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VIΙ. Ἔνταξις Τουρκίας στὴν EE.
Βαρυσήμαντος μελέτη γερμανικοῦ ἰνστιτούτου

[Ἰνστιτοῦτον Ἀμυντικῶν Ἀναλύσεων, Ὑπηρεσιακὸ Ὑπόμνημα 26, Ἀθήνα, 6/12/2004]

Τὸ Ἰνστιτοῦτον Μελετῶν Ἀνατολικῆς Εὐρώπης τοῦ Μονάχου (Osteuropa 
Institut München), τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ὡς τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ δύο καλλίτερα τῆς 
Γερμανίας στὸ ἐρευνητικόν του πεδίο, συνέταξε καὶ παρουσίασε προσφάτως 
ἐπιστημονικὴ μελέτη γιὰ τὶς συνέπειες τῆς ἐνδεχομένης ἐντάξεως τῆς Τουρκίας 
στὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωση.

Τὸ γεγονὸς ἀπέσπασε τὴν προσοχὴ ὁλοκλήρου τοῦ γερμανικοῦ τύπου, διότι, 
ὅπως ὀρθῶς ἐπεσημάνθη, εἶναι ἡ πρώτη ἐπιστημονικὴ μελέτη ποὺ ἀσχολεῖται μὲ 
τὸ σύνολο τῶν συνεπειῶν ποὺ θὰ ἔχει μία πιθανὴ ἔνταξις τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ 
καὶ μάλιστα κατὰ τρόπον ἐμπεριστατωμένο, μεθοδικὸ καὶ ἀπηλλαγμένο πολιτικῶν 
σκοπιμοτήτων. Περαιτέρω, γιὰ πρώτη φορὰ διερευνῶνται ὀρθολογικῶς καὶ χωρὶς 
τὸ ἄγχος τῶν καταναγκασμῶν τῆς «political correctness» πιθανὲς ἐναλλακτικὲς 
μορφὲς σχέσεως τῆς Τουρκίας μὲ τὴν ΕΕ.

Ἡ ἐκτάσεως 62 σελίδων μελέτη φέρει τὸν τίτλο «EU-member Turkey? 
Preconditions, consequences and integration alternatives». Τὴν ἐπιστημονικὴ 
εὐθύνη εἶχε ὁ δρ Wolfgang Quaisser, ἐκ μέρους τοῦ Osteuropa Institut München, 
ἐν συνεργασίᾳ πρὸς τὸν συνάδελφό του ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο Εὐρωπαϊκῶν 
Μελετῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Αὐστραλίας Steve Wood (National 
University of Australia / National Europe Center). Ἡ ἐπίσημος παρουσίασις 
τῶν πορισμάτων ἔλαβε χώρα στὴν βαυαρικὴ καγκελλαρία τὴν 9η Νοεμβρίου 
τρέχοντος ἔτους. Σημειωτέον ὅτι ὁ ὑπουργὸς εὐρωπαϊκῶν ὑποθέσεων τοῦ 
ὁμοσπόνδου κράτους τῆς Βαυαρίας Eberhard Sinner, ὁ ὁποῖος παρέστη στὴν 
ἐκδήλωση, ἐδήλωσε ὅτι «εἶναι ἕνα ὑποχρεωτικὸ ἀνάγνωσμα γιὰ ὅλους τοὺς 
ἀρχηγοὺς κρατῶν καὶ κυβερνήσεων, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νὰ ἀποφασίσουν τὴν 
17η ∆εκεμβρίου στὶς Βρυξέλλες περὶ ἐνάρξεως ἐνταξιακῶν διαπραγματεύσεων 
μὲ τὴν Τουρκία». 

Ἡ μελέτη ἐξετάζει διεξοδικῶς: α) τὸ ἐὰν ἡ Τουρκία πληροῖ ἢ ὄχι τὰ κριτήρια 
(οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ) τῆς συμμετοχῆς της στὴν ΕΕ· β) τὶς παντοειδεῖς (οἰκο-
νομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, διεθνοπολιτικὲς καὶ στρατηγικὲς) συνέπει-
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ες, ἐπιπτώσεις καὶ παρενέργειες ποὺ θὰ ἐπιφέρει στὴν ΕΕ ἐνδεχομένη ἔνταξις 
τῆς Τουρκίας· γ) τὶς πιθανὲς ἐναλλακτικὲς μορφὲς σχέσεως ΕΕ-Τουρκίας.

Τὰ πορίσματά της συνιστοῦν, κυριολεκτικῶς, κόλαφο γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἐπιτροπή, καὶ ἰδίως γιὰ τὸν ἀπερχόμενο γερμανὸ ἐπίτροπο Günther Verheugen 
(ὁ ὁποῖος ἐν πολλοῖς ἐχειρίσθη τὸ κρίσιμο ζήτημα τῶν ἐνταξιακῶν διαπραγμα-
τεύσεων ΕΕ-Τουρκίας καὶ καθώρισε τὸ περιεχόμενο τῆς σχετικῆς ἐκθέσεως τῆς 
ἐπιτροπῆς), ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὁμοσπονδιακὴ κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατῶν καὶ 
πρασίνων (Schröder/Fischer), ἡ ὁποία, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν κυβέρνηση Blair, ὑπε-
ρεθεμάτισε στὸ ζήτημα τῆς ἐντάξεως τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ.

Καὶ τοῦτο διότι ἡ ἀνάλυσις καταδεικνύει: I) τὸ ἀβάσιμο τῶν παντὸς εἴδους 
ἐπιχειρημάτων (εἴτε καθαρῶς οἰκονομικῶν εἴτε στρατηγικῆς-πολιτικῆς φύσεως) 
ποὺ ἐπεστρατεύθησαν γιὰ νὰ δικαιολογηθεῖ ἡ ἔνταξις τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ 
καὶ II) τὶς βαρύτατες ἐπιπτώσεις μιᾶς τέτοιας ἐξελίξεως γιὰ τὴν οἰκονομική, κοι-
νωνικὴ καὶ πολιτικὴν συνοχὴ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ οἰκοδομήματος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ 
ἴδιο τὸ μέλλον τοῦ ἐγχειρήματος τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως τῆς Εὐρώπης.

Συγκεκριμένως, ἡ μελέτη διαπιστώνει ὅτι:
1) ∆ὲν πληροῦνται εἰσέτι τὰ πολιτικὰ (Κοπεγχάγη) καὶ οἰκονομικὰ κριτήρια 

τῆς συμμετοχῆς τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ.
2) ∆ὲν εὐσταθοῦν τὰ οἰκονομικὰ ἐπιχειρήματα ὑπὲρ τῆς ἐντάξεως: I) Ἔχουν 

ὑπερεκτιμηθεῖ τὰ ὑποτιθέμενα κέρδη τῆς ΕΕ. Ἡ ἀναμενομένη ὤθησις πρὸς 
τὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία ἀπὸ μιὰ τουρκικὴ ἔνταξιν θὰ εἶναι «περιθωριακή», 
παρὰ τὰ περὶ τοὐναντίου λεγόμενα. II) Ἀντιθέτως, ἔχουν σοβαρῶς ὑποτιμηθεῖ 
οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες τῆς τουρκικῆς ἐντάξεως ἐπὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ΕΕ. Οἱ 
ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι «βαρύτατες». «Ἀπείρως βαρύτερες ἀπὸ ὅ,τι τὶς παρουσίασε 
ἡ Κομμισσιόν», ὅπως γράφεται κατὰ λέξιν. Καταγγέλλεται δὲ ὅτι «τὸ ὑπόμνημα 
τοῦ ἐπιτρόπου Φερχόϋγκεν δὲν φωτίζει ἐπαρκῶς τὶς συνέπειες».

Ἐπ’ αὐτοῦ ἀναφέρονται χαρακτηριστικῶς τὰ ἀκόλουθα: I) Ἡ Τουρκία θὰ 
προσεγγίσει σὲ 40 χρόνια τὸ 75% τοῦ κοινοτικοῦ μέσου βιοτικοῦ ἐπιπέδου — 
ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι κατὰ τὸ διάστημα αὐτῶν τῶν 40 ἐτῶν ἡ τουρκικὴ οἰκονομία θὰ 
ἔχει ρυθμὸ ἀναπτύξεως 5%. II) Ἀντιστρόφως, ὅμως, ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
τῆς ἐντάξεως,ἡ Τουρκία, ὡς ἡ μεγαλυτέρα χώρα τῆς Ἑνώσεως, θὰ ἔχει νόμιμον 
καὶ θεμιτὴν ἀξίωση ἐπὶ τοῦ μεγαλυτέρου μέρους τῶν κοινοτικῶν ἐπιδοτήσεων 
καὶ πόρων. Ἐάν, παραδείγματος χάριν, ἡ χώρα ἐνταχθεῖ τὸ 2014 (τὸ ἐνωρίτερον 
δυνατὸν ποὺ ἔχει γραφεῖ), τότε θὰ ἔχει ἀξίωση ἐπὶ ἑνὸς ποσοῦ 21 δὶς εὐρὼ ἀπὸ 
τὰ ταμεῖα τῶν Βρυξελλῶν. Ἐὰν ἡ ἐν λόγῳ χώρα ἐνταχθεῖ τὸ 2025, θὰ δύναται νὰ 
ἐγείρει ἀξίωση ἐπὶ ἐνὸς ποσοῦ 28 δὶς εὐρὼ ἤτοι τὸ τετραπλάσιον τῶν ὅσων λαμ-
βάνει ἡ Ἱσπανία (ὁ, μέχρι σήμερα, ὑπ ἀριθμὸν ἕνας δέκτης κοινοτικῶν πόρων).

3) Βαρύτατες θὰ εἶναι καὶ οἱ δημογραφικὲς ἐπιπτώσεις, παρὰ τὰ περὶ τοὐνα-
ντίον λεγόμενα.

I) Οἱ (λίαν αἰσιόδοξες) ἐκτιμήσεις τῆς ἐπιτροπῆς ἑδράζονται ἐπὶ τῆς συλλογι-
στικῆς ἀφετηρίας ὅτι τὸ ἀναμενόμενον μεταναστευτικὸ ρεῦμα δὲν θὰ ἐκδηλω-
θεῖ ἐπειδὴ ὑποτίθεται ὅτι θὰ γεφυρωθεῖ τὸ «χάσμα εὐημερίας» μεταξὺ ΕΕ καὶ 
Τουρκίας.

II) Ἐν τούτοις, ἀπὸ τὴν στιγμὴ πού, ὡς ἀπεδείχθη, τὸ (μέγα) χάσμα εἰσοδήμα-
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τος μεταξὺ ΕΕ καὶ Τουρκίας θὰ διατηρηθεῖ γιὰ τοὐλάχιστον 40 χρόνια, ὀφείλει 
νὰ ἀναμένεται ἡ ἐμφάνισις ἑνὸς ἰσχυροῦ μεταναστευτικοῦ ρεύματος ἀπὸ Τουρ-
κία πρὸς Εὐρώπη, τῆς τάξεως τῶν 4 ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων.

4) ∆ὲν εὐσταθοῦν τὰ στρατηγικῆς καὶ πολιτικῆς φύσεως ἐπιχειρήματα, τὰ 
ὁποῖα κρίνονται ὡς «μὴ πειστικὰ» — καὶ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀποδίδονται 
στὴν ἐξυπηρέτηση πολιτικῶν σκοπιμοτήτων.

Ἡ μελέτη θέτει εὐθέως ὑπὸ ἀμφισβήτησιν καί, τελικῶς, καταρρίπτει τὴν ἐπι-
χειρηματολογία τῶν ἀγγλο-ἀμερικανῶν, τὴν ὁποίαν υἱοθέτησαν καὶ οἱ εὐρω-
παῖοι σοσιαλδημοκράτες ἀλλὰ καὶ ἡ ἐπιτροπή, ὅτι δηλαδὴ ἡ ἔνταξις τῆς Τουρ-
κίας θὰ ἀσκήσει θετικὴν ἐπίδραση: I) στὴν διεθνοπολιτικὴ θέση καὶ ἀσφάλεια 
τῆς Εὐρώπης (ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ)· II) στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο· III) στὴν ἴδια τὴν 
Τουρκία («μεταρρυθμίσεις»).

Τὰ συγκεκριμένα συμπεράσματα ἔχουν ὡς ἑξῆς:
α) Περὶ τοῦ εἰκαζομένου ρόλου τῆς Τουρκίας ὡς «προτύπου» γιὰ τὸν ἰσλα-

μικὸ κόσμο: I) Ἡ ἔνταξις τῆς Τουρκίας στὴν ΕΕ «οὐδόλως ἀποτελεῖ μέσον ἀπο-
τροπῆς τῆς συγκρούσεως τῶν πολιτισμῶν». II) Ὁ διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμε-
νος ἰσχυρισμὸς ὅτι ἡ Τουρκία, ἐνταχθεῖσα στὴν ΕΕ, θὰ ἀποτελέσει πρότυπο 
καὶ ὑπόδειγμα γιὰ τὰ ἰσλαμικὰ κράτη τῆς Μέσης καὶ Ἐγγὺς Ἀνατολῆς «μόλις 
καὶ μετὰ δυσκολίας ἠμπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ βάσιμος». III) Συναφεῖς πομπώδεις 
δηλώσεις τοῦ ὁμοσπονδιακοῦ ὑπουργοῦ ἐξωτερικῶν Joschka Fischer χαρα-
κτηρίζονται «μελοδραματικές».

β) Περὶ τῶν συνεπειῶν ἐπὶ τῆς διεθνοπολιτικῆς καὶ ἀμυντικοπολιτικῆς θέσε-
ως τῆς Εὐρώπης (ΚΕΠΠΑ, ΕΠΑΑ):

I) Ἀπορρίπτεται ὡς «πολιτικὴ νηπιαγωγείου» ἡ ἀντίληψις Verheugen ὅτι 
ἡ Τουρκία, ἐνταχθησομένη, θὰ συμπεριφερθεῖ ὑπὲρ τῆς ΚΕΠΠΑ / ΕΠΑΑ, 
δοθέντος ὅτι ἡ περὶ ἧς ὁ λόγος χώρα ἔχει καὶ θὰ ἀκολουθήσει τὴν δική της γεω-
στρατηγικὴ καὶ διεθνοπολιτικὴ «ἀτζέντα» (κατὰ λέξιν: «ὅλως διάφορες προτε-
ραιότητες ἀπὸ ὅ,τι πολλές, ἂν ὄχι ὅλες οἱ χῶρες τῆς ΕΕ»).

II) Ἀντιθέτως, ἡ ἐνδεχομένη ἔνταξις τῆς Τουρκίας θὰ ἔχει δυσμενεῖς συνέπει-
ες στὴν διεθνοπολιτικὴ καὶ ἀμυν τικοπολιτικὴν ἱκανότητα τῆς ΕΕ, ἡ ὁποία θὰ 
καταστεῖ ἀκόμη ὀλιγώτερον ἱκανὴ νὰ ἀναλαμβάνει δράση πρὸς ἐξυπηρέτησιν 
στρατηγικῶν συμφερόντων της.

III) Συνολικῶς, ἡ ἑτερογένεια τῆς ΕΕ θὰ ἐνισχυθεῖ, ἡ ἐπίτευξις συναινέσεως 
θὰ δυσχερανθεῖ καὶ ἡ ἐσωτερικὴ συνοχὴ θὰ ἐξασθενήσει.

IV) Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ὄχι περισσοτέρα ἀλλὰ ὀλιγοτέρα ἀσφάλεια 
πολλῷ δὲ μᾶλλον καθ’ ὄσον ἡ ΕΕ θὰ γειτνιάζει πλέον μὲ ἑστίες κρίσεων καὶ 
συρράξεων.

V) Τὸ σπουδαιότερον, ὅμως, εἶναι ὅτι τίθεται στὸ περιθώριον ὁ μείζων 
σκοπὸς τῆς πολιτικῆς ἑνώσεως τῆς Εὐρώπης.

γ) Περὶ τῶν συνεπειῶν ἐπὶ τῆς ἰδίας τῆς Τουρκίας: Τὸ κόστος προσαρμογῆς 
θὰ εἶναι τεράστιο καὶ ἡ ἐπιβάρυνσις γιὰ τὴν μικρὰ ἐπιχειρηματικὴ μονάδα καὶ 
τὴν μικρὰ γαιοκτησία ἰσχυρὰ (μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται ἀπὸ κοινωνικῆς, δημο-
γραφικῆς καὶ πολιτικῆς ἐπόψεως).

δ) Περὶ ἐνδεχομένης κρίσεως στὶς σχέσεις ΕΕ Τουρκίας: Ὁ σοβαρότερος 
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κίνδυνος γιὰ τὶς σχέσεις Εὐρώπης-Τουρκίας θὰ προέλθει ἀπὸ τὴν καλλιέργεια 
ἐξωπραγματικῶν προσδοκιῶν καὶ τὴν μετέπειτα διάψευσή των.

ε) Ἄρα, εἶναι ἄκρως ἐπιβεβλημένη ἡ ἐκπόνησις μιᾶς στρατηγικῆς ἐξόδου ἀπὸ 
τὸ ἐπερχόμενο ἀδιέξοδο καὶ ἡ ἀναζήτησις ἐναλλακτικῶν μορφῶν σχέσεως ΕΕ-
Τουρκίας.

Ἐκ τῆς ὅλης μελέτης συνάγεται ὅτι ἡ ἐξεύρεσις ἐναλλακτικῶν λύσεων εἶναι 
ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, πλέον, γιὰ τὴν ΕΕ, γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

Ι) ∆ιότι ἡ ἔνταξις τῆς Τουρκίας θὰ ἔχει βαρύτατες καὶ μὴ ἀναστρέψιμες 
συνέπειες γιὰ τὴν Ἕνωση (ὑπονοεῖται, καίτοι δὲν λέγεται αὐτολεξεί, ἐκεῖνο 
τὸ ὁποῖον καὶ προσφάτως ὑπενεθύμισε ὁ πρῴην πρόεδρος τῆς Γαλλικῆς ∆ημο-
κρατίας Βαλερῆ Ζισκὰρ Ντ’ Ἐσταίν, ὅτι δηλαδὴ τὸ ζήτημα δὲν εἶναι πλέον ἡ 
Τουρκία ἀλλὰ ἡ Εὐρώπη).

ΙΙ) ∆ιότι ἡ (θεωρητικῶς/νομικῶς ὑφισταμένη καὶ πρακτικῶς/ πολιτικῶς μὴ 
δυναμένη νὰ ἀποκλεισθεῖ) ἀπόρριψις τῆς τουρκικῆς ἐντάξεως, σὲ κάποιο με-
ταγενέστερο στάδιο, ἀπὸ ἕνα ἢ περισσότερα κράτη-μέλη, θὰ προκαλέσει ἐπι-
πλοκὲς ἀπείρως κρισιμώτερες ἀπὸ τὶς τριβὲς ποὺ θὰ ἀνεφύοντο ἐὰν ἐγκαίρως 
καὶ κατὰ τρόπον πειστικὸν ἀλλὰ καὶ ἀποφασιστικὸν οἱ εὐρωπαῖοι ἰθύνοντες 
διαμηνύσουν στὴν Ἄγκυρα ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐνταχθεῖ ὡς πλῆρες μέλος στὴν 
ΕΕ, καταθέτοντας ταὐτοχρόνως μία καλῶς κατηρτισμένη καὶ ὡλοκληρωμένη 
ἀντιπρόταση.

Ἡ μελέτη τοῦ Ἰνστιτούτου Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἐπειξεργάσθη καὶ κατέθεσε 
δύο ἐναλλακτικὲς ἀντιπροτάσεις:

α) σχέση ἐνισχυμένης συνεργασίας («προνομιακὴ σχέση») καὶ
β) διηυρημένη ἑταιρικὴ σύνδεση.
Ἐπ’ αὐτῶν συγκεκριμένως:
Ι) Ἡ προνομιακὴ σχέσις σημαίνει ἐνισχυμένη οἰκονομικὴ καὶ πολιτικὴ συ-

νεργασία μεταξὺ τῆς ΕΕ καὶ τῆς Τουρκίας ἐκτὸς τῶν κοινοτικῶν ὀργάνων καὶ 
ἀποκλειομένων τῶν τομέων τῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν οἰκονο-
μικὴν συνοχὴ τῆς ΕΕ *.

Ἰδιαιτέρως καὶ μετ’ ἐμφάσεως ἀποκλείεται πᾶσα πρόσβασις τῆς Τουρκίας 
στοὺς τομεῖς: τῆς Συνθήκης τοῦ Σέγκεν (ἐλευθέρα διακίνησις ἐργαζομένων κλπ.)· 
τῆς πολιτικῆς συνοχῆς, τῶν διαρθρωτικῶν ταμείων καὶ γεωργικῶν ἐπιδοτήσε-
ων τῆς ΟΝΕ.

ΙΙ) Ἡ διηυρυμένη ἑταιρικὴ σύνδεσις προβλέπει τὴν ἐνσωμάτωση τῆς Τουρκί-
ας στὸν εὐρωπαϊκὸ οἰκονομικὸ χῶρο (μὲ εἰδικὲς ρῆτρες περὶ περιορισμοῦ στὴν 
ἐλευθέρα διακίνηση ἐργαζομένων) ἀλλὰ καὶ τὴν σταδιακὴ ἐνσωμάτωσή της στὶς 
κοινοτικὲς πολιτικὲς καθὼς καὶ στὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς ΕΕ.

Ἰδιαιτέρως προβλέπεται ἡ ἐνσωμάτωσις τῆς Τουρκίας στὴν πολιτικὴ συνοχῆς 
καὶ τὴν διαρθρωτικὴ πολιτικὴ τῆς ΕΕ καθὼς καὶ στὶς πολιτικὲς δομὲς καὶ τὸ θε-
σμικὸ ἐποικοδόμημα τῆς ΕΕ (τακτικὴ συμμετοχὴ Τουρκίας στὶς συνεδριάσεις 
τῶν ὀργάνων, χωρὶς δικαίωμα ψήφου).

ς) Ἀξιολόγησις καὶ ἐκτίμησις τῶν δύο ἀντιπροτάσεων.

* Ἡ πλαγιογράφησις ἰδική μας. 
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Ἀμφότερες οἱ προτεινόμενες ἐναλλακτικὲς λύσεις ἀποσκοποῦν νὰ ἀπαντήσουν 
κατὰ τρόπον ὀρθολογικό, τεκμηριωμένο καὶ συνολικὸ στὸ βαρυσήμαντο καὶ πο-
λιτικῶς φλέγον ἐρώτημα ὡς πρὸς τὸ ποιά εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη μορφὴ τῆς μελλο-
ντικῆς σχέσεως τῆς ΕΕ μὲ τὴν Τουρκία ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποτρέψουν, ἔστω καὶ τὴν 
ὑστάτη ὥρα, τὴν πρόκληση ἀνηκέστου ζημίας στὸ ἴδιο τὸ σημερινὸ καὶ αὐριανὸ 
οἰκοδόμημα τῆς ΕΕ — ζημία τὴν ὁποία οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν συμπεράνει ὅτι θὰ 
ἐπιφέρει ἡ ἐνδεχομένη ἔνταξις τῆς Τουρκίας ὡς πλήρους μέλους στὴν Ἕνωση.

Ἤδη κατὰ τὴν ἐπίσημη παρουσίαση τῆς μελέτης (στὴν βαυαρικὴ καγκελ-
λαρία) κατέστη φανερὸ τὸ ἐγγενὲς μειονέκτημα τῆς δευτέρας ἐναλλακτικῆς 
προτάσεως (διηυρημένη ἑταιρικὴ σύνδεσις).

Τοῦτο ἔγκειται στὸ ὅτι ἔχει ἡμερομηνία λήξεως: μακροπροθέσμως δὲν θὰ 
εἶναι πολιτικῶς δυνατὸν γιὰ τὴν ΕΕ νὰ συνεχίζει νὰ ἀποκλείει τὸ συνδεδεμένο 
μέλος ἀπὸ τὰ δικαιώματα τοῦ πλήρους μέλους καί, συνεπῶς, κάποιαν στιγμὴ 
θὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πλήρη ἔνταξη ὁπότε, ὅμως, τὸ πρόβλημα (τοῦ 
ὁποίου ἡ ἐπίλυσις ἦταν τὸ ζητούμενο) τελικῶς θὰ τεθεῖ ἐκ νέου.

Ἀντιθέτως, ὁ ρητός, ἐπακριβὴς καὶ πειστικὸς καθορισμὸς μιᾶς προνομι-
ακῆς σχέσεως κρίνεται, ἐν τέλει, προτιμότερος, ἀποτελῶντας μάλιστα ἕνα καλὸ 
ὑπόδειγμα καὶ γιὰ μία σειρὰ ἄλλων κρατῶν ποὺ ἐπίσης κρούουν τὴν θύρα τῆς 
Εὐρώπης, καὶ τῶν ὁποίων μάλιστα ἡ ἀπόρριψις θὰ ἦταν ἐξαιρετικῶς δύσκολη 
μετὰ τὸ τουρκικὸ προηγούμενο, τῶν ὁποίων ὅμως ἡ πλήρης ἔνταξις θὰ ἐπέφερε 
ὁμοίως σοβαρὲς καὶ ἀνεπιθύμητες παρενέργειες στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ καὶ 
πολιτικὴ συνοχὴ τῆς ΕΕ.

Γιὰ τοὺς λόγους αὐτούς, ἄλλωςτε, ἡ βαυαρικὴ κυβέρνησις ἔλαβε ἀπεριφράστως 
θέση ὑπὲρ τῆς προνομιακῆς σχέσεως, ἐπιμένοντας συγχρόνως στὴν ἀνάγκη νὰ 
ἀποκλεισθοῦν οἱεσδήποτε παραχωρήσεις τῆς ΕΕ πρὸς τὴν Τουρκία στὰ ζητήματα 
τῆς ἀσφαλείας (Σέγκεν) καὶ τῶν πολιτικῶν συνοχῆς.

ζ) Ἡ μελέτη ἀσκεῖ συνολικὴ κριτικὴ στὴν παραπλανητικὴ καὶ ἀντιδημοκρα-
τικὴ στάση τῆς ἐπιτροπῆς (καὶ ἐπὶ μέρους κυβερνήσεων).

Ἀξιοσημείωτον εἶναι τὸ (καινοφανὲς γιὰ τὰ γερμανικὰ δεδομένα) γεγονὸς 
τῆς ἐξόχως αὐστηρᾶς γλώσσης τῶν συντακτῶν τῆς μελέτης ἔναντι τῶν ἰθυ-
νουσῶν πολιτικῶν καὶ γραφειοκρατικῶν ἐλίτ, τόσο σὲ κοινοτικὸ ὅσο καὶ σὲ 
ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Καὶ μόνη ἡ ἀνάγνωσις τῆς μελέτης ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀναδειχθεῖ, 
γιὰ ἄλλη μία φορά, τὸ περιλάλητο «δημοκρατικὸ ἔλλειμμα» τῆς ΕΕ. Ἡ πολι-
τικὴ νοοτροπία καὶ πρακτικὴ ὡρισμένων ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τῶν συγχρόνων 
πολιτικῶν καὶ γραφειοκρατικῶν ἐλὶτ ἀποκαλύπτει ἀσύλληπτον ἐμμονὴ σὲ ἕνα 
— σαφῶς ὁλοκληρωτικῆς ὑφῆς — μεσσιανικὸ προοδευτισμὸ καὶ ἰακωβινισμό. 
Τὰ ἔργα καὶ οἱ ἡμέρες τοῦ ἐπιτρόπου Verheugen (γνωστοῦ σὲ μᾶς καὶ ἀπὸ τὴν 
ἀχαρακτήριστη στάση του κατὰ τὴν ἀπόπειρα ἄνωθεν καὶ ἔξωθεν ἐπιβολῆς τοῦ 
σχεδίου Χάνεϋ/Ἀννάν), ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἰθυνόντων, παραπέμπουν σὲ πρακτικὲς 
τῆς σοβιετικῆς νομενκλατούρας, μὴ συνᾴδουσες πρὸς μίαν κοινοπολιτείαν δημο-
κρατικῶν ἐθνῶν.

Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι τόσον ὁ γραφειοκρατικὸς Λεβιάθαν τῆς ἐπι-
τροπῆς ὅσον καὶ ἡ ὁμοσπονδιακὴ γερμανικὴ κυβέρνησις Φῖσσερ/ Σραῖντερ συ-
στηματικῶς προσεπάθησαν, διὰ τῶν ἰδεολογικῶν μηχανισμῶν ποὺ ἐλέγχουν, νὰ 
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παρεμποδίσουν τὴν ψύχραιμη, ἀντικειμενικὴ καὶ συνολικὴ ἐξέταση τοῦ ζητήμα-
τος τῆς τουρκικῆς ἐντάξεως, σὲ ὅλες τὶς πτυχές, συνέπειες καὶ παρενέργειες. Ἡ 
ἐπιτροπὴ ἠρνήθη νὰ ἐκπληρώσει ἀκόμη καὶ τὴν αὐτονόητον ὑποχρέωση μιᾶς 
μικρᾶς ἐπιχειρηματικῆς μονάδος ἐπιπέδου συνοικίας: νὰ προβεῖ σε ἕνα προϋ-
πολογισμὸ κόστους τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος ἐπικαλουμένη τὸ σαθρὸ ἐπιχείρημα 
ὅτι πάντα ταῦτα εἶναι εἰκασίες (speculations)! Μία καὶ μόνη πλήρης οἰκονομικὴ 
ἐκτίμησις ὑπῆρξε: Αὐτὴ ποὺ κατέθεσε πρὸ καιροῦ καὶ πάλιν τὸ Ἰνστιτοῦτον Με-
λετῶν Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, τὴν φορὰ ἐκείνη γιὰ λογαριασμὸ τοῦ ὁμοσπονδι-
ακοῦ ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν Hans Eichel. Ὅταν ὁ ὑπουργὸς τὴν ἔλαβε καὶ τὴν 
ἀνέγνωσε, ἠρνήθη τὴν δημοσίευσή της!

η΄) Ἐν κατακλεῖδι, μία προσωπικὴ κρίσις: I) Ἐν περίπτωσει ἐντάξεως τῆς 
Τουρκίας στὴν ΕΕ, οἱ ἐπιπτώσεις θὰ εἶναι βαρύτατες καὶ μὴ ἀναστρέψιμες γιὰ 
τὴν συνοχή, τὴν φυσιογνωμία καὶ τὸ μέλλον τῆς Εὐρώπης. II) Τὸ ὅραμα τῆς πο-
λιτικῆς Εὐρώπης ἐνταφιάζεται ὁριστικῶς. Ἡ διεύρυνσις πρὸς τὸν ἰσλαμικὸ κό-
σμο, ἀπαρχὴ μόνον τῆς ὁποίας θὰ ἀποτελέσει τυχὸν ἔνταξις τῆς Τουρκίας, θὰ 
ὁδηγήσει, ἐν τέλει, σὲ μία εὐρω-ἰσλαμικὴ ζώνη ἐλευθέρων συναλλαγῶν, μίαν 
«Εὐραβία» (Eurabia)*, κατὰ τὴν διατύπωση τοῦ Niall Ferguson, σὲ ἕνα «οἰκο-
νομικὸ ΝΑΤΟ», τὸ ὁποῖον ἄλλωςτε σταθερῶς ἐπιδιώκουν οἱ ἀγγλο-ἀμερικανοὶ 
ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, ἢ σὲ ἕνα ΟΗΕ ἐν σμικρύνσει. Πλὴν ὅμως, ἕνα εἶναι ἀπολύτως 
βέβαιον: εὐρωπαϊκὸς πόλος διεθνοῦς ἰσχύος, ἑνιαῖος, συνεκτικὸς καὶ ὡλοκλη-
ρωμένος, δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξει! «Ἕνωσις», ἤτοι κοινότης ἱστορικοῦ/πολιτι-
σμικοῦ πεπρωμένου, πολιτικῆς βουλήσεως, στρατηγικῆς φιλοδοξίας καὶ ἀποτε-
λεσματικῆς πρακτικῆς δράσεως, ἀποκλείεται μὲ μία ΕΕ ἀπὸ τὸ Ἀμπερντὴν μέχρι 
τὸ Ντιγιαρμπακὴρ – ἢ καὶ πέρα αὐτοῦ! 

Οἱ δύο σπουδαιότεροι κλειδοῦχοι τῶν πιὸ σημαντικῶν γιὰ τὴν παγκόσμιο 
ναυτικὴ δύναμη γεωπολιτικῶν διόδων καὶ κομβικῶν σημείων στὸν σπαϊκμα-
νιανὸ Ἀναχωματικὸ ∆ακτύλιο θὰ ἐλέγχουν στρατηγικῶς καὶ πολιτικῶς, καθ’ 
ὁλοκληρίαν, τὸ ἀχανὲς καὶ ἀσυνάρτητο διεθνοπολιτικὸ μόρφωμα τῆς δυτικῆς 
Εὐρασίας, ποὺ κατ’ εὐφημισμὸν μπορεῖ, ἴσως, νὰ ἐξακολουθήσει νὰ ὀνομάζε-
ται «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις»· ἡ Ἀγγλία στὰ βοριοδυτικὰ καὶ ἡ Τουρκία στὰ νοτι-
οδυτικά!

Ἡ τελευταία, ὡς ἐκ τοῦ δημογραφικοῦ ὄγκου της καὶ τοῦ ἀναλόγου εἰδικοῦ 
βάρους της στὰ ὄργανα καὶ τὶς πολιτικὲς τῆς ΕΕ, θὰ ἔχει ἀναβαθμισθεῖ σὲ ἐνδο-
εὐρωπαϊκὴ ὑπερδύναμη, ἐπιβάλλουσα τὶς βουλήσεις της πρώτιστα καὶ κυρίως 
στὴν γείτονα Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θὰ ἔχει ὑποστεῖ ἄλλη μία δεινή, ἱστορικῶν δι-
αστάσεων, μείωση τοῦ περιφερειακοῦ γεωπολιτικοῦ καὶ γεωπολιτισμικοῦ ἰσο-
ζυγίου εἰς βάρος της. Ὁπότε, σὺν τοῖς ἄλλοις, θὰ ἔχει ἀκυρωθεῖ καὶ ὁ μείζων 
πολιτικὸς λόγος ἕνεκεν τοῦ ὁποίου ὁ ᾀείμνηστος Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς 
ἐνέταξε τὴν χώρα μας στὴν εὐρωπαϊκὴ συμπολιτεία.

*   Ἄλλωςτε, πρόκειται περὶ θέσεως τὴν ὁποίαν πρῶτος ὑπεστήριξεν ὁ συνταγματάρχης 
Καντάφη, θεωρήσας ὅτι ἡ ἅλωσις τῆς Εὐρώπης ὑπὸ τῶν ἁράβων εἶνε δεδομένη, συνε-
πείᾳ τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τῆς γηράνσεως τῶν εὐρωπαίων.


