πξνζρψξεζεο κεηά απφ 15 ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Δθφζνλ απνθαζηζηεί πιήξε 

έληαμε, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ δεκνςεθίζκαηα ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ θαη δεδνκέλνπ ηελ αξλεηηθή ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ επξσπαίσλ 

πνιηηψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, δελ είλαη δχζθνιν λα 

ζπκπεξάλεη θαλείο φηη κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ε έληαμε ηεο Σνπξθίαο είλαη 

δχζθνιε έσο αλέθηθηε.  

 Οπφηε ην θξίζηκν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη 

εάλ ζα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ην δηεζλέο status quo ηεο, ελψ παξάιιεια 

ζπλερίδεη ην φξακα ηεο γηα εκβάζπλζε. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαηψζεη 

ζηα επξσπατθά δεδνκέλα ηελ Σνπξθία κε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ ίδηα ζηηγκή ηηο πξννπηηθέο πνπ ζα ηεο δψζεη απηή ε 

πξνζρψξεζε; Απφ ηελ άιιε είλαη ε Σνπξθία δηαζέζηκε λα πξνβεί ζηηο 

αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα πηνζεηήζεη έλα δπηηθφηεξν κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο; Καη εάλ φλησο ππάξμεη πξνζρψξεζε, ππφ πνηεο ζπλζήθεο ζα 

γίλεη θαη ηη θαζεζηψο ζα είλαη απηφ; Σέηνηα εξσηήκαηα δελ κπνξνχλ εχθνια λα 

απαληεζνχλ βάζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη ηζηνξηθά νη δχν 

εηαίξνη θαζψο ζπδεηάκε πιένλ ζε λέεο επνρέο κε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο απφ 

φηη φηαλ μεθίλεζαλ νη επξσηνπξθηθέο ζρέζεηο. πλεπψο, δελ κέλεη παξά λα 

παξαθνινπζήζνπκε ηηο εμειίμεηο πνπ ζα δηαδξακαηηζηνχλ ηα επφκελα ρξφληα 

θαη πσο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή έθβαζε ησλ επξσηνπξθηθψλ 

ζρέζεσλ.  

 

 

 

 

 



45 
 

Βιβλιογραφύα 
 

1. Βεξέκεο Θάλνο , Θάλνο Νηφθνο, «Ζ ζχγρξνλε Σνπξθία, Κνηλσλία, 
Οηθνλνκία θαη Δμσηεξηθή Πνιηηηθή», , εθδ. Παπαδήζεο, 2002. 

2. Καδάθνο Π.  , «Παγθφζκηα Δπξψπε; Οη δηεζλείο δηαζηάζεηο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο», εθδ. ηδέξε, 2012  

3.  Καδάθνο Π.  , Π.Ληαξγθφβαο, Ν.Μαξηάο, Κ. Μπφηζηνπ,Κ.Πνιπρξνλάθε 
« Ζ Διιάδα θαη ην Δπξσπατθφ Μέιινλ ηεο Σνπξθίαο» εθδ. ηδέξε, 2001  

4. Καλλειφπνπινο, Π. Η, Σν Γίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθδ. 
άθθνπιαο, 2003 

5. Κπξαηδφπνπινο Βαζίιεο, « Λχθνπ Αλάβαζηο» εθδ. Σζνπθάηνπ, 2006  

6. Μαξαβέγηαο Ναπνιέσλ – Σζηληζηδέιεο Μηράιεο , « Νέα Δπξσπατθή 

Έλσζε, νξγάλσζε θαη πνιηηηθέο 50 ρξφληα», εθδ. Θεκέιην, 2007  

7. Μαξδάο, Γεκήηξεο « Απφ ηελ ΔΟΚ ζηελ ΔΔ» εθδ. Επγφο, 2005  

8. Μαξηάο Α. Δπακεηλψλδαο   « Δπξσπατθή Οινθιήξσζε θαη 
Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο» Δθδ. αθθνπιά, 2005  

9.  Μνχζεο . Νίθνο , «Δπξσπατθή Έλσζε, Γίθαην – Οηθνλνκία – 
Πνιηηηθή», εθδφζεηο Παπαδήζε, 2003,  

10. Σζηληζηδέιεο, Μηράιεο Η. «Ζ νινθιήξσζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : 
Θεζκηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο»  εθδ. Θεκέιην 1999  

11. Υξπζηνδνπιίδεο Θενδσξνο «Δηζαγσγή ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο» 

Σφκνο Α, εθδ. ηδέξεο 2009  

12. Adam  A. Ambroziak, «Poland and Turkey in Europe- Social, economic 
and political experiences and challenges», εθδ. CEUW - Centrum for Europe 
University Warsaw 2014,  

13. Neil Nugent, « Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», 

εθδ. αββάιαο , 2012 

 

Ζιεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο: 

1. Emerson Michael « Turkey as a Bridgehead and Spearhead: 
Integrating EU and Turkish Foreign Policy» http://aei.pitt.edu/6765/ 
Ζκεξνκελία εηζφδνπ 10/7/2016 

2. Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, Θεκαηηθφ δειηίν  2000, « Ζ Σνπξθία θαη νη 
ζρέζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε» 
http://www.europarl.europa.eu/enlargement/briefings/pdf/7a1_el.pdf  
Ζκεξνκελία εηζφδνπ 25/2/2016 

3. πκπεξάζκαηα Πξνεδξίαο Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κνπεγράγεο:  
 http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/conclusions/pdf-1993-
2003/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%91%
CE%A3%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A3
%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9
1%CE%A3_%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%91%CE

http://www.biblionet.gr/author/20259/%CE%A0%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/20957/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/53410/%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%82
http://www.biblionet.gr/author/38419/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/author/18687/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7


46 
 

%AA%CE%9A%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%9F%C
E%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%9A%
CE%9F%CE%A0%CE%95%CE%93%CE%A7%CE%91%CE%93%CE%97%
CE%A3_12%CE%9A%CE%91%CE%9913%CE%94%CE%95%CE%9A%CE
%95%CE%9CCE%92%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5-2002/. 
Ζκεξνκελία εηζφδνπ 2/5/2016  

4. EUROPEAN COMMISSION, TURKEY 2011 PROGRESS REPORT  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2011/package/tr_rapport

_2011_en.pdf Ζκεξνκελία εηζφδνπ 4/6/2016 

5. EUROPEAN COMMISSION, TURKEY 2012 PROGRESS REPORT  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2012/package/tr_rapport
_2012_en.pdf Ζκεξνκελία εηζφδνπ 5/7/2016  

6. EUROPEAN COMMISSION, TURKEY 2013 PROGRESS REPORT  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2013/package/tr_rapport
_2013_en.pdf  Ζκεξνκελία εηζφδνπ 9/7/2016 

7. EUROPEAN COMMISSION ,TURKEY 2014 PROGRESS REPORT 

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-turkey-
progress-report_en.pdf Ζκεξνκελία εηζφδνπ 9/7/2016  

8.   EUROPEAN COMMISSION , TURKEY 2015 REPORT 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_t
urkey.pdf Ζκεξνκελία εηζφδνπ 12/7/2016 

9. Quaisser, Wolfgang- Steve Wood, « EU Member Turkey? 
Preconditions, Consequences and integration  Alternatives», Forost 
Arbeitpapier, Nr.25 (2004) 
http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2008/806/pdf/forost_Arbeitspapier_25.pdf 
Ζκεξνκελία εηζφδνπ  

10. Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/xartis-
_themeliodon_dikaiomaton_.pdf Ζκεξνκελία πξφζβαζεο 15/7/2016  

11. Dimitrios Dagdeverenis, EU Public Opinion and Turkey’s EU 
Membership, EU-Turkey Dialogue Initiative Working Paper, No. 2, Bridging 
Europe  

http://www.bridgingeurope.net/uploads/8/1/7/1/8171506/working_paper_on_e
u_public_opinion_on_turkey_dagdeverenis_august.pdf Ζκεξνκελία 
πξφζβαζεο: 15/7/2016 

12. Alain Servantie, European public opinion on Turkey, Πεγή: 
http://spol.unica.it/didattica/Melis/Storia%20e%20Istituzioni%20della%20Turc
hia%20contemporanea/A.%20Servantie%20-
%20European%20public%20opinion%20on%20Turkey.pdf Ζκεξνκελία 
πξφζβαζεο 15/7/2016 

13. Αζαλάζηνο Κνηζηάξνο, Ζ Δπξσπατθή Κνηλή Γλψκε θαη ε Σνπξθία: 
Γηαπξαγκάηεπζε ελάληηα ζηε ζέιεζε ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ; ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ 
ΔΤΡΩΠΑΨΚΖ ΔΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (Δ.Δ.Δ.Π., Αζήλα 2007  



47 
 

http://eeep.pspa.uoa.gr/fileadmin/eeep.pspa.uoa.gr/uploads/RUT_Publication
s/RUT-WP__2007__0207.pdf  Ζκεξνκελία εηζφδνπ 15/7/2016 

 

Άξζξα Δθεκεξίδσλ 

1. Turkey blocks use of Twitter after prime minister attacks social media 

site https://www.theguardian.com/world/2014/mar/21/turkey-blocks-

twitter-prime-minister Ζκεξνκελία εηζφδνπ 

 

 

 

 

 

 

 


