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Το βιβλίο, αποτελεί αυτό το οποίο στην ακαδημαϊκή 

γλώσσα ονομάζουμε ένα ‘έργο αναφοράς’: ένα βιβλίο 

στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κανείς για να λάβει 

ακριβή, εξαντλητική και τεκμηριωμένη πληροφόρηση 

για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 

δεκαεννέα κεφάλαια, αναπτύσσει κατά τρόπο 

ευσύνοπτο και τεκμηριωμένο, τις ιστορικές καταβολές 

της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα σημαντικά βήματα 

για την δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θεσμούς, τις πολιτικές, και τα 

γεγονότα που σημάδεψαν την έως τώρα πορεία της, συγκεντρώνοντας όλα αυτά 

τα στοιχεία που λίγο-πολύ έχουμε ακούσει ή/και ζήσει, αλλά θα θέλαμε να 

γνωρίζουμε καλύτερα. Χρονικά εκτείνεται από τις πρώτες σκέψεις για τη 

δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μετά τον Μεσαίωνα μέχρι και τις ταραχές 

στην Ουκρανία το 2013. Θεματικά, καλύπτει ένα ευρύτατο πεδίο: όλο το ιστορικό 

πλαίσιο δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόρροια της εμπειρίας των δύο 

αιματηρών και αδελφοκτόνων παγκοσμίων πολέμων. Από το σχέδιο Marshall, 

που επέτρεψε τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ευρώπης και το δόγμα 

Truman, έως την ‘αρπαγή’ της Ανατολικής Ευρώπης από την ΕΣΣΔ, τις συνθήκες 

του Ψυχρού Πολέμου και τις επιπτώσεις του για την Ευρώπη, με αναφορά σε όλα 

τα σημαντικά ιστορικά ορόσημα, όπως τη δημιουργία του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου και την Άνοιξη της Πράγας. 

Καταγράφει τις πρώτες συνθήκες, αμυντικές και οικονομικές προς την 

κατεύθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως την συμφωνία της Benelux, την 

ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τη δεκαετία του '50, μέσω της δημιουργίας 

της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. Μας υπενθυμίζει 

την πρώτη προσπάθεια ένταξης της Βρετανίας στην Ένωση, υπό τους δικούς της 

όρους χαλαρών δεσμών, και τις ενστάσεις του De Gaulle, που μετά τα πρόσφατα 

γεγονότα του δημοψηφίσματος του Brexit, ηχούν πλέον πολύ επίκαιρα. Ανατρέχει 

στις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του '70, τα σχέδια για τη δημιουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τις επιμέρους ενταξιακές 

διαπραγματεύσεις και τη σταδιακή διεύρυνση με την ένταξη νέων μελών σε επτά 

επιμέρους κύκλους.  

Ειδική αναφορά γίνεται για την ένταξη της Ελλάδας, με την έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 1976 και την υπογραφή της συμφωνίας στις 23 

Μαίου 1979, με τη στήριξη του Valery Giscard d'Estaign και του Helmut Schmit. 

Μία ένταξη σημαντική, όπως τονίζουν οι συγγραφείς, για λόγους γεωπολιτικούς, 

λόγω και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, και πολιτισμικούς, λόγω της 

ελληνικής πολιτισμικής κληρονομίας ως κοιτίδας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

Το βιβλίο πραγματεύεται επίσης τη δημιουργία και λειτουργία των 

ποικίλων ευρωπαϊκών οργάνων, εξ όσων που καθημερινά ακούμε στις ειδήσεις 



ότι αποφασίζουν για τις τύχες μας: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, για την καθιέρωση των Ευρωεκλογών, των επίσημων συμβόλων της 

ΕΚ και του ευρωπαϊκού διαβατηρίου. Αναφέρεται σε σταθμούς όπως η 

δημιουργία της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, η ίδρυση της EUROPOL και η 

Συνθήκη Schengen. Εκθέτει την ιστορία των περίφημων πακέτων Delors, την 

πολιτική των Mitterand και Kohl για την πολιτική ένωση, τον μετασχηματισμό 

της ΕΟΚ σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει τα γεγονότα της διάλυσης της 

Σοβιετικής Ένωσης και το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, τον πόλεμο της 

Γιουγκοσλαβίας, που όπως σημειώνουν οι συγγραφείς ανέδειξε την ανεπάρκεια 

της Ένωσης στο στρατιωτικό πεδίο. Αναλύονται επίσης η υιοθέτηση κοινών 

νομοθετημάτων μείζονος σημασίας, που έχουν καταστεί σημεία αναφοράς στις 

εσωτερικές έννομες τάξεις, όπως ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συνθήκη της Λισαβόνας, φθάνοντας έως την τρέχουσα 

στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Εν ολίγοις, ανατρέχοντας στο βιβλίο των 

Λιαργκόβα-Παπαγεωργίου ο αναγνώστης έχει μία πλήρη εικόνα της νεότερης 

ευρωπαϊκής ιστορίας και θεσμών, διαμορφώνοντας ως ενεργός και σκεπτόμενος 

πολίτης ιδία άποψη για την αξία και πορεία του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. 

Το βιβλίο αποτελεί καρπό προσεκτικής έρευνας και συγκέντρωσης 

πληροφοριών ιστορικών, πολιτικών, και οικονομικών επιστημών, κινούμενο 

άνετα σε περισσότερα ακαδημαϊκά πεδία: της πολιτικής επιστήμης, της ιστορίας 

των θεσμών, της οικονομικής θεωρίας και ιστορίας. Η μεγάλη σύνθεση που 

επιχειρείται αποτελεί πολύτιμη προσθήκη στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς 

συγκεντρώνει σε ένα βιβλίο, χρήσιμο τόσο στους ειδήμονες, όσο και στους 

φοιτητές και το ευρύ κοινό, την πλήρη ιστορία για τη δημιουργία και εξέλιξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις μέρες μας. Έχει το μεγάλο προσόν να διαβάζεται 

εύκολα, όχι μόνον από ειδικούς, χάρις στη ρέουσα γραφή και ακρίβεια έκφρασης, 

χωρίς περιττές φλυαρίες. Η εξαιρετικά δουλεμένη δομή του, που αναπτύσσεται 

σε δέκα κεφάλαια με πολλές μικρές υποενότητες υπό αντίστοιχους τίτλους, 

επιτρέπει στον αναγνώστη να ανατρέξει εύκολα και γρήγορα στο ειδικότερο θέμα 

που τον ενδιαφέρει. Ιδιαιτέρης αξίας είναι η υψηλή ποιότητα της έκδοσης, με 

σκληρό εξώφυλλο, πάμπολλες φωτογραφίες, διαγράμματα, χάρτες και 

παρεμβλήματα πηγών που ζωντανεύουν το κείμενο, τα οποία μαρτυρούν την 

προσεκτική δουλειά και επιμέλεια των συγγραφέων. 

 


