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1. Η αναπτυσσόμενη οικονομία της την καθιστά πόλο έλξης για 

επενδύσεις και ο μεγάλος πληθυσμός της (πάνω από 70 εκατομμύρια 
κάτοικοι-καταναλωτές) μια συμφέρουσα αγορά.  

2. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί ένα φυσικό δίαυλο μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης και συνεπακόλουθα μια σημαντική χώρα 
διακομιστή πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τις -απαραίτητες για 
τη Δύση- χώρες της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου. 

3. Κατά την άποψη πολλών, θα εξομαλυνθούν σταδιακά οι σχέσεις 
Ελλάδας-Τουρκίας και πολλά από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν 
χρόνια τις δύο χώρες (συνοριακές αμφισβητήσεις, εναέριος χώρος, 
χωρικά ύδατα, Κυπριακό κτλ) θα επιλυθούν με την ΕΕ στο ρόλο του 
διαιτητή. 

4. Για τη Δύση το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας – δημοκρατικότερο από 
αλλά μουσουλμανικά κράτη- αποτελεί ένα εν δυνάμει πρότυπο για το 
μουσουλμανικό κόσμο. 

5. Εντείνεται η πολυπολιτισμικότητα στην ΕΕ. 
6. Το μεγάλο γεωγραφικό βάθος και ο πολυπληθής στρατός 

επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας που την έχουν 
αναγάγει σε περιφερειακό παίχτη με ιδιάζοντα ρόλο στα σημεία 
προστριβών στον Καύκασο και την Μέση Ανατολή. 

7. Εκδημοκρατισμός-Εξευρωπαϊσμός της Τουρκίας-δε θα αποτελεί πια 
κοιτίδα θρησκευτικού φανατισμού-σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

8. Η Τουρκία θα αναγκαστεί να «σεβαστεί» το ευρωπαϊκό κοινοτικό 
κεκτημένο και κατά συνέπεια θα σταματήσει τις παραβάσεις (ο ρόλος 
του στρατού στα πολιτικά πράγματα- η μη ύπαρξη ουσιαστικά 
διαχωρισμού πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας, παραβιάσεις 
ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, η ανελευθερία του τύπου). 

9. Τα δικαστήρια στην Τουρκία θα σταματήσουν να θέτουν τόσο συχνά 
εκτός νόμου πολιτικούς σχηματισμούς και κόμματα, όπως συνέβαινε 
μέχρι σήμερα, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για τη δημοκρατική 
ομαλότητα. 

10. Έμμεσος τρόπος επιστροφής των Ελλήνων στην Μικρά Ασία, Εύξεινο 
Πόντο, Κωνσταντινούπολη κτλ. 

11. Συμφέρουσα θα είναι η μεταφορά επιχειρήσεων στην Τουρκία λόγω 
μικρότερου κόστους εργασίας, όπως και η ελεύθερη μετακίνηση των 
Τούρκων προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες που θα οδηγήσει στην 
αύξηση των φθηνότερων εργατικών χεριών. 

12. Ανάπτυξη σιδηροδρομικών γραμμών και αυτοκινητόδρομων με σκοπό 
την διευκόλυνση του εμπορίου. 
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1. Αποτελεί την πιο αμφιλεγόμενη προς ένταξη χώρα με εντονότατα 

εθνικιστικά στοιχεία και συνεχή ισχυροποίηση του ισλαμικού 
στοιχείου. 

2. Γεωγραφικά μόνο το 3% - 5% του εδάφους της ανήκει στην 
Ευρώπη και συνεπώς αμφισβητείται η έννοια του ευρωπαϊκού 
κράτους. 

3. Την χαρακτηρίζουν πολύ διαφορετικά πολιτιστικά, πολιτισμικά και 
θρησκευτικά στοιχεία σε σχέση με αυτά που επικρατούν στις 
υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. 

4. Έχει ένα αυταρχικό και καταπιεστικό (όσον αφορά τα ανθρώπινα 
δικαιώματα) καθεστώς με κρατική ιδεολογία τον νέο-οθωμανισμό 
και τον παντουρκισμό, μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές 
ανισότητες (το δικαίωμα της απεργίας απαγορεύεται δια νόμου), 
επικροτεί εθνικές και θρησκευτικές διακρίσεις, διαθέτει πανίσχυρο 
στρατιωτικό κατεστημένο και εντονότατο εθνικιστικό στοιχείο (Βαθύ 
Κράτος) με ανεξέλεγκτη δράση. 

5. Ο πληθυσμός της που ξεπερνάει τα 70 εκατομμύρια κατοίκων με το 
ένα τέταρτο περίπου του μέσου Ευρωπαϊκού επιπέδου 
εισοδήματος και ζωής, θα απορροφούν το 10% του ετήσιου 
προϋπολογισμού της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ.  

6. Λόγω του μεγάλου πληθυσμού επίσης, θα διαθέτουν τον 
μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της 
ΕΕ, όπως και τους περισσότερους αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  

7. Θα αυξήσουν το ποσοστό των μουσουλμανικών πληθυσμών μέσα 
στην ΕΕ από το 3% στο 20%, με ότι αυτό συνεπάγεται στην 
«πολιτισμική ισορροπία» μέσα στην Ευρώπη, ιδίως με δεδομένο 
τον ραγδαίο δημογραφικό δυναμισμό των μουσουλμανικών 
πληθυσμών σε αντίθεση με την σταθεροποίηση ή και τη μείωση των 
παραδοσιακών ευρωπαϊκών πληθυσμών. 

8. Διόγκωση του μεταναστευτικού ρεύματος προς τη Δύση με 
επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, δημοσιονομικό κόστος 
ενώ σε επίπεδο λήψης αποφάσεων λόγω του μεγέθους της , 
ανατροπή των ισχυουσών θεσμικών ισορροπιών. 

9. Η Ελλάδα ήδη δοκιμάζεται από την αθρόα εισβολή των 
λαθρομεταναστών. Μπορεί εύκολα ο καθένας να κατανοήσει τι θα 
συμβεί με την ελεύθερη εγκατάσταση Τούρκων στην Ελλάδα, η 
οποία θα συνιστά πια δικαίωμά τους. Θα μπορούσε να τους κάνει 
και πάλι κυρίαρχους στα εδάφη μας. Πέρα δε από την πληθυσμιακή 
αλλοίωση θα μετέτρεπε την Ελλάδα σε νέο-μουσουλμανική χώρα. 

10. Τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας και το εξαιρετικά 
υπανάπτυκτο ορισμένων περιοχών της, αποτελούν παράγοντες 



που θα είχαν σαν συνέπεια τη μαζική εισροή κεφαλαίων εκεί, εις 
βάρος άλλων χωρών της ΕΕ. 

11. Είναι μια χώρα με μειονότητες που καταπιέζονται, φυλακισμένους 
που βασανίζονται και γενικά χώρα που κατηγορείται για την 
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

12. Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο και συνεχίζει 
να κατέχει το 40% του εδάφους της αποτελεί τροχοπέδη στην 
ένταξη της στην ΕΕ. 

  
 
 

 
 
 
  
 
  
 


