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          Στη  σύγχρονη  εποχή  που  χαρακτηρίζεται  από  έντονες  μεταβολές  αλλά  και  

ρευστότητα,  η  δημιουργία  διακρατικών  συνασπισμών  θεωρείται  αναγκαία  αλλά  

και  επιβεβλημένη.  Οι  πολίτες  της  Ευρώπης  καθώς  συναισθάνθηκαν  τη  

συγκεκριμένη  πραγματικότητα,  με  αποφασιστικότητα  αλλά  και  ισχυρή  θέληση  

αφοσιώθηκαν  στην  οικοδόμηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  τελικά  τα  

κατάφεραν.  Πέτυχαν  με  συντονισμένη  προσπάθεια  τη  δημιουργία  ενός  διεθνούς  

περιφερειακού  οργανισμού  με  μέλη  κράτη  που  ανήκουν  στον  ίδιο  γεωγραφικό  

χώρο.  Πρόκειται  για  μια  κοινότητα  με  δικά  της  όργανα,  νομική  προσωπικότητα  

και  ικανότητα  εκπροσώπησης  στο  παγκόσμιο  γίγνεσθαι.  Τα  κράτη-μέλη  της  

συνεργάζονται  μεταξύ  τους  σε  επίπεδο  πολιτικό,  οικονομικό  και  πολιτισμικό  με  

σκοπό  να  επωφεληθούν  αμοιβαία  στο  παρών  και  στο  μέλλον,  ενώνοντας  τις  

δυνάμεις  τους. 

          Αξίζει  βέβαια  να  αναφερθεί  πως  η  δημιουργία  της  σημάδεψε  τη  

σύγχρονη  ιστορία  προκαλώντας  αναμφισβήτητα  έντονες  αλλαγές  όχι  μόνο  στο  

γεωγραφικό  χώρο  της  Ευρώπης  αλλά  και  στο  παγκόσμιο  σκηνικό.  Ωστόσο,  

όπως  και  στο  παρελθόν,  έτσι  και  τώρα  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  καλείται  να    

αντιμετωπίσει  νέες  προκλήσεις  που  απειλούν  τη  συνοχή  της  και  την  υπόστασή  

της.  Η  αντιμετώπιση  βέβαια  αυτών  των  προκλήσεων  απαιτεί  νέες  

πρωτοποριακές  πολιτικές  που  θα  στηρίζονται  από  ανάλογες  μεταρρυθμίσεις.   

          Η  Ευρωπαϊκή  κοινότητα  βέβαια  οικοδομήθηκε  πάνω  στα  ερείπια  του  

δευτέρου  παγκοσμίου  πολέμου  προκειμένου  οι  λαοί  να  μην  ξαναζήσουν  τις  

ζοφερές  εκείνες  μέρες  της  απόλυτης  δυστυχίας  αλλά  και  της  παρακμής.  Για  το  

λόγο  αυτό  αν  και  μισοκατεστραμμένη  και  με  πολλά  εκατομμύρια  θυμάτων,  

αποφάσισε  την  ένωση  έχοντας  ως  όραμα  την  αρμονική  συνύπαρξη  των  λαών  

και  την  ευημερία..  Την  ιδέα  αυτή  εμπνεύστηκαν  αρκετοί  επιφανείς  πολιτικοί  

της  εποχής  με  πρωτοστάτη  τον  Ρομπέρ  Σουμάν  ο  οποίος  σε  συνεργασία  με  

τον  Ζαν  Μονέ  συνέταξε  το  παγκοσμίως  γνωστό  << σχέδιο  Σουμάν >>.  Το  

σχέδιο  αυτό  δημοσιεύτηκε  στις  9  Μαΐου  του  1950,  ημερομηνία  ορόσημο,  αφού  

αναγράφεται  ως    ημερομηνία  ληξιαρχικής  πράξης  γέννησης  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης. 

          Ωστόσο  η  επιτυχημένη  πορεία  της  επιβεβαιώνεται  και  από  το  γεγονός  ότι  

με  την  πάροδο  των  ετών  προστέθηκαν  και  άλλα  κράτη  στα  πρώτα  έξι  

ιδρυτικά,  όπως  και  η  Ελλάδα  ως  το  δέκατο  μέλος  το  1980.  Πλέον  η  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  συνιστά  μια  οντότητα  η  οποία  συνεχώς  εξελίσσεται  και  

αναπτύσσεται  στηριζόμενη  στις  αρχές  της  αλληλεγγύης,  του  σεβασμού  των  

ατομικών  δικαιωμάτων,  της  δημοκρατίας  καθώς  και  της  κοινωνικής  

δικαιοσύνης.  Στόχοι  της  είναι  η  ισομερής  ανάπτυξη  των  περιοχών,  η  

ενδυνάμωση  των  θεσμών  και  η  λήψη  ειρηνευτικών  πρωτοβουλιών  σε  

παγκόσμιο  επίπεδο. 

          Σαν  ζωντανός  οργανισμός  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  συνεχώς  καλείται  να  

αντιμετωπίσει  καινούργια  προβλήματα  και  πάγια  διαχρονικά  ζητήματα  που  

απαιτούν  συλλογική  προσπάθεια  από  όλα  τα  κράτη-μέλη  της.  Σήμερα  στην  

κορωνίδα  των  προβλημάτων  αυτών  βρίσκονται  η  ανάπτυξη  συνεχών  πολεμικών  

συγκρούσεων,  εκτός  βέβαια  των  γεωγραφικών  της  ορίων,  οι  τρομοκρατικές  

επιθέσεις,  οι  αυξανόμενες  προσφυγικές  και  μεταναστευτικές  ροές  και  οι  

κοινωνικές  και  οικονομικές  ανισότητες. 

          Αρχικά  κρίνεται  σκόπιμο  να  τονιστεί  πως  οι  περιφερειακές  συρράξεις  και  

κυρίως  αυτές  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  ομόρων  κρατών  της  Ευρωπαϊκής  



Ένωσης  πάντοτε  αποτελούν  κίνδυνο  αποσταθεροποίησης  και  διχασμού.  Γι’  αυτό  

είναι  αναγκαίο  να  επικρατεί  ειρήνη  και  κλίμα  συνεργασίας  σε  παγκόσμιο  

επίπεδο.  Άλλωστε  οι  πολιτικοί  και  οι  διανοούμενοι  που  εμπνεύστηκαν  αυτό  

που  σήμερα  αποτελεί  μια  συντελεσμένη  πραγματικότητα,  οραματίζονταν  την  

Ευρωπαϊκή  Ήπειρο  ως  ένα  κράτος  που  θα  λειτουργεί  και  θα  πράττει  με  

γνώμονα  το  δίκαιο  και  θα  έχει  το  απαραίτητο  πολιτικό  γόητρο  ώστε  να  

επιβάλει  με  διπλωματικά  μέσα  ειρηνικές  στις  διακρατικές  διαφορές.  Στο  

παρελθόν  η  ιδέα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  αποφόρτιζε  την  ένταση  που  

δημιουργούσε  ο  σκληρός  και  επικίνδυνος  ανταγωνισμός  ανάμεσα  στις  Ηνωμένες  

Πολιτείες  της  Αμερικής  και  της  Σοβιετικής  Ένωσης.  Σήμερα  η  διαμόρφωση  

μιας  κοινής  εξωτερική  και  αμυντικής  πολιτικής  αποτελεί  αδιαμφισβήτητη  

προτεραιότητα  που  γεννά  ελπίδα  για  ένα  νέο  κόσμο,  στον  οποίο  δεν  θα  

κυριαρχεί  η  αυθαιρεσία  της  Νέας  Τάξης  Πραγμάτων. 

          Δυστυχώς  όμως  η  παραπάνω  πραγματικότητα  δεν  αποτελεί  το  μοναδικό  

τροχοπέδη  για  την  ευημερία  της  Ευρώπης  και  του  κόσμου.  Συγκεκριμένα  ένα  

ιδιαίτερο  ζήτημα  που  έχει  προκύψει  τα  τελευταία  χρόνια  και  έχει  πάρει  

επικίνδυνες  και  απειλητικές  διαστάσεις  είναι  τα  τρομοκρατικά  χτυπήματα  που  

έχει  δεχθεί  η  Ευρώπη.  Η  τρομοκρατία  κατά  τον  εικοστό  πρώτο  αιώνα  έχει  

οδηγηθεί  σε  μια  ραγδαία  κλιμάκωση  καθώς  τα  τεχνολογικά  επιτεύγματα  σε  

επίπεδο  πολεμικού  εξοπλισμού  έχουν  επιτρέψει  στους  φανατικούς  εκπροσώπους  

του  φονταμενταλισμός  τον  σχεδιασμό  πολύνεκρων  επιθέσεων  ακόμη  και  σε  

χώρες  που  έχουν  υψηλό  δείκτη  ασφάλειας  και  μέχρι  πρότινος  θεωρούνταν  

καλά  προστατευόμενες.  Ακόμη  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  ο  φόβος  και  ο  τρόμος  

πλανάται  σε  κάθε  γωνιά  της  Ευρώπης  και  κυρίως  στις  μεγαλουπόλεις  και  στα  

μεγάλα  αστικά  κέντρα  αφού  εκεί  συνήθως  σημειώνεται  μεγάλο  ποσοστό  

τρομοκρατικών  ενεργειών.  Οι  τρομοκράτες  ορμώμενοι  κυρίως  από  θρησκευτικό  

φανατισμό  δεν  διστάζουν  να  θυσιαστούν  και  οι  ίδιοι  στην  προσπάθειά  τους  να  

προκαλέσουν  όσο  το  δυνατό  περισσότερα  θύματα. 

          Για  τους  παραπάνω  λόγους  προτεραιότητα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  

να  συμβάλει  στον  μεγαλύτερο  δυνατό  περιορισμό  των  τρομοκρατικών  

χτυπημάτων  έτσι  ώστε  να  αποκτήσουν  ξανά  οι  Ευρωπαίοι  πολίτες  το  αίσθημα  

ασφάλειας  που  είχαν  τα  προηγούμενα  χρόνια.  Γι’  αυτό  λοιπόν  κρίνεται  

αναγκαίο  να  πρυτανεύσει  η  λογική  και  οι  φορείς  της  πολιτικής  εξουσίας  σε  

συνεργασία  με  τους  πολίτες  να  δράσουν  κυρίως  προληπτικά  αλλά  και  

κατασταλτικά.  Επιπρόσθετα  προτεραιότητα  πρέπει  να  αποτελέσει  η  αναζήτηση  

των  ουσιαστικών  αιτιών  που  γέννησαν  αυτό  το  φαινόμενο  και  με  πολιτική  

βούληση  να  γίνει  προσπάθεια  υπέρβασης  του  φανατισμού  και  του  απόλυτου  

δογματισμού  που  οδηγεί  στο  θάνατο  αθώες  ψυχές. 

          Όσο  αφορά  τις  αυξανόμενες  μεταναστευτικές  και  προσφυγικές  ροές  

αποτελούν  και  αυτές  μια  σημαντική  παθογένεια  που  καλείται  να  αντιμετωπίσει  

η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Οι  χώρες  της,  όπως  άλλωστε  είναι  και  ιστορικά  

επιβεβαιωμένο  ήταν  πάντοτε  ασφαλές  καταφύγιο  για  τους  ανθρώπους  που  είχαν  

βάσιμους  λόγους  να  εγκαταλείψουν  την  πατρίδα  τους.  Έτσι  και  σήμερα  

αποτελεί  πόλο  έλξης  μεταναστών  αλλά  και  προσφύγων  που  γνωρίζουν  πως  

μέσα  στους  κόλπους  της  θα  γνωρίσουν  την  ειρήνη,  την  ευημερία  και  την  

πολιτική  σταθερότητα  που  προσφέρει  απλόχερα.  Εκτός  λοιπόν  από  τους  

πρόσφυγες  της  Συρίας  και  άλλων  εμπόλεμων  περιοχών,  προσπαθούν  καθημερινά  

να  εισέλθουν  στην  Ευρώπη  εκατοντάδες  άλλοι  λαθραίοι  μετανάστες  από  τη  

Ασία  και  την  Αφρική  κυρίως  για  οικονομικούς,  πολιτικούς  και  κοινωνικούς  

λόγους.   



          Ωστόσο  με  την  πάροδο  των  ετών  ο  αριθμός  αυτός  έχει  αυξηθεί  

δραματικά.  Είναι  τόσο  μεγάλος  ώστε  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  δυσκολεύεται  πλέον  

να  τους  υποδεχθεί  και  να  τους  παρέχει  δυνατότητες  για  ένα  καλύτερο  μέλλον 

όπως  ονειρεύονται  και  προσδοκούν.  Γι’  αυτό  οι  πολιτικές  της  θα  πρέπει  να  

αναθεωρηθούν  πάντα  με  γνώμονα  την  ασφάλεια  και  τον  σεβασμό  στην  

ανθρώπινη  ζωή.  Αναλυτικότερα  στόχος  αδιαπραγμάτευτος  θα  πρέπει  να  είναι  η  

διασφάλιση  συνθηκών  συνύπαρξης  των  γηγενών  με  τους  πρόσφυγες  αλλά  και  

με  τους  μετανάστες  που  θα  στηρίζεται  στις  αρχές  του  ανθρωπισμού,  του  

αλτρουισμού,  της  δικαιοσύνης  και  του  σεβασμού.  Υπό  αυτές  τις  προϋποθέσεις  

δεν  θα  προκληθούν  ασφυχτικές  κοινωνικές  και  όχι  μόνο  πιέσεις  που  

υπονομεύουν  την  ποιότητα  ζωής  και  την  ευημερία  των  κατοίκων  της  Ευρώπης. 

          Παράλληλα  άλλο  ένα  αξιοσημείωτο  πρόβλημα  που  τείνει  να  πάρει  

μεγάλες  διαστάσεις  είναι  οι  έντονες  κοινωνικές  και  οικονομικές  ανισότητες  που  

εμφανίζονται  τόσο  μεταξύ  του  αναπτυγμένου  βορά  και  του  φτωχού  νότου,  όσο  

και  στο  εσωτερικό  των  ίδιων  των  χωρών.  Η  ύπαρξη  αυτού  του  φαινομένου  

οδηγεί  στην  περιθωριοποίηση  μεγάλων  πληθυσμών,  στερώντας  τους  το  

δικαίωμα  να  απολαύσουν  στοιχειώδη  αγαθά  την  τροφή,  την  στέγη  και  τη  

μόρφωση.  Ταυτόχρονα  όμως,  υποσκάπτεται  η  συνοχή  των  κοινωνιών  γεγονός  

όπως  είναι  φυσικό  και  επόμενο,  θα  οδηγήσει  σε  κοινωνικές  εκρήξεις,  μια  

πρόγευση  των  οποίων  οι  πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  έχουν  δοκιμάσει  με  

τα  τελευταία  γεγονότα  των  τελευταίων  ετών  στη  Γαλλία.  Η  δυσαρέσκεια  και  

το  αίσθημα  αδικίας  και  αγανάκτησης  που  νιώθουν  καθημερινά  χιλιάδες  πολίτες  

δημιουργούν  ένα  επικίνδυνο  εκρηκτικό  μείγμα.  Απαιτείται  επομένως,  η  

ενίσχυση  των  ασθενέστερα  οικονομικών  στρωμάτων  όχι  όμως  με  μέτρα  

φιλανθρωπικού  χαρακτήρα  που  θα  έχουν  προσωρινά  μόνο  αποτελέσματα,  αλλά  

με  καινοτόμες  αποφάσεις  που  θα  μπορέσουν  να  δημιουργήσουν  νέες  και  

σταθερές  θέσεις  εργασίας  και  προϋποθέσεις  τεχνολογικής  και  βιομηχανικής  

προόδου. 

          Ωστόσο  θα  είναι  σημαντική  παράληψη  αν  δεν  αναφερθεί  και  μια  ακόμη  

σημαντική  παράμετρος  που  επηρεάζει  την  αποτελεσματικότητα  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης  και  δεν  είναι  άλλη  από  την  διαρκή  καταστροφή  του  φυσικού  

περιβάλλοντος  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Πρόκειται  για  ένα  ζήτημα  που  έχει  

επιπτώσεις  σε  πλανητική  κλίμακα  και  γι’ αυτό  είναι  αναγκαία  η  διεθνής  

συνεργασία.  Όλοι  πλέων  έχουν  εμπεδώσει  την  αντίληψη  ότι  η  προστασία  του  

περιβάλλοντος  δεν  είναι  ένα  ζήτημα  <<φυσιολατρίας>>   που  αφορά  ορισμένους  

ρομαντικούς   αλλά  ένα  θέμα  πρώτης  γραμμής,  βαθύτατα  πολιτικό  γιατί  

επηρεάζει  αρνητικά  τη  ζωή  εκατομμυρίων  πολιτών.  Σημαντική  ευθύνη,  άλλωστε 

φέρουν  οι  ευρωπαϊκές  επιχειρήσεις  που  υπερεκμεταλλεύονται  τις  φυσικές  

πρώτες  ύλες,  μολύνουν  τη  θάλασσα  και  τον  αέρα  αρνούμενες  να  

διαμορφώσουν  μια  σχέση  στοιχειώδους  ισορροπίας  ανάμεσα  στα  κέρδη  και  στο  

σεβασμό  στο  περιβάλλον.  Αντίστοιχη  ευθύνη  όμως  έχουν  και  οι  κυβερνήσεις  

των  κρατών-μελών  που  ολιγώρησαν  μέχρι  σήμερα  να  λάβουν  μέτρα  θωράκισης  

της  φύσης  και  να  επιβάλλουν  σκληρές  κυρώσεις  στους  παραβάτες  που  

υπονομεύουν  ανενδοίαστα  το  μέλλον  των  επόμενων  γενεών.  Για  όλους  αυτούς  

τους  λόγους  στα  πλαίσια  της  Ευρωπαϊκής  πολιτικής  πρέπει  άμεσα  να  ληφθούν  

μέτρα  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  διαταραγμένη  ισορροπία  και  οι  Ευρωπαίοι  

πολίτες  να  χαράξουν  νέους  δρόμους  προόδου. 

          Όλες  οι  παραπάνω  προκλήσεις  σε  συνδυασμό  ή  και  από  μόνες  τους  

συνιστούν  μια  διαρκή  απειλή.  Γι’  αυτό  η  συνέχιση  των  μεταρρυθμίσεων  είναι  

ο  καλύτερος,  αν  όχι  ο  μόνος,  τρόπος  για  να  υπερασπιστεί  κανείς  τα  



επιτεύγματα  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  να  διασφαλίσει  με  αυτόν  τον  τρόπο  

την  πετυχημένη  της  πορεία  στο  μέλλον.  Έτσι  λοιπόν  κρίνεται  αναγκαίο  να  

προβεί  σε  μεταρρυθμίσεις  που  θα  επικεντρώνονται  σε  βασικούς  τομείς  και  θα  

αντιμετωπίζουν  τις  δυσλειτουργίες  αλλά  και  τις  ανεπάρκειες. 

          Αρχικά  είναι  αναγκαίο  η  Ευρώπη  να  δώσει  νέα  πνοή  στις  σχέσεις  της  με  

τους  γείτονές  της.  Η  κρίση  κατέδειξε  με  σαφήνεια  πόσο  εκτεθειμένη  είναι  σε  

προβλήματα  πέραν  των  συνόρων  της.  Παρά  τους  όποιους  πειρασμούς,  δεν  έχει  

την  πολυτέλεια  της  εσωστρέφειας.  Γι’  αυτό  θα  πρέπει  να  κρατήσει  την  

Τουρκία  στο  δρόμο  της  Ευρώπης.  Η  Ευρωπαϊκή  προοπτική  είναι  επίσης  

σημαντική  για  την  υπέρβαση  εθνικιστικών  τάσεων  και  εθνικών  διαφορών  που  

σημάδεψαν  για  χρόνια  τα  Δυτικά  Βαλκάνια.  Ωστόσο  πέρα  από  αυτέ  τις  χώρες  

υπάρχουν  και  άλλες  για  τις  οποίες  επίσης  θα  πρέπει  να  διατηρήσει  η  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  την  Ευρωπαϊκή  προοπτική  τους.  Αλλά  και  με  τις  χώρες  

που  δεν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις,  είτε  δεν  επιθυμούν  την  ένταξη,  είναι  

απαραίτητο  να  ενισχύσει  τη  συνεργασία  της  σε  τομείς  αμοιβαίου  

ενδιαφέροντος.  Διότι  η  ευημερία  των  γειτονικών  χωρών  της  Ευρώπης  είναι  

στενά  συνδεδεμένη  με  τη  δική  της. 

          Επιπρόσθετα  θεωρείται  επιβεβλημένοι  οι  μεταρρυθμίσεις  να  αναφέρονται  

και  να  ξεκινούν  από  το  χώρο  της  οικονομίας.  Είναι  γνωστό  πως  τα  τελευταία  

χρόνια  έχει  παρατηρηθεί  ένα  κύμα  οικονομικών  καινοτομιών.  Ωστόσο  οι  

ρυθμιστικές  αρχές  δεν  κατάφεραν  να  παρακολουθήσουν  τις  εξελίξεις  και  να  

σταματήσουν  εγκαίρως  τους  κινδύνους  όπως  την  οικονομική  κρίση,  την  ανεργία  

και  γενικότερα  τις  ανισότητες  σε  κοινωνικό  και  οικονομικό  επίπεδο.  Γι’  αυτό  

και  είναι  άκρως  απαραίτητο  το  κανονιστικό  πλαίσιο  να  αλλάξει  έτσι  ώστε  να  

ανταποκρίνεται  στην  κρίση  τόσο  στην  Ευρώπη  όσο  και  διεθνώς. 

          Ακόμη  αξίζει  να  αναφερθεί  πως  είναι  αναγκαίο  να  γίνει  αποκέντρωση  

στην  λήψη  αποφάσεων,  με  την  ενεργό  συμμετοχή  του  Ευρωπαίου  πολίτη  

ανεξάρτητα  από  το  αν  αυτός  ανήκει  σε  μια  χώρα  που  απολαμβάνει  την  

οικονομική  ευημερία  ή  βιώνει  την  οικονομική  κρίση.  Δίχως  την  αναβίωση  του  

εθνικισμού,  την  επανεμφάνιση  της  ξενοφοβίας  και  του  ρατσισμού  κρίνεται  

αναγκαία  η  ανάγνωση  των  προβλημάτων  σε  όλη  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  η  

αξιολόγηση  των  προτεραιοτήτων  με  κριτήριο  τον  ανθρώπινο  παράγοντα  και  την  

ευτυχία  του.  Τα  συμφέροντα  και  οι  πολιτικές  σκοπιμότητες  πρέπει  να  τεθούν  

στο  περιθώριο  ώστε  να  αναδειχθεί  και  να  υλοποιηθεί  το  αληθινό  όραμα  των  

εμπνευστών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

          Επιπλέον  ιδιαίτερα  σημαντική  μεταρρύθμιση  στην  οποία  πρέπει  να  

οδηγηθεί  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  είναι  η  πορεία  προς  μια  οικονομία  χαμηλών  

εκπομπών  αερίων.  Δεν  πρόκειται  απλώς  για  ένα  περιβαλλοντικό  ζήτημα  ή  για  

κάτι  μακροπρόθεσμο.  Αντιθέτως  βρίσκεται  στην  καρδιά  της  Ευρωπαϊκής  

ασφάλειας  και  ευημερίας  σήμερα.  Συγκεκριμένα  για  να  αντιμετωπιστεί  η  

οικονομική  ύφεση  και  να  προετοιμαστούν  οι  πολίτες  για  μια  βιώσιμη  

ανάκαμψη  πρέπει  να  γίνουν  επενδύσεις  σε  νέες  υποδομές  ενέργειας  χαμηλών  

εκπομπών  αερίων  όπως  σε  κατασκευές  φιλικότερες  προς  το  περιβάλλον,  

ηλεκτρικά  αυτοκίνητα,  αποτελεσματικότερη  διασυνδεσιμότητα  και  δέσμευση  και  

αποθήκευση  του  διοξειδίου  του  άνθρακα.  Αυτός  θα  μπορούσε  κάλλιστα  και  θα  

έπρεπε  να  είναι  ένας  τομέας  που  θα  δημιουργούσε  νέες  θέσεις  εργασίας. 

          Αν  η  κρίση  σε  όλα  τα  επίπεδα  της  ανθρώπινης  δράσης  αποτελεί  

δοκιμασία  για  τους  θεσμούς  και  τις  αξίες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  είναι  

επίσης  μια  δοκιμασία  για  τις  απόψεις  των  υπέρμαχων  της  Ευρωπαϊκής  

ολοκλήρωσης  από  τη  μια  και  εκείνων  μια  ευρύτερη  αλλά  όχι  βαθύτερη  ένωση  



από  την  άλλη.  Παράλληλα  αυτοί  που  φοβούνταν  την  << πολλή  Ευρώπη >>, θα  

δαπανούσαν  χρόνο  και  ενέργεια  κριτικάροντας  τον  αχυράνθρωπο  της  

ομοσπονδίας,  πρέπει  τώρα  να  παραδεχθούν  τους  πραγματικούς  κινδύνους  που  

αντιμετωπίζει  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Για  να  διατηρήσει  λοιπών  τις  ελευθερίες  

της  πρέπει  να  υπερασπιστεί  τους  πολιτικούς  θεσμούς  της.  Εξάλλου  η  καλύτερη  

άμυνα  έναντι  του  προστατευτισμού  είναι  μια  αποτελεσματική  Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή. 

          Πρόκειται  για  μια  παγκόσμια  πολυεπίπεδη  κρίση  που  απαιτεί  παγκόσμια  

αντιμετώπιση.  Οι  επιπτώσεις  της  είναι  εθνικές  και  τοπικές  και  ως  εκ’  τούτου  

απαιτούν  δράσεις  σε  εθνικό  και  τοπικό  επίπεδο.  Αλλά  και  η  Ευρωπαϊκή  

Ένωση  πρέπει  να  αποτελεί  μέρος  αυτών  των  δράσεων  καθώς  μπορεί  να  

συνδράμει  τη  γεφύρωση  της  απόστασης  ανάμεσα  σε  μια  διεθνώς  

αλληλοεξαρτώμενη  οικονομία  και  στις  ισχυρές  εθνικές  και  πολιτικές  ταυτότητες. 

Τα  ιστορικά  της  επιτεύγματα,  η  ενιαία  αγορά  και  η  διεύρυνση  χρειάζονται  

φροντίδα.  Και  εάν  πρόκειται  να  έχει  διάρκεια  η  επιτυχία  της  είναι  αναγκαίο  να  

προχωρήσει  σε  μεταρρυθμίσεις  που  θα  βασίζονται  και  θα  επεκτείνουν  την  

ευελιξία,  τις  αντοχές  και  την  παγκόσμια  εμβέλεια  της  Ευρώπης. 

          Συνοψίζοντας  η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  αποτελεί  μια  αδιαμφισβήτητη  και  

δυναμική  πραγματικότητα  για  την  οποία  οι  πολίτες  της  θα  πρέπει  να  

αγωνίζονται.  Σε  τελική  ανάλυση  αποτελεί  την  δική  τους  μικρή  γειτονιά  στην  

απεραντοσύνη  του  κόσμου.  Έτσι  λοιπόν  όσα  προβλήματα  και  να  την  απειλούν,  

εάν  τα  κράτη  της  παραμείνουν  ενωμένα,  ως  μια  οντότητα,  θα  καταφέρουνε  να  

εξασφαλίσουνε  ένα  καλύτερο  μέλλον  για  εκείνους  και  για  τις  επόμενες  γενιές.     

 

 

Άννα Μιχαήλ                                                                     


