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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην σημερινή εποχή, η λεγόμενη «δημόσια / ψηφιακή διπλωματία» (ΔΗΜ./ΨΗΦ. 

ΔΙΠΛ.) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, τόσο για τους θεσμούς ενός διεθνούς ή 

υπερεθνικού οργανισμού, όσο και για τα κράτη που είναι μέλη σ’ αυτόν. Σύμφωνα με 

τον Xin Zhong και την Jiayi Lu, «αναφέρεται στην επικοινωνία των εκάστοτε κυ-

βερνήσεων με ξένα κοινά. Στο παράδειγμα της Κίνας, συναντάται ο μεγαλύτερος αριθμός 

δικτυωμένων ατόμων παγκοσμίως» (Xin & Jiayi, 2013). Με άλλα λόγια, έχει 

αναπτυχθεί μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ «διεθνών υποκειμένων», μέσω της 

ΔΗΜ./ΨΗΦ. ΔΙΠΛ. Αυτά δύνανται να είναι ένας διεθνής οργανισμός, όπως ο Οργα-

νισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), ένας από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.), όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.ΕΠ.), γνωστή στην κοινή γνώμη ως «η Κομι-

σιόν» , ένα κράτος - μέλος της Ένωσης, λόγου χάρη η Γερμανία, ένας πολίτης σε χώρα 

της Ε.Ε. ή ένα ευρωπαϊκό κράτος, που δεν είναι μέλος αυτής. 

Αυτός ο βαρύνοντας ρόλος της ΔΗΜ./ΨΗΦ. ΔΙΠΛ. έχει αυξηθεί παγκοσμίως, 

λόγω της άμεσης διανομής των πληροφοριών και της ελεύθερης πρόσβασης στον 

διαδικτυακό χώρο, χαρακτηριστικό των «νέων τεχνολογιών», που αναπτύσσονται 

ραγδαία. Την «Ευρωπαϊκή Οικογένεια» αποτελούν κράτη, στα οποία οι πολίτες 

επιλέγουν την ενημέρωση τους από αυτές τις μορφές νέων τεχνολογιών, τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης (Μ.Κ.Δ.). Υφίστανται πλέον, αρκετά διαφορετικά Μ.Κ.Δ., 

όπου ο πολίτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον συνάνθρωπο του, να τον επηρεάσει, 

θετικά ή αρνητικά, να ενημερωθεί για τρέχοντα γεγονότα, αλλά και για επίσημες θέσεις 

αξιωματούχων κυβερνήσεων κρατών ή οργανισμών. Κατά αυτόν τον τρόπο ασκείται 

αυτό το είδος διπλωματίας. Δηλαδή μέσω του λεγόμενου «blogging». Στην περίπτωση 

ενός από τα Μ.Κ.Δ., του «Twitter», το όνομα που λαμβάνει η δραστηριότητα αυτή 

είναι «Twiplomacy», όπου σύμφωνα με την Aušra Dumčiuvienė, στo παράδειγμα της 

Λιθουανίας, «ένα από τα εργαλεία ΔΗΜ./ΨΗΦ. ΔΙΠΛ., που χρησιμοποιεί το κράτος, 

όπως το Μ.Κ.Δ. Twitter, ονομάζεται twiplomacy» (Aušra, 2016). 

 

Σκοπός Εργασίας – Ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η προσπάθεια διερεύνησης της 

πιθανής διεύρυνσης της Ε.Ε., μέσα από την χρήση της διαδικασίας της «twiplomacy». 

 Με την κατάλληλη βιβλιογραφική προετοιμασία, τα ερευνητικά ερωτήματα 

που τίθενται, θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο σκοπός της μελέτης. Τα ερωτήματα είναι 

τα ακόλουθα: 
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 α. Η εν τέλει πραγματοποίηση της διεύρυνσης της Ε.Ε. μέσω της εισόδου 

της υποψήφιας προς ένταξη Βορείου Μακεδονίας σ’ αυτή. 

β. Ποια είναι η θέση του Johannes Hahn, ως του «ειδικού» της Ε.ΕΠ. για 

την ένταξη της Β. Μακεδονίας, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Μ.Κ.Δ. 

Twitter, κατά το χρονικό διάστημα διμήνου Οκτωβρίου – Νοεμβρίου (έως 27 

Νοεμβρίου, λόγω αντικατάστασης επιτρόπων). 

 

Πεδίο Έρευνας - Τεχνική συλλογής στοιχείων - Δομή Εργασίας 

Η έρευνα επικεντρώνεται στην συλλογή στοιχείων προς αναζήτηση απαντήσεων στα 

ερωτήματα που αναπτύχθηκαν παραπάνω στο διεθνούς εμβέλειας Μ.Κ.Δ. Twitter. Πιο 

συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από δημοσιεύσεις στον επίσημο 

λογαριασμό του τέως επιτρόπου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη 

Διεύρυνση της Ε.Ε., του κ. Johannes Hahn. Επιπλέον, θα μελετηθούν άρθρα στον 

παγκόσμιο ιστό για κατανόηση της διαδικασίας της ΔΗΜ./ΨΗΦ. ΔΙΠΛ και ειδικότερα 

της υποκατηγορίας αυτής, «twiplomacy». 

Η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της 

παρακολούθησης ημέρα κατά ημέρα και της σύγκρισης αυτών για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και εκτιμήσεων επί του ζητήματος. Θα ληφθεί, επιπλέον, υπόψη η 

περίπτωση του φαινομένου της «μαζικής δημοσίευσης» σε κρίσιμες ημερομηνίες. 

Ξεκινώντας με το θεωρητικό πλαίσιο της διεύρυνσης της Ένωσης, η ανάλυση 

συνεχίζεται με την αναφορά στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.ΕΠ.) και πιο 

συγκεκριμένα στον τομέα ευθύνης θεμάτων του επιτρόπου Hahn. Στην συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από το Λογαριασμό του Hahn. 

Τέλος, θα επιχειρηθεί η καταγραφή εκτιμήσεων επί της πορείας του ζητήματος της 

διεύρυνσης. 

 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Το θεωρητικό πλαίσιο της Διεύρυνσης της ΕΕ 

Αρχικά, σημαντική καθίσταται η αναφορά στην «γενική θεματική» της έρευνας, που 

διεξάγεται στο πλαίσιο της πολιτικής επιστήμης και ιδιαίτερα στον τομέα των διεθνών 

σχέσεων. Αφορά στις εξωτερικές σχέσεις που διατηρεί η Ε.Ε με λοιπά κράτη, που 

δύνανται να βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο ή μη, καθώς και την άσκηση της 

εξωτερικής της πολιτικής, μέσα από την ΔΗΜ./ΨΗΦ. ΔΙΠΛ. και την υποκατηγορία 

της, την «Twiplomacy». Στην συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται η προοπτική 
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διεύρυνσης της με πιθανή ένταξη του κράτους της Βορείου Μακεδονίας. Το 

συγκεκριμένο κράτος έχει λάβει το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας στην 

Ένωση από το 2005 ως Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, βέβαια, 

ώστε να αποτελέσει το 29ο μέλος αυτής (EU, 2019). Η διακρατική συμφωνία μεταξύ 

του παραπάνω κράτους και της Ελλάδας, που υπεγράφη στο μικρό χωριό «Ψαράδες» 

των Πρεσπών του Νομού Φλώρινας, αποτέλεσε την αφετηρία, το «πράσινο φως του 

σηματοδότη» για την έναρξη των συζητήσεων-διαπραγματεύσεων μεταξύ Ε.ΕΠ. και 

Βορείου Μακεδονίας. Σ’ αυτό το σημείο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 

ότι έχουν ξαναπραγματοποιηθεί συζητήσεις διεύρυνσης της Ένωσης με την ένταξη 

κάποιου κράτους από τα Βαλκάνια. Ειδικότερα, εξετάστηκε το ενδεχόμενο εισχώρησης 

στην Ένωση συγχρόνως της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Κύριας σημασίας 

καθήκοντα στις παραπάνω διαπραγματεύσεις, αυτά του επιτρόπου Hahn και του 

Πρωθυπουργού της γείτονος Ζόραν Ζάεφ, οι οποίοι είναι οι δύο βασικοί αξιωματούχοι 

στις διμερείς διαπραγματεύσεις «Ευρώπης» - Β. Μακεδονίας. Την παρούσα στιγμή ο 

Hahn είναι επίτροπος στην Ε.Ε. Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο με τον Ζάεφ, καθώς έχει 

παραιτηθεί από τις 03 Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τον ελληνικό και διεθνή τύπο. 

Ειδικότερα, ο τέως πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, υπέβαλε στη Βουλή την 

παραίτηση της κυβέρνησής του, ενόψει του σχηματισμού υπηρεσιακής κυβέρνησης. 

Αίτιο της παραίτησης υπήρξε η άρνηση της Ε.Ε να ξεκινήσει ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις με το εν λόγω κράτος (Η Καθημερινή, 2020) 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ο τομέας του επιτρόπου Hahn 

Η Ε.ΕΠ. διευθύνεται από μια ομάδα 28 επιτρόπων, γνωστή ως το «Σώμα των 

Επιτρόπων». Οι επίτροποι λαμβάνουν από κοινού αποφάσεις για τη στρατηγική και τις 

πολιτικές προτεραιότητες της. (EC, 2019). Η θητεία του Σώματος των Επιτρόπων είναι 

5 έτη. Συγκεκριμένα στις 27 Νοεμβρίου 2019 ξεκίνησε ο νέος 5ετής κύκλος. Η Ε.ΕΠ. 

αποτελείται από θεματικά τμήματα, γνωστά ως «Γενικές Διευθύνσεις» (ΓΔ), που είναι 

αρμόδια για τους τομείς πολιτικής της Ένωσης. Οι γενικές διευθύνσεις καταρτίζουν, 

εφαρμόζουν και διαχειρίζονται πολιτικές. Επιπλέον, η Επιτροπή, έχει γραφεία σε όλο 

τον κόσμο, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες». Στο εσωτερικό της Ε.Ε., οι 

αντιπροσωπείες ενεργούν ως η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα υποδοχής. 

Οι αντιπροσωπείες που βρίσκονται εκτός Ε.Ε. τελούν υπό τη διαχείριση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης. Συμβάλλουν στην 

προώθηση των συμφερόντων και των πολιτικών της Ε.Ε. 
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 Ο Επίτροπος Hahn διετέλεσε επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής Γειτονίας και Διαπραγματεύσων για τη Διεύρυνση. Είναι Διοικητικό τμήμα 

της Ε.ΕΠ., αρμόδιο για την ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς της διεύρυνσης της Ε.Ε. 

καθώς και των σχέσεών της με τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της. 

Όσον αφορά την σταδιοδρομία του επιτρόπου Hahn σε θέσεις υψηλής ευθύνης, 

είναι μια εξέχουσα πορεία, καθώς έχει διατελέσει, κατά χρονική σειρά, στις παρακάτω 

θέσεις (επισημαίνονται επιγραμματικά οι 3 τελευταίες): 

Υπουργός Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας (2007-10) 

Ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής (2010-14) 

Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη Διεύρυνση 

(2014-19), η οποία εξετάζεται όσον αφορά το τελευταίο χρονικά δίμηνο της. 

Την παρούσα στιγμή ο Hahn, είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τον 

Προυπολογισμό και την διοίκηση (από τον Δεκέμβριο 2019). 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω ο επίτροπος έχει εμπειρία στην διαχείριση 

θεμάτων της Ε.ΕΠ. Επιπρόσθετα, του έχουν ανατεθεί καθήκοντα σε διάφορα πόστα 

στην χώρα καταγωγής του (Αυστρία). Οπότε, μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι έχει 

περάσει από όλα τα στάδια δημόσιας διοίκησης και διεκπεραίωσης «κοινών» θεμάτων. 

Έχει γνώσεις, δηλαδή, ενασχόλησης με τα κοινά. Ξεκινώντας, με άλλα λόγια από την 

τοπική αυτοδιοίκηση, περνώντας έπειτα στην ανάθεση χαρτοφυλακίου στην 

διακυβέρνηση της Αυστρίας και καταλήγει στην Ε.ΕΠ. 

 

Ανάλυση Δεδομένων από το Λογαριασμό Hahn 

Σχετικά με τον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter, ο Επίτροπος Johannes Hahn, 

ακολουθείται από 71.348 άτομα, ένας αριθμός που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ανοδικός, καθώς προστίθενται νέοι ακόλουθοι συνεχώς (Twitter, 2019). Είναι ένας 

σημαντικός αριθμός ακολούθων, που προσδίδει κύρος στη θέση του ως θεσμικός 

λειτουργός της Ένωσης. Η διακύμανση του εντός του διμήνου Οκτωβρίου – νοεμβρίου 

2019 ήταν περίπου 1000 άτομα. Περιλαμβάνει όχι μόνο δημοσιεύσεις, αλλά και 

αρκετές αναδημοσιεύσεις από άτομα του χώρου της δημοσιογραφίας ή των λοιπών 

θεσμών της Ένωσης. Αυτό προσφέρει στους ακολούθους μια πλήρη και σφαιρική 

ενημέρωση επί ζητημάτων που αφορούν κυρίως την προοπτική διεύρυνσης της Ε.Ε. 

 Προτού ακολουθήσει η μέρα προς μέρα αναφορά στις δημοσιεύσεις στον εν 

λόγω λογαριασμό, κρίνεται σκόπιμο σ’ αυτό το σημείο να τονιστεί ότι η επιλογή της 

παρακολούθησης του λογαριασμού του Hahn εντός του προαναφερόμενου χρονικού 
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διαστήματος σχετίζεται με την δημοσίευση εντός αυτού των πολύ σημαντικών 

πληροφοριών για την πορεία του κράτους της Βορείου Μακεδονίας, όσον αφορά το 

ζήτημα της εισόδου στην Ε.Ε, οι οποίες παρατίθενται στην συνέχεια. 

 Εναρκτήρια ημερομηνία, δύναται να θεωρηθεί η 15η Οκτωβρίου 2019. 

Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου την συγκεκριμένη ημερομηνία, της 

δημοσίευσης της 14ης Οκτωβρίου της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής 

Γειτονίας και Διαπραγματεύσων για τη Διεύρυνση, ο επίτροπος σχολίασε ότι το 

εξεταζόμενο ζήτημα είναι μια διαπίστευση, με άλλα λόγια αποδοχή, της Ε.Ε στην 

περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Συμπλήρωσε, επιπλέον, ότι αναμένει τη λήψη του 

πράσινου φωτός για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Το σχόλιο του έτυχε μεγάλου 

θετικού αντικτύπου από τους ακόλουθους του. Τότε η Ε.Ε και η Βόρεια Μακεδονία 

ήλπιζαν σε θετική έκβαση των συζητήσεων. Επιπρόσθετα, ο επίτροπος τόνισε ότι το εν 

λόγω κράτος έχει προβεί σε επώδυνες μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό του, ώστε να 

εισέλθει στην Ένωση. Ήδη από την αρχή της έρευνας στον λογαριασμό του επιτρόπου, 

διαφαίνεται ότι είναι αμφίδρομος, δηλαδή ενημερώνονται οι ακόλουθοι του μέσω 

αυτού. 

Σύμφωνα με δημοσίευση του επιτρόπου στις 17 Οκτωβρίου, οι ηγέτες των 

κρατών μελών της Ε.Ε στις 15 Οκτωβρίου συζήτησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

ζήτημα. Ο επίτροπος δήλωσε ότι είναι χαρούμενος που συζήτησε με τον πρωθυπουργό 

Ζάεφ και τον ΥΠ.ΕΞ Δημητρόφ, κατά τις κοινές δηλώσεις τύπου, έπειτα από την 

διαδικασία στο Κοινοβούλιο. 

Στις 24 Οκτωβρίου, πολύ σημαντική είναι η δημοσίευση του ψηφίσματος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενταξιακή πορεία της Β. Μακεδονίας.  

(EUPARL, 2019).  

 Σ’ αυτό το σημείο τονίζεται ότι το αίτημα της Δημοκρατίας της Βόρειας 

Μακεδονίας για ένταξη, υποβλήθηκε στις 22 Μαρτίου 2004. Η Επιτροπή κοινοποίησε 

την θετική της άποψη στις 09 Νοεμβρίου 2005. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβράβευσε 

το ενταξιακό καθεστώς της χώρας τον Δεκέμβριο του 2005, σύμφωνα με την επίσημη 

ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Ε.COUNSIL, 2019) 

 Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, στις 24 Οκτωβρίου, της 

δημοσίευσης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το εν λόγω κόμμα εξέφρασε την 

ακόλουθη άποψη: «Η απόφαση να μπλοκαριστούν οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια 

Μακεδονία είναι στρατηγικό λάθος. Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε θετικές 

προβολές, γεγονός που ίσως αποδεικνύει ότι κάποιοι είναι αντίθετοι με την εν λόγω 
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διαδικασία. «Είμαστε αγχωμένοι με την ευθύνη του προέδρου Emmanuel Macron, 

σχετικά με την απόρριψη και τις επιζήμιες επιπτώσεις της στην αξιοπιστία της Ε.Ε. 

Τονίζεται ότι ο Γάλλος πρόεδρος έθεσε «βέτο» στην ένταξη. 

Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, στις 28 Οκτωβρίου, της 

δημοσίευσης της Annemarie Huber, συμβούλου επικοινωνίας της Ε.ΕΠ, ο επίτροπος 

κατά την διάρκεια συνέντευξης, σχετικά με το «βέτο» της Γαλλίας κατά της έναρξης 

των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, από γεωστρατηγική άποψη και λόγω της 

σταθερότητας στην περιοχή της Ε.Ε., ανέφερε χαρακτηριστικά: «Λυπούμαστε για το 

βέτο, επειδή η είσοδος της Β. Μακεδονίας είναι προς το συμφέρον της ΕΕ».  

 Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, στις 04 Νοεμβρίου, της 

δημοσίευσης του ειδησεογραφικού πρακτορείου MIA news, ο πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.ΚΟΙΝ.), David Sassoli, κατά την διάρκεια των κοινών 

δηλώσεων τύπου με τον Πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ στα Σκόπια, δήλωσε ότι πρέπει να 

αρχίσουν οι συνομιλίες ένταξης της Β. Μακεδονίας στην ΕΕ και ότι η απόφαση του 

Οκτωβρίου μπορεί να αντιστραφεί σε λίγους μήνες». 

Επιπρόσθετα, την ίδια ημέρα, αναδημοσιεύθηκε η δημοσίευση της 

δημοσιογράφου Valerie Hopkins, μετά την άρνηση της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές 

συνομιλίες, ο Ζάεφ μαζί με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, δηλαδή των 

δύο υποψήφιων κρατών προς ένταξη, προειδοποίησαν ότι η καθυστέρηση στην ένταξη 

στην ΕΕ κινδυνεύει να προκαλέσει ένταση στην ευρύτερη περιοχή. 

 Ως τελευταία αναδημοσίευση της ημέρας, ο προέδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου David Sassoli, τόνισε ότι ταξιδεύει στη Βόρεια Μακεδονία και έχει ένα 

αίτημα, ειδικά από τους νέους ανθρώπους της χώρας: «να μην εγκαταλείψουν το  

ευρωπαϊκό τους μέλλον. Ανήκουν στην οικογένειά μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

είναι μαζί τους». Η αποτυχία να συμφωνηθεί η έναρξη των ενταξιακών συνομιλιών για 

τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ήταν ένα βήμα πίσω, ωστόσο το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δεν θα σταματήσει. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι Ε.ΕΠ. και Ε.ΚΟΙΝ. επιθυμούν 

την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας. 

 Σύμφωνα με δημοσίευση του επιτρόπου στις 07 Νοεμβρίου, την ημέρα μνήμης 

της πτώσης του τείχου του Βερολίνου, τόνισε ότι «την φετινή 30η επέτειο θα πρέπει να 

ναι γνωστό ότι το μοναδικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την ειρήνη είναι ότι πρέπει να 

ολοκληρωθεί η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ». 

 Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, την ίδια ημέρα, της δημοσίευσης 

του τύπου της Ε.ΕΠ., ο επίτροπος δήλωσε ότι «πρέπει να αποφύγουμε τη δημιουργία 
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κενού, αφότου η Β. Μακεδονία και η Αλβανία δεν έχουν λάβει το πράσινο φως για το 

άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων». 

 Επιπλέον, την ίδια ημέρα, δήλωσε ότι «θα καταφέρουμε να αποκαταστήσουμε 

την αξιοπιστία των εταίρων μας στα Δυτικά Βαλκάνια και ότι ήταν έτοιμοι να 

αναλάβουν τεράστιο ρίσκο». Όπως επακολούθησε, ο επίτροπος παρέδωσε το 

χαρτοφυλάκιο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τη Διεύρυνση, αλλά δήλωσε 

πως θα συνεχίσει να κρατάει την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων στην καρδιά του. 

 Πολύ σημαντική ήταν η δήλωση του: «Τώρα είναι η στιγμή να μεταδώσουμε 

τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις μας και να αναγνωρίσουμε την πρόοδο της Β. 

Μακεδονίας». Μια αξιόλογη αναφορά του ήταν αυτή που είχε την μορφή γεωγραφικής 

τοποθέτησης των Βαλκανίων, δηλαδή ότι «αυτά ανήκουν στην Ευρώπη». Η ευρωπαϊκή 

προοπτική της περιοχής έχει ήδη κατοχυρωθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης 

το 2003, καθώς και το δικαίωμα υποβολής αίτησης πλήρους ένταξης. (EC, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/PRES_03_163, 2003) 

 Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, την ίδια ημέρα, της δημοσίευσης 

της Annemarie Huber, ο επίτροπος δήλωσε ότι «Ελπίζω ότι το στρατηγικό λάθος να 

μην δοθεί το αληθινό πράσινο φως για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

των Δυτικών Βαλκανίων θα αντιστραφεί». Τέλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη σταθερή υποστήριξή του στο ζήτημα της ένταξης. 

Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου στις 13 Νοεμβρίου της 

δημοσίευσης της Mina Andreeva, εκπροσώπου τύπου της Ε.ΕΠ., η Ε.ΕΠ. εμένει στην 

πολιτική της θέση για έναρξη συνομιλιών με τις κυβερνήσεις Β. Μακεδονίας – 

Αλβανίας. 

 Σύμφωνα με αναδημοσίευση του επιτρόπου, την ίδια μέρα, της δημοσίευσης 

της Annemarie Huber, ο επίτροπος σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στα 

αποτελέσματα της μη λήψης απόφασης για έναρξη ενταξιακών συνομιλιών. Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε « Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ήρθε ακριβώς το 

χρονικό διάστημα, που θα έπρεπε πραγματικά να επανενισχύσουμε τις προσπάθειες να 

γίνει η Ε.ΕΠ. ένας παγκόσμιος δυνατός παίχτης. 

 Σημαντική ήταν και η αναδημοσίευση της δημοσίευσης του Luigi Soreca, 

εντεταλμένου εκπρόσωπου της Ε.Ε. στην Αλβανία, όπου ο επίτροπος απέριψε 

προτάσεις που αφορούν οτιδήποτε λιγότερο από την πλήρη ένταξη των Δυτικών 

Βαλκανίων στην Ε.Ε. Ανέφερε ότι «έχω διαρκώς πει ότι το όραμα μου είναι να 

προετοιμάσουμε κάθε υποψήφιο μέλος να γίνει πλήρες μέλος. Φαίνεται ότι στην λήξη 
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της θηρείας του στο συγκεκριμένο όμως χαρτοφυλάκιο, ο επίτροπος επιθυμούσε 

αρκετά την ένταξη της Β. Μακεδονίας. Στην αναδημοσίευση υπήρξε σχόλιο του Soreca 

και αφορούσε την άποψη ότι: «Δεν μπορεί να υφίσταται κυρίαρχη Ευρώπη, χωρίς στα 

σταθερά Βαλκάνια». Προκύπτει λοιπόν, ότι οι αξιωματούχοι της Ε.Ε επιθυμούν την 

ένταξη της χωρας στην Ε.Ε. 

 Στις 28 Νοε 2019, μετά την παράδοση του χαρτοφυλακίου από τον Hahn, ο 

Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Christian Danielsson, επισκέφτηκε την 

πρωτεύουσα της Βορείου Μακεδονίας , τα Σκόπια. Συναντήθηκε με εκπροσώπους της 

κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κοινωνίας. Κατά την διάρκεια 

της επίσημης επίσκεψης του, επανέλαβε την προοπτική για είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. 

και της διεύρυνσης της με την είσοδο των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς το γεγονός αυτό 

αποτελεί μια σημαντική στρατηγική πολιτική. Επεσήμανε ότι η Ε.Ε. θα επανέλθει επί 

του θέματος προτού την σύνοδο Ε.Ε. – Δυτικών Βαλκανίων στο Ζάγκρεμπ της 

Κροατίας τον Μάιο του έτους 2020. 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι εμφανές ότι το παρόν θέμα εργασίας επιλέχθηκε με ιδιαίτερο σεβασμό στο 

Βόρειο Όμoρο Κράτος και το έργο της Ε.ΕΠ. Ο κάθε θεσμός της Ε.Ε. επιτελεί το έργο 

του βάσει της πολιτικής που διαμορφώνει η Ένωση. Οι καθημερινές διαπραγματεύσεις 

για τόσο σοβαρά θέματα, όπως αυτό της διεύρυνσης της Ένωσης, διεξάγονται μεταξύ 

των πλευρών συνήθως με εκτίμηση προς τον συνομιλητή. Δεν πρέπει να λησμονεί 

κανείς όμως ότι η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μια περιοχή εντάσεων 

από τον 19ο αιώνα, που άλλοτε υπάρχει ύφεση και άλλοτε όξυνση. 

 

Συμπεράσματα - Εκτίμηση 

Όπως προκύπτει από τα συλλεχθέντα στοιχεία, το ζήτημα της διεύρυνσης της Ε.Ε. με 

την είσοδο της Β. Μακεδονίας εκτιμάται ως «ανοιχτό». Οι υπεύθυνοι Αξιωματούχοι 

της Ένωσης και ο τέως ηγέτης της Β. Μακεδονίας φέρονται να συμφωνούσαν στα 

περισσότερα ζητήματα που άπτονται της χάραξης μιας πορείας του κράτους προς την 

«οικογένεια» της Ε.Ε. Όμως ο Γάλλος Πρόεδρος Macron, είχε διαφορετική άποψη για 

τους δικούς του ιδιαίτερους λόγους. Με αυτά τα δεδομένα, επικρατεί η αίσθηση ότι, 

καθώς απαιτείται καθολική ομόφωνη γνώμη από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για ένταξη 

ενός κράτους, η Γαλλία δύσκολα θα τροποποιήσει την θέση της, χωρίς όμως να 

αποκλείεται κάποια μεταβολή. 
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Νέα ερευνητικά ερωτήματα 

Έπειτα από την εξαγωγή των ανωτέρω συμπερασμάτων στην παρούσα μελέτη, 

εκτιμάται ότι η διεύρυνση της Ένωσης δύναται να περιλαμβάνει εκτός από την Βόρεια 

Μακεδονία και έτερα κράτη του χώρου της Βαλκανικής Χερσονήσου, όπως η Αλβανία. 

Ως αποτέλεσμα, θα είχε αρκετό ενδιαφέρον η αναζήτηση στοιχείων για αυτή τη 

πιθανότητα. Αυτό όμως, δεν είναι ένα ζήτημα, που δύναται κάποιος να προβλέψει ή να 

ερευνήσει με σχετική ευκολία, αντίθετα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 
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