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8 Φάκελος
40 χρόνια στην EE

Ελλάδα και
Ευρώπη πάνε μαζί

Σε κλίμα αισιοδοξίας η επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο

ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΦΩΤΑΚΗ

Στο
Ζάππειο Μέγαρο εκεί όπου υπεγράφη

η Συνθήκη Ενταξης της Ελλάδας

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
στις 28 Μαΐου το 1979 γιορτάστηκαν και
τα 40 χρόνια από την πλήρη ένταξη της
χώρας στην Ευρώπη το 1981 παρουσία
της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη του προέδρου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και
του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Νταβίντ Σασόλι σε κλίμα αισιοδοξίας
για την πορεία της Ευρώπης προς το μέλλον
και την έξοδο από την πανδημία

Το 2015 επικράτησε ο διχαστικός λαϊκισμός

τότε που η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα
πριν από τον γκρεμό αλλά οι προοδευτικές
δυνάμεις αντιστάθηκαν και συνέτριψαν τις
δυνάμεις της δημαγωγίας ανέφερε ο Πρω¬

θυπουργός για να προσθέσει ότι σήμερα η
Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής με αξιοπιστία
και ισχύ Η οικονομία της αναβαθμίζεται
διαρκώς Ενώ οι κινήσεις της στη διεθνή
σκακιέρα φέρνουν παντού αποτελέσματα
στην υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συνόρων
και στην ανθρωπιστική συμβολή στο Μεταναστευτικό

Οπως και στις πρωτοβουλίες
ειρήνης που αναπτύσσονται στη Μεσόγειο
της Ευρώπης

Το μήνυμα είναι σαφές Ελλάδα και Ευρώπη

πάνε μαζί δήλωσε από την πλευρά
του ανοίγοντας την εκδήλωση ο αναπληρωτής

υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης

Το ελληνικό παράδοξο σιην EE

ΤΟΥΠ.Κ
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Ο εορτασμός της τεσσαρακοστής επετείου

από την ένταξη της χώρας στην
Ευρωπαϊκή Ενωση 198 Ι τότε Ευρωπαϊκή

Οικονομική Κοινότητα ΕΟΚ στο αίθριο
του Ζαππείου στον ίδιο χώρο δηλαδή όπου
έγινε η υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης
στις 28 Μαΐου 1979 με τη συμμετοχή όλης
σχεδόν της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών
με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά και τα όσα

ακούστηκαν εκεί υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα
πέτυχε Πέτυχε να είναι αυτή τη
στιγμή μια χώρα υπόδειγμα
model country όπως γράφει ο
Economist Στον εσωτερικό πυρήνα

της Ενωσης με συμμετοχή σ
όλες τις ενοποιητικές διαδικασίες
χωρίς καμιά απόκλιση με ισχυρό
ρόλο και λόγο και με ισχυρές διασυνδέσεις

που της επιτρέπουν
να διεκδικεί αξιόλογη ηγετική
παρουσία Η Ελλάδα δηλαδή τείνει

να επανέλθει κατά κάποιον
τρόπο στη χρυσή περίοδο της εποχής της διακυβέρνησης

του Κ Σημίτη 1996 2004 όταν
κατέκτησε τη θέση της στον εσωτερικό πυρήνα
της EE ένταξη στην ΟΝΕ και λειτουργούσε με
ηγετικές προδιαγραφές

Πρόκειται οπωσδήποτε για το ελληνικό
παράδοξο Ενα μοναδικό παράδοξο Γιατί με
την εξαίρεση της Βρετανίας που τελικά αποχώρησε

από την Ενωση Brexit καμία άλλη
χώρα μέλος από τις υπόλοιπες δεν είχε τόσο
ταραχώδη διαδρομή εντός της Ενωσης πριν
φθάσει στο σημερινό επίπεδο ευρωπαϊκής
κανονικότητας Οι δυσκολίες και τα προβλήματα

άρχισαν ευθύς με την ένταξη Τουλάχιστον

για μία πενταετία 1 98 1 1 986 η Ελλάδα
ήταν the asterisks country Καθώς οι πρώτες
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ που διαφωνούσαν
με σοβαρές πτυχές της ενωσιακής πολιτικής
κυρίως την εξωτερική πολιτική είτε ασκούσαν

βέτο είτε διατύπωναν τις διαφωνίες τους
με αστερίσκο στο κείμενο Αν και θα πρέπει
να αναγνωρισθεί ότι παράλληλα η Ελλάδα
είχε τότε μια έντονα διεκδικητική πολιτική η
οποία της προσέφερε σημαντικά οφέλη ΜΟΠ
ΚΑΠ κ.λπ Ακολούθησε η δύσκολη περίοδος
της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας μέσα στην
οποία η Ελλάδα έκανε σειρά από εσφαλμένες

επιλογές αγνοώντας την πολιτική της EE
ονομασία γειτονικής χώρας Β Μακεδονίας

στήριξη καθεστώτος Μιλόσεβιτς κ.λπ Ηταν
τότε που ο πρόεδρος της Επιτροπής ο μεγάλος
Ζακ Ντελόρ είπε ότι λυπάται που δεν μπορεί
να εκδιώξει την Ελλάδα από την Ενωση Η
πρώτη φορά που γινόταν ανοιχτά λόγος για το
ενδεχόμενο εκδίωξης της Ελλάδας Αλλά το ελληνικό

παράδοξο επεκράτησε με την άνοδο του
Κ Σημίτη στην εξουσία και τη δέσμη επιτευγμάτων

ΟΝΕ ένταξη Κύπρου στην EE Agenda
Θεσσαλονίκης ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
κ ά και με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε
κανονικό ευρωπαϊκό κράτος μέλος Η επόμενη

περίοδος 2004 2009 με τα δυσθεώρητα
ελλείμματα και το χρέος κατέληξε στη μεγάλη
κρίση και τα Μνημόνια το 2010 Διήρκησε
μέχρι το 2018 μια περίοδο μέσα στην οποία
δύο φορές τουλάχιστον 2012 2015 φθάσαμε
στο κατώφλι της εξόδου από την ευρωζώνη
ΟΝΕ και αναπόφευκτα την EE Χάρις στο

ελληνικό παράδοξο και πάλι αποφύγαμε την
έξοδο και την ολική καταστροφή Για να βρεθούμε

σήμερα στη θέση όπου είμαστε
Γιατί είχαμε αυτή την περιπετειώδη διαδρομή

Γιατί ουσιαστικά δεν θέλαμε να αποδεχθούμε

και εφαρμόσουμε τους κανόνες του
συστήματος στο οποίο επιλέξαμε να ενταχθούμε

και θέλαμε/θέλουμε να.είμαστε μέλη Ούτε
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις Ισως γιατί ονειρευόμαστε

σαν τον Καραγκιόζη όπως λέγει και
ο μέγας Σαββόπουλος Ισως μια πτυχή ακραίου
ελληνικού εξαιρετισμού exceptionalism που
όμως φαίνεται ότι έχει τώρα υποχωρήσει Αν
και τα ποσοστά αποδοχής της Ενωσης από
την ελληνική κοινωνία εμφανίζονται σήμερα
ιδιαίτερα χαμηλά γύρω στο 38 μόνο Η
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης μπορεί
Kqi πρέπει να διορθώσει αυτή την εικόνα

Πριν
από 42 χρόνια ήμουν στο Ζάππειο

στην τελετή υπογραφής της Πράξης
Προσχώρησης Ημουν και χτες στην

επέτειο των 40 χρόνων συμμετοχής Με χαρά

για τα επιτεύγματα της χώρας και έναν
εσωτερικό αναστοχασμό για τους μεγάλους
πρωταγωνιστές της ένταξης που έφυγαν

Ο ομ καθηγητήε Π Κ Ιωακειμίδηβ είναι πρώην πρεσβευτήβ
σύμβουλοβ του ΥΠΕΞ και μέλοε ms συμβουλευτικήβ επι

Tponns του FEPS και ΕΛΙΑΜΕΠ Από Tis εκδόσειε θεμέλιο
κυκλοφορεί το νέο του βιβλίο Επιτεύγματα και στρατηγικά
λάθη Tns εξωτερικήε πολιτικήε ms Μεταπολίτευσηβ Λ

Ενοποιητικό οχέδιο

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗ
ΝΤΑΛΗ

Σήμερα
η ευρωπαϊκή ενοποίηση

σηματοδοτεί πρωτίστως την ειρήνη

στην ευρωπαϊκή ήπειρο
που δοκιμάστηκε τόσο σκληρά στη διάρκεια

του 20ού αιώνα Η ευρωπαϊκή
ενοποιητική διαδικασία σημαίνει όμως
και ένα πρότυπο ανάπτυξης μοναδικό
στον κόσμο που συνδυάζει κάποιες
πολιτικές αλληλεγγύης με αντικειμενικό
σκοπό μια ανάπτυξη που πρέπει να

συμμεριζόμαστε όλοι
Είναι δύσκολο να φανταστεί

κανείς σήμερα την Ευρώπη

χωρίς την Ευρωπαϊκή
Ενωση

Και είναι πιο δύσκολο να
φανταστεί κανείς της Ελλάδα

εκτός EE Αν επιχειρούσαμε

μια σύντομη αλλά
χρήσιμη αναδρομή στην ευρωπαϊκή

πορεία της χώρας
θα συναντούσαμε εκείνες

τις πολιτικές προσωπικότητες που τις
χαρακτήριζε ο εξωστρεφής πατριωτισμός

και συνέδεσαν τη χώρα μας με
το ευρωπαϊκό σχέδιο Η Ελλάδα ήταν
η πρώτη χώρα που υπέβαλε αίτηση
σύνδεσης στην ΕΟΚ το 1 959 κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Καραμανλή Πρόεδρος
της ελληνικής αντιπροσωπείας στις
διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση με
την ΕΟΚ 1957 1961 ήταν ο Πάγκος
Πεσμαζόγλου και πρωτοστάτησε στις
διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στην
υπογραφή της Συμφωνίας των Αθηνών
το 1961

Κορυφαία προσωπικότητα που υπηρέτησε

το ευρωπαϊκό όραμα και τη θέση
της Ελλάδας σε αυτό ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής ξεχωρίζει για τον ιστορικό
ρόλο του και την καθοριστική συμβολή

του στην ένταξη στην ΕΟΚ με την
ιστορική υπογραφή στο Ζάππειο στις
28 Μαΐου 1979

Ακολούθησε η διακυβέρνηση Ανδρέα
Παπανδρέου και η ευρωπαϊκή προσαρμογή

του ΠΑΣΟΚ μέσω των Μεσογειακών
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων

Στη συνέχεια έχουμε την κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η οποία
συνέβαλε στην ενίσχυση του ρόλου

και του λόγου της Ελλάδας μέσα από
τις διεργασίες μετάβασης από την ΕΟΚ
στην EE το 1992

Την ενίσχυση του ρόλου της χώρας
μας στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία

ολοκλήρωσε με εύστοχο τρόπο
ο Κώστας Σημίτης με την ένταξη της
Ελλάδας στην ευρωζώνη το 2001 συμπληρώσαμε

20 χρόνια φέτος και την
καθοριστική συμβολή του στην ένταξη
της Κόπρου

Από την 1η Ιανουαρίου 1981 που
ξεκινά η ενσωμάτωση της Ελλάδας στην
ενωσιακή διαδικασία η χώρα μας ακολούθησε

μια στρατηγική επιλογή που
οδήγησε στη βαθύτερη ενσωμάτωσή
της στο ευρωπαϊκό ενοποιητικό σχέδιο

Αυτή είναι και η υψηλή στρατηγική
που υπηρέτησαν οι περισσότερες

κυβερνήσεις
Φέτος γιορτάζουμε αυτά τα 40 χρόνια

συμμετοχής της χώρας στην ενοποιητική

διαδικασία Θα πρέπει και
σήμερα να εξηγηθεί πως η ελληνική
κυριαρχία διασφαλίζεται μέσα από την
ενίσχυση της συλλογικής ευρωπαϊκής
κυριαρχίας Γιατί τα τελευταία χρόνια
κάποιοι επιχείρησαν να εμφανίσουν
την εθνική κυριαρχία ως έννοια ασύμβατη

με το ευρωπαϊκό σχέδιο Σήμερα
πρέπει να το έχουν καταλάβουν κι

αυτοί που θεωρούσαν το ευρώ αιτία
της ελληνικής κρίσης και υποστήριζαν
το 2015 την αποχώρηση της Ελλάδας
από την ευρωζώνη Και πρέπει να τους
θυμίσουμε πως η χώρα δεν κατέρρευσε
γιατί η ευρωζώνη λειτούργησε ως δίχτυ
ασφαλείας

Ας
αποφύγουμε λοιπόν τους μοιρολατρικούς

τρόπους σκέψης
και ας πορευτούμε σε μια ευρωπαϊκή

κανονικότητα με γνώμονα έναν
εξωστρεφή πατριωτισμό που θέλει την
Ελλάδα να προκόβει σε μια ισχυρή και
ενωμένη Ευρώπη

Ο Σωτήρηε Ντάληε είναι αν καθηγητήε Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπάίκήε Evonoinons στο Πανεπιστήμιο

Αιγαίου Από Tis εκδόσειε Παπαζήση κυκλοφορεί

το Βιβλίο του Η Δύσκολη Ευρώπη Σε
αναζήτηση Tns véas ευρωπαϊκήε αλληλεγγύηβ
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Στην εκδήλωση για
την επέτειο των 40
χρόνων από την
ένταξη της Ελλάδας
στην EE στο
Ζάππειο Μέγαρο
παραβρέθηκαν
από αριστερά προς

δεξιά
ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος
Μητσοτάκης
ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
Νταβίντ Μαρία
Σασόλι η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
Κατερίνα
Σακελλαροπούλου
ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ
Μισέλ ο Πρόεδρος
της Βουλής Κώστας
Τασούλας και ο
αντιπρόεδρος της
EE Μαργαρίτης
Σχοινάς

Βαρβιτσιώτης σημειώνοντας ότι παρά
τις κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρώπη
άντεξε και διέψευσε όσους προέβλεπαν
τη διάλυση της

Στον τρόπο που επηρέασε η Ελλάδα το
ευρωπαϊκό εγχείρημα αναφέρθηκε ο Σασόλι
ενώ ο Μισέλ δήλωσε ότι δεν μπορούμε
να υπάρξουμε χωρίς εσάς και εσείς δεν
θέλετε να υπάρχετε χωρίς την Ευρώπη και
πρόφερε στα ελληνικά Ελλάδα Ευρώπη
Δημοκρατία Ελευθερία Βιντεοσκοπημένα

μηνύματα έστειλαν η πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον
ντερ Αάιεν και ο προεδρεύων της EE πρωθυ¬

πουργός της Πορτογαλίας Αντόνιο Κόστα
Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ
άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Μαργαρίτης Σχοινάς πολιτικοί και εκπρόσωποι

της κοινωνίας των πολιτών Αξίζει
να σημειωθεί ότι σε συνάντηση που είχαν
χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νταβίντ
Σασόλι συμφώνησαν στη σημασία εργαλεία
όπως το Ταμείο Ανάκαμψης να καταστούν
σταθερά και μόνιμα με τον Πρωθυπουργό
να μιλά για ευκαιρία αναστοχασμού της έως
τώρα πορείας μας αλλά και οραματισμού
για τις προοπτικές που ανοίγει το αύριο

Η αναντικαιάσιαιη επιλογή

ΤΟΥ ΠΩΡΓΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ

ΗΕλλάδα στην ιστορική της διαδρομή
δύο αιώνων ελευθερίας έκανε στις
κρίσιμες ώρες τις σωστές μεγάλες

ιδεολογικές και στρατηγικές επιλογές Στη
μεταπολεμική Ευρώπη που ήταν κομμένη
πα δύο μεταξύ δημοκρατίας και κομμουνισμού

η Ελλάδα επέλεξε πολύ νωρίς με
ποιους να πάει και ποιους να αφήσει Επέλεξε

τη δημοκρατία την ελεύθερη οικονομία
το κοινωνικό κράτος τα ανθρώπινα

δικαιώματα
Η Ελλάδα υπό την

ηγεσία του Κωνσταντίνου

Καραμανλή επέλεξε
την ένταξη της στην Ευρώπη

για τέσσερις ζωτικής

σημασίας λόγους
και στόχους

Την έξοδο από τη
γεωπολιτική μοναξιά
της στο περιθώριο της
Ευρώπης

Την προστασία εμπέδωση και σταθερότητα
της δημοκρατίας της

Την ενίσχυση της ασφάλειάς της
Τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της

οικονομίας και έτσι της ευημερίας της
Και οι τέσσερις αυτοί στρατηγικοί στόχοι

υπηρετούνται αποτελεσματικά επί 40 χρόνια
προς όφελος της Ελλάδας και των Ελλήνων
Ομως αν και είμαστε πλεονασματικοί σε
σωστές στρατηγικές επιλογές είμαστε συχνά

ελλειμματικοί και αμελείς στη βέλτιστη
εφαρμογή και αξιοποίησή τους

Δεν αξιοποιήσαμε πλήρως τις δυνατότητες
που μας έδωσε η συμμετοχή μας στο μεγα
λύϋερο σχέδιο δημοκρατικής διακυβέρνησης
στην Ιστορία Χάσαμε ευκαιρίες Είχαμε
παλινδρομήσεις Κάναμε λανθασμένους
χει ρισμούς Συχνά εγκλωβιστήκαμε σε στερεότυπα

και στον κακό μας εαυτό Δείξαμε
έλλειμμα οράματος και θάρρους

Ιδίως τα πρώτα δέκα χρόνια της συμμετοχής
μας στην ΕΟΚ στη δεκαετία του 80 η

τότε κυβερνητική αμφιθυμία για τηνπολιτική
Ευρώπη εμπόδισε μια ορμητική εκκίνηση
στη συμμετοχή μας Οι τότε πολιτικές επιλογές

συρρίκνωσαν την τεράστια σημασία
της πλήρους και ισότιμης ευρωπαϊκής συμμετοχής

μας σε σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση

με την εκταμίευση επιδοτήσεων

Αντί να φερθούμε ως ενεργοί συμμέτοχοι
και συνδιαμορφωτές των αποφάσεων των
τότε 10 φερθήκαμε ως παραπονούμενοι
επιδοματούχοι Επίσης πρόσφατα το 2015
η χώρα παρασυρμένη από την επικίνδυνη
δίνη ενός τυχοδιωκτικού λαϊκισμού έφτασε
στο σημείο να διακινδυνεύσει το μεγάλο
αγαθό της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή
Ενωση Ευτυχώς το ένστικτο της αυτοσυντήρησης

της πολιτικής και οικονομικής
επιβίωσης της χώρας επικράτησε

Πάντως παρά τα όποια λάθη δικά μας
ή/και της Ευρώπης το τελικό πρόσημο της
ευρωπαϊκής συμμετοχής μας είναι και παραμένει

εξαιρετικά θετικό Ενα πολύτιμο
εφόδιο που ισχυροποιεί την πατρίδα μας
και τα συμφέροντά της Αρκεί να φανταστούμε

μπροστά στις τεράστιες προκλήσεις
και στους κινδύνους των καιρών από την
οικονομική κρίση και το Μεταναστευτικό
έως την πανδημία και την τουρκική γεωπολιτική

βουλιμία να ήμασταν σήμερα εκτός
Ευρωπαϊκής Ενωσης Θα ήταν ο τέλειος
εφιάλτης

Για την Ελλάδα η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή

σε μια όλο και πιο ισχυρή Ευρώπη
είναι μονόδρομος Αναντικατάστατη στρατηγική

επιλογή Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε
να μην εθελοτυφλούμε Βλέπουμε τα λάθη
και τις αδυναμίες της σημερινής Ευρώπης
Τα ελλείμματά της Ελλειμμα οράματος
έλλειμμα αποφασιστικότητας έλλειμμα
αποτελεσματικότητας πλεόνασμα γραφειοκρατίας

στασιμότητα στην εμβάθυνση της
δημοκρατικής της λειτουργίας

Οσοι πιστεύουμε στην Ευρώπη οφείλουμε
να είμαστε απαιτητικοί μαζί της Να της
ασκούμε αυστηρή κριτική Για να γίνει καλύτερη

Πιο αποτελεσματική Πιο κοινωνική
Πιο δημοκρατική Για να διορθώσουμε να
εκσυγχρονίσουμε να ισχυροποιήσουμε το
ευρωπαϊκό οικοδόμημα Οχι να το κατεδαφίσουμε

όπως επίμονα επιδιώκουν τα αντιευρωπαϊκά

άκρα του εθνικιστικού λαϊκισμού
από τη μία και του ταξικού λαϊκισμού από
την άλλη Η Ελλάδα οφείλει να είναι παρούσα
και πρωτοπόρος σε κάθε προσπάθεια για το
μέλλον της EE που θα την ισχυροποιήσει
Γιατί αυτό εξυπηρετεί πρωτίστως το δικό
μας συμφέρον για μια ισχυρή Ελλάδα μέσα
σε μια πιο ισχυρή Ευρώπη

11 ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 40 ΕΤΩΝ

1/1/1981 Πλήρηε ένταΕη ins Ελλόδαε
ωε ίο 10ο μέλοε tits τότε Ευρωπαϊκήε
Οικονομικήε Κοινότηταε ΕΟΚ

Β εΕόμηνο 1983 Η πρώτη ελληνική
προεδρία

1985 Πέντε ευρωπαϊκά κράτη Βέλγιο
Γερμανία Γαλλία Λουξεμβούργο Κάτω
Χώρεε υπογράφουν τη Συμφωνία του
Σένγκεν

1992 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ
καθιερώνει την ολοκλήρωση ins ΟΝΕ ωε
επίσημο στόχο

1/11/1993 Ιδρύεται επίσημα η EE με την
εφαρμογή τηε Συνθήκηε του Μάαστριχτ

2081 Η Ελλάδα εντάσσεται στην
Οικονομική Νομισματική Ενωση

2082 Κυκλοφορεί το ευρώ σε όλεε us
χώρεε τηε ευρωδόνηε

1/5/2804 Δέκα νέεε χώρεε εντάσσονται
στην EE που φτάνει τα 25 μέλη και αυτή
είναι η μεγαλύτερη διεύρυνση στην ιστορία
τηε Εσθονία Κύπροε Λετονία Λιθουανία
Μάλτα Ουγγαρία Πολωνία Σλοβακία
Σλοβενία και Τσεχία

13/12/2007 Υπογράφεται η Συνθήκη τηε
Λισαβόναε η οποία τέθηκε σε ισχύ την
1η Δεκεμβρίου 2009 τροποποιώνταε τη
δομή τηε Ενωσηε ενώ παράλληλα θέσπισε
τη θέση προέδρου του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου

Möios 2010 Η Ελλάδα αιτείται χρηματική
βοήθεια από το ΔΝΤ την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την ΕΚΤ υπογράφεται το
πρώτο μνημόνιο και συστήνεται η τρόικα
αποτελούμενη από εκπροσώπουε των τριών
θεσμών που θα α&ολογεί την πορεία τηε
ελληνικήε οικονομίαε

31/12/2020 Η Βρετανία γίνεται το πρώτο
κράτοε-μέλοε που αποχωρεί από την EE με
τον αριθμό των χωρών να είναι πλέον 27
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