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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

Μ ε  το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών 
Πολιτικών ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά 
συγκρουσιακό, διάλογο γύρω από τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην 
τρέχουσα συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει 
μεσομακροπρόθεσμα το μέλλον της Ευρώπης. Εκδίδεται μηνιαία, στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δραστηριότητας του Ινστιτούτου. 

Στη βάση των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι 
στα γεγονότα, αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική 
κατεύθυνση, στις ποικίλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρω-
ενωσιακό εγχείρημα.

Το αφετηριακό ερώτημα στο οποίο το Δελτίο  επιχειρεί να απαντήσει δεν είναι το 
συχνά διατυπούμενο «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;» αλλά το «ποια Ευρώπη 
θέλουμε;» και το πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί.

Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας την προϊούσα 
απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της, 
από το θεσμικό και κοινωνικό δημοκρατικό της κεκτημένο. Η κυριαρχία μιας 
τεχνοκρατικά οριζόμενης πολιτικής και οικονομικής ορθοδοξίας απογυμνώνει το 
ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα από τις δημοκρατικές του λειτουργίες, θέτοντας 
εκ νέου, με πιεστικό τρόπο, το ερώτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των 
οργάνων και των αποφάσεων της ΕΕ και της κοινωνικής γείωσης των πολιτικών 
της. Παράλληλα, με το ξέσπασμα και της προσφυγικής κρίσης, οι αξίες του 
ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας και του πλουραλισμού, που 
λειτούργησαν στο παρελθόν προωθητικά για τη συνάντηση των λαών της Ευρώπης 
σε μια προοδευτική κατεύθυνση, τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις 
που επεξεργάζονται οι ευρωπαϊκές ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να 
προσεγγίσουν το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) την 
Ευρώπη του αύριο; Την Ευρώπη που θα ισχυροποιήσει τα δημοκρατικά της 
αντανακλαστικά, θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα προτάξει 
τον κοινωνικό της χαρακτήρα και θα αποκρούσει αποτελεσματικά τη 
διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;
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ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

Ο συνεχιζόμενος γρίφος του Brexit, οι προεκτάσεις της διαδοχής της 
Άνγκελα Μέρκελ στο CDU, η εμφάνιση του κινήματος των Κίτρινων 
Γιλέκων στη Γαλλία και οι προοπτικές ενός προοδευτικού μετώπου στην 

Ευρώπη περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #15.

Η πορεία τoυ Ηνωμένου Βασιλείου προς το Brexit γίνεται διαρκώς πιο απρόβλεπτη, 
με την επόμενη μέρα να προβάλλει σαν αχαρτογράφητη περιοχή τόσο για το 
Λονδίνο όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης 
(CDU) αναμένεται να έχει ευρύτερες προεκτάσεις, όχι μόνο για το κυβερνών 
συντηρητικό κόμμα της Γερμανία, αλλά για το γερμανικό πολιτικό σύστημα και 
κυρίως την πορεία της Ευρώπης.

Οι βίαιες και μαζικές διαδηλώσεις των Κίτρινων Γιλέκων κλονίζουν την Προεδρία 
Μακρόν και το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα, ενώ αναδεικνύουν βασικές 
αδυναμίες του πολιτικού του εγχειρήματος. Παράλληλα, φέρνουν στο προσκήνιο 
ένα μάλλον περιφρονημένο τμήμα της γαλλικής κοινωνίας που αποξενώνεται όλο 
και περισσότερο από την κεντρική εξουσία.

Τους επόμενους μήνες θα φανεί κατά πόσο οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις 
στην Ευρώπη θα κινηθούν δυναμικά και αποφασιστικά, διευρύνοντας τον εκλογικό 
τους ακροατήριο ή παραμένοντας εγκλωβισμένες σε εσωτερικούς, αδιέξοδους 
πολιτικούς συσχετισμούς. Τα διλήμματα είναι σαφή και οι προκλήσεις ξεκάθαρες 
ενόψει των ευρωεκλογών.

#15
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ΑΧΑΡΤΟΓΡAΦΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧH Η 
ΕΠOΜΕΝΗ ΜEΡΑ ΤΟΥ BREXIT

του Γιώργου Καπόπουλου

Η πορεία τoυ Ηνωμένου Βασιλείου προς το Brexit γίνεται κάθε μέρα πιο 
απρόβλεπτη με την επόμενη μέρα να προβάλλει σαν αχαρτογράφητη 
περιοχή τόσο για το Λονδίνο όσο και για την ΕΕ.

Η συμφωνία στην οποία κατέληξε η κυβέρνηση Μέι, που εγκρίθηκε από το 
Υπουργικό Συμβούλιο της Βρετανίας και στη συνέχεια από την πρόσφατη έκτακτη 
Σύνοδο Κορυφής των «27» έχει ως επόμενη δοκιμασία την συζήτηση της στην 
Βουλή των Κοινοτήτων στις 11 Δεκεμβρίου.

Από τότε και μετά όλα τα ενδεχόμενα και σενάρια είναι ανοικτά, από την 
ενδεχόμενη ανατροπή-αποπομπή της Μέι έπειτα από εξέγερση στο Συντηρητικό 
Κόμμα ή την επιλογή των πρόωρων εκλογών, μέχρι και την προκήρυξη δευτέρου 
δημοψηφίσματος.

Χαρακτηριστικό της σύγχυσης και της αβεβαιότητας είναι το ερώτημα ενός 
ενδεχόμενου δημοψηφίσματος: Θα είναι επιλογή ανάμεσα στη συμφωνία της 
Μέι και ένα σκληρό Brexit; Θα είναι επανάληψη του ερωτήματος του πρώτου 
δημοψηφίσματος τον Ιουνίου του 2016 για παραμονή ή αποχώρηση της χώρας 
από την ΕΕ; Ή μήπως οι ψηφοφόροι κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στις τρεις 
παραπάνω επιλογές;

Ένα είναι βέβαιο, ότι ένα ενδεχόμενο σκληρό Brexit προκαλεί αβεβαιότητα και 
ανασφάλεια τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ε.Ε των 27 και πρώτα απ’ όλα στη 
Γερμανία, τον κύριο εμπορικό εταίρο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό που όλοι γνωρίζουν στο Βερολίνο και σκοπίμως αποσιωπούν δημόσια είναι 
το πλήγμα που θα υποστεί η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία από μια απότομη 
μείωση των εξαγωγών της προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Μια ανεξέλεγκτη κρίση διαχείρισης του Brexit θα επιδείνωνε δραματικά μια ήδη 
περιπεπλεγμένη και βεβαρημένη συγκυρία σε ΕΕ-Ευρωζώνη με ταυτόχρονες 
πολλαπλές εστίες κρίσεων από την αποσταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος 
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στη Γερμανία, τον κοινωνικό αναβρασμό στην Γαλλία και την «ανταρσία» της 
Ρώμης απέναντι στην Κομισιόν για τον Προϋπολογισμό της Ιταλίας για το 2019.

Πίσω από τη σκληρή και αδιαπραγμάτευτη στάση των Βρυξελλών απέναντι στην 
Βρετανία για αδιαπραγμάτευτη συμφωνία, η οποία εγκρίνεται ή απορρίπτεται, 
υποβόσκει ο φόβος ότι ένα ασύντακτο Brexit, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές του 
Μαΐου, θα απαξιώσει ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή προοπτική και βέβαια 
θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του ακροδεξιού λαϊκιστικού 
ευρωσκεπτικισμού  στην ΕΕ.

Η εικόνα  μιας ενωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, που θέτει τη Βρετανία 
ενώπιον των ευθυνών της είναι επικοινωνιακό εύρημα των Βρυξελλών, το οποίο 
δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αξιοποιεί τακτικά η Μέι εν όψει της 
κρίσιμης ψηφοφορίας σε μια βδομάδα και δεν αποκλείεται να γίνει μπούμερανγκ, 
ενισχύοντας, δηλαδή, το στρατόπεδο του σκληρού Brexit.

Άλλωστε η διολίσθηση προς την κινδυνολογία είναι πλέον κυρίαρχη στη Βρετανία, 
παρά τα μαθήματα του δημοψηφίσματος του Ιουνίου του 2016, όταν οι παρεμβάσεις 
υπέρ της παραμονής της χώρας στην ΕΕ από τον Μπαράκ Ομπάμα αλλά και την 
Τράπεζα της Αγγλίας είχαν το ακριβώς αντίθετο του προσδοκώμενου αποτέλεσμα.

Στις 28 Νοεμβρίου η βρετανική κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας εξαπέλυσαν 
ομοβροντία αποκαλυπτικών σεναρίων για την επόμενη μέρα ενός σκληρού Brex-
it, προφανώς σε μια ύστατη προσπάθεια να πιέσουν τους αμφιταλαντευόμενους 
βουλευτές.

Σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση, το ΑΕΠ της Βρετανίας στην δεκαπενταετία 
που θα ακολουθήσει ένα σκληρό Brexit θα μειωθεί κατά 10,5%, με τις αντίστοιχες 
προβλέψεις της Τράπεζας της Αγγλίας να είναι ακόμη πιο αρνητικές.

Όμως τα παραπάνω δύσκολα, τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο, μπόρεσαν 
να εξισορροπήσουν την ενίσχυση των οπαδών του σκληρού Brexit από την 
παρέμβαση του Τραμπ την επόμενη μέρα της έκτακτης Συνόδου Κορυφής.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ορθά–κοφτά ότι η συμφωνία είναι πολύ καλή για την 
ΕΕ, καθώς η Βρετανία, όχι μόνο δεν θα έχει δυνατότητα σύναψης μιας διμερούς 
εμπορικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον, αλλά κινδυνεύει να δει να μειώνεται το 
διμερές εμπόριο.

#15
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Έτη φωτός μοιάζουν να μας χωρίζουν από την παρέμβαση Ομπάμα την άνοιξη του 
2016 υπέρ της παραμονής του Λονδίνου στην ΕΕ, μια αλλαγή που δεν οφείλεται 
μόνον στη διαφορετική θεώρηση της Ευρώπης από τους δύο Προέδρους αλλά και 
σε μεγάλο - αν όχι σε κυρίαρχο - βαθμό από την επιδείνωση της συνολικής κρίσης 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για τον Ομπάμα, μια κρίση αποσάθρωσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήταν 
ένας κίνδυνος που η Ουάσιγκτον όφειλε ενεργά και παρεμβατικά να αποτρέψει, 
με κύριο εργαλείο την ενίσχυση της Διατλαντικής Συνεργασίας, όχι μόνο στο ΝΑΤΟ 
αλλά και στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΤΤΙΡ (Διατλαντική Συνθήκη Επενδύσεων και 
Εμπορίου).

Για τον Τραμπ κάθε ρωγμή στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί ευκαιρία που 
πρέπει να αξιοποιηθεί.

Το μήνυμα του προς τη βρετανική ελίτ είναι ότι το Λονδίνο δεν μπορεί να θέλει 
ταυτόχρονα μια ειδική σχέση με την Ουάσιγκτον και ταυτόχρονα να δεσμεύεται, 
χωρίς μάλιστα τη δυνατότητα βέτο, από από μια άλλη ειδική σχέση με τις Βρυξέλλες, 
δηλαδή στην πραγματικότητα με το Βερολίνο.

Επιπλέον, μια Βρετανία σε ασύντακτη ρήξη με την ΕΕ δεν θα μπορεί να 
συνυπολογισθεί ως εταίρος μέσω μιας ειδικής σχέσης της Κοινής Ευρωπαϊκής 
Άμυνας που προωθεί ο Μακρόν, όταν και εάν προκύψουν οι προϋποθέσεις 
υλοποίησής της. Χωρίς τη στρατιωτική ισχύ του Ηνωμένου Βασιλείου, η 
ευρωπαϊκή άμυνα για το ορατό μέλλον θα είναι μάλλον άσκηση επί χάρτου, προς 
μεγάλη ικανοποίηση της αμερικανικής πλευράς, που επιμένει στο μονόδρομο της 
ενίσχυσης του ΝΑΤΟ.

Το μήνυμα Τραμπ έχει παραλήπτες και εκτός Βρετανίας, τη σταθερά δύστροπη 
στη δημοσιονομική πειθαρχία Ιταλία, τις παραβατικές της ευρωπαϊκής πολιτικής 
ορθότητας Πολωνία και Ουγγαρία, αλλά και την νεοπαγή ομάδα των Οκτώ του 
Βορρά υπό την ηγεσία της Ολλανδίας (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Βαλτικές Χώρες 
και Ιρλανδία).
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Η στήριξη του σκληρού Brexit από τον Τραμπ δεν αποτυπώνει μόνο τη δυσπιστία 
απέναντι σε πολυμερή σχήματα στρατιωτικής συνεργασίας και οικονομικής 
ολοκλήρωσης, αλλά και τη ραγδαία επιδείνωση μιας πολυμέτωπης ευρωπαϊκής 
κρίσης.

Μιας κατάστασης πραγμάτων που ωθεί τις ΗΠΑ να επενδύσουν στη διαχείριση 
μίας μη αντιστρέψιμης αποδόμησης -και όχι σε ευχολόγια αποκατάστασης- της 
ευρωπαϊκής κανονικότητας.

Τούτων λεχθέντων, η Μέι εξακολουθεί να διαθέτει ένα τακτικό πλεονέκτημα, τη 
μέχρι στιγμής απροθυμία των ηγετικών προσωπικοτήτων του στρατοπέδου του 
σκληρού Brexit να αναλάβουν τουλάχιστον στο αρχικό της στάδιο την ευθύνη της 
πορείας στα αχαρτογράφητα νερά μιας ασύντακτης εξόδου από την ΕΕ.
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΜΕΡΚΕΛ
του Βαγγέλη Βιτζηλαίου

Η πολυαναμενόμενη διαδοχή της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία της 
Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) το διήμερο 7-8 Δεκεμβρίου στο Αμβούργο 
δεν θα αποτελέσει μία εξέλιξη προς πρόκληση πολιτικών εντυπώσεων, αλλά ένα 
γεγονός με ευρύτερες προεκτάσεις όχι μόνο για το κυβερνών συντηρητικό κόμμα, 
αλλά για το γερμανικό πολιτικό σύστημα και κυρίως την Ευρώπη.

Η Γερμανίδα καγκελάριος έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει στη θέση της ως τη λήξη 
της κοινοβουλευτικής θητείας το 2021, παρά την αποχώρησή της από το CDU. Το 
πρόσωπο που θα τη διαδεχθεί, ωστόσο, θα καθορίσει, ουσιαστικά, το εάν η επί 13 
χρόνια ηγέτιδα της Γερμανίας θα ολοκληρώσει τη θητεία της και κυρίως τη νέα 
(;) πολιτική κατεύθυνση των Χριστιανοδημοκρατών, σε μια περίοδο μεγάλων 
προκλήσεων για τη χώρα αλλά και για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, η θεσμική 
μεταρρύθμιση των οποίων εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Οι δύο δρόμοι του CDU

Ανεγκρέτ Κραμπ-Καρενμπάουερ, Φρίντριχ Μερτς και Γενς Σπαν είναι οι διεκδικητές 
της ηγεσίας του κόμματος, τα μέλη του οποίου έχουν δύο δρόμους να επιλέξουν για 
το CDU, εκλέγοντας το νέο ή τη νέα επικεφαλής του:  Τη διατήρηση της πορείας 
του με «κεντρώα» χαρακτηριστικά και συνέχιση της κληρονομιάς της Μέρκελ ή την 
(πιο) δεξιά στροφή και μετατροπή του σε ένα ακόμη πιο συντηρητικό κόμμα.

Την πρώτη επιλογή μπορεί να υπηρετήσει η 56χρονη πρώην πρωθυπουργός του 
κρατιδίου Σάαρλαντ, Κραμπ-Καρενμπάουερ, συνεργαζόμενη με την καγκελάριο ως 
τη λήξη της θητείας της. Αν και διατηρεί πιο «αυστηρή» γραμμή προς το προσφυγικό 
σε σχέση με την Άνγκελα Μέρκελ, διαθέτει πιο κοινωνικό προφίλ σε σχέση με τους 
δύο συνδιεκδικητές της.

Ο 63χρονος Μερτς, εκφραστής του οικονομικού φιλελευθερισμού, συντηρητικός 
και προερχόμενος από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από όπου αποκόμισε ιδιαίτερα 
υψηλά κέρδη το διάστημα της απουσίας του από τα κομματικά δρώμενα, έχει 
αποτελέσει σφοδρό επικριτή της καγκελαρίου. Για το ζήτημα του προσφυγικού/
μεταναστευτικού, δεν είναι καθόλου τυχαία η από μέρους του πρόσφατη και 
ιδιαίτερα συμβολική αμφισβήτηση της συνταγματικής διασφάλισης της παροχής 
ασύλου.
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O 38χρονος υπουργός Υγείας της Ομοσπονδίας της Γερμανίας, Γενς Σπαν 
αποτελεί τον έτερο εσωκομματικό αμφισβητία της Μέρκελ, εξίσου επικριτικό 
για τη διαχείριση του προσφυγικού, με πρόσφατες δημόσιες επιφυλάξεις για 
το Σύμφωνο του ΟΗΕ για τη Μετανάστευση. Και οι δύο υποψήφιοι, δηλαδή, 
θέλουν να απαντήσουν στην άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού και της ξενοφοβικής 
Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) στρίβοντας δεξιότερα, κατεύθυνση στην οποία 
κινήθηκε συνολικά και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δίνοντας το χρίσμα για την 
προεδρία της Κομισιόν στον προερχόμενο από το βαυαρικό CSU, Μάνφρεντ Βέμπερ, 
γνωστό περισσότερο για το διχαστικό λόγο και τις συντηρητικές θέσεις του.

Οι θέσεις των δύο συντηρητικών διεκδικητών της ηγεσίας του 
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα 
δίνουν μία γεύση για τις πιέσεις που θα ασκούσαν στην καγκελάριο για τη 
διαμόρφωση της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να σημειωθεί, 
βεβαίως, ότι η συνύπαρξη της Μέρκελ με τον Μερτς ή τον Σπαν κρίνεται ιδιαίτερα 
δύσκολη -όπως και των Σοσιαλδημοκρατών στον κυβερνητικό συνασπισμό- με 
το ενδεχόμενο της παραίτησης της καγκελαρίου και την προκήρυξη πρόωρων 
εκλογών σε αυτήν την περίπτωση να μην μπορεί να αποκλειστεί.

Προεκτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης

Συνεπώς, η επόμενη ημέρα της διαδοχής της Μέρκελ θα είναι ομαλότερη με 
εκλογή της «προστατευόμενής» της Κραμπ-Καρενμπάουερ τόσο στη Γερμανία 
όσο και στην Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκύψει «βραχυκύκλωμα» 
και στην προώθηση της πρόσφατης αρχικής συμφωνίας Μέρκελ-Μακρόν για 
κοινό προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και διαχείριση του μεταναστευτικού με 
κύριο άξονα την αλληλεγγύη. Η έννοια «αλληλεγγύη» για τον επιχειρηματία 
Μερτς -πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της γερμανικής θυγατρικής του 
αμερικανικού επενδυτικού ταμείου BlackRock, μεταξύ άλλων, με ετήσιο εισόδημα 
της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ- έχει πολύ μικρότερη αξία από το ότι η 
γερμανική οικονομία ωφελείται από το αδύναμο ευρώ, το οποίο είναι σκληρό για 
τις υπόλοιπες οικονομίες.

Το διακύβευμα της διαδοχής της Άνγκελα Μέρκελ, λοιπόν, αναμένεται να έχει 
σημαντικές προεκτάσεις για την Ευρώπη μεσοπρόθεσμα. Μία δεξιά στροφή στο 
γερμανικό κυβερνών κόμμα, με ταυτόχρονη άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων στις 
Ευρωεκλογές της άνοιξης, επιφυλάσσουν υψηλά εμπόδια για την ομαλή πορεία 
της ΕΕ προς το μέλλον.
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ΤΑ ΚIΤΡΙΝΑ ΓΙΛEΚΑ ΚΛΟΝIΖΟΥΝ 

ΤΟΝ ΜΑΚΡOΝ
τoυ Χρήστου Κανελλόπουλου

Ένας γαλλικός νόμος του 2008 επιβάλλει σε όλους τους αυτοκινητιστές να φορούν 
κίτρινο γιλέκο. Εδώ και τρεις βδομάδες, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές με 
κίτρινα γιλέκα κλείνουν κάθε Σάββατο τους δρόμους της Γαλλίας και διαδηλώνουν 
την αντίθεσή τους στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Η τιμή του ντίζελ που 
χρησιμοποιούν τα επαγγελματικά, αλλά και τα περισσότερα ιδιωτικής χρήσης 
οχήματα στη Γαλλία, έχει αυξηθεί κατά 18% εξαιτίας κυρίως της διεθνούς αύξησης 
των τιμών, αλλά και της αυξημένης έμμεσης φορολογίας που επέβαλε η κυβέρνηση 
Μακρόν. Ένας νέος φόρος στα καύσιμα αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 1/1/2019, 
με περιβαλλοντική αιτιολόγηση, προκειμένου δηλαδή να μειώσει τις εκπομπές 
αερίων του θερμοκηπίου. 

Θα ήταν δύσκολο να μιλήσουμε για ανοιχτή εξέγερση, όπως κάνουν μερικοί 
σχολιαστές, καθώς οι διαδηλώσεις δεν συνοδεύονται από αξιοσημείωτες 
απεργιακές κινητοποιήσεις συνδικάτων και τα Κίτρινα Γιλέκα επιστρέφουν στις 
δουλειές τους κάθε Δευτέρα, ωστόσο η βιαιότητα των επεισοδίων είναι πρωτοφανής 
ακόμα και για μια χώρα όπως η Γαλλία. Η ένταση αλλά και η δημοφιλία της 
διαμαρτυρίας (70% των Γάλλων συμφωνούν με αυτή) δίνουν σκληρό χτύπημα 
στο πολιτικό προφίλ του Μακρόν, ιδίως στην εικόνα που θέλει να εκπέμψει στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό -ενός σύγχρονου, δυναμικού ηγέτη που μεταρρυθμίζει 
τη χώρα του, ενώ αναδεικνύουν και τις θεμελιώδεις αδυναμίες του κομματικού 
του εγχειρήματος. Το κόμμα του Μακρόν παραμένει ρηχό και προσωποπαγές, 
χωρίς ρίζες στη γαλλική κοινωνία. Ο πολιτικός του περίγυρος αποτελείται από 
ανθρώπους που του μοιάζουν: Τεχνοκράτες χωρίς μεγάλη πολιτική εμπειρία και 
κυρίως χωρίς εμπειρία στην τοπική πολιτική, στην αυτοδιοίκηση ή τα συνδικάτα.

Πλέον, φαίνεται πως η διαμαρτυρία των κίτρινων γιλέκων έχει γίνει καθολική 
διαμαρτυρία για το κόστος ζωής και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Τα 
στοιχεία δείχνουν πως και επί Μακρόν συνεχίζεται η αργή διαδικασία εσωτερικής 
υποτίμησης και διεύρυνσης των ανισοτήτων που λαμβάνει χώρα στη Γαλλία εδώ και 
χρόνια, θυσία στο διαρκή αγώνα όλων των γαλλικών κυβερνήσεων να συγκλίνουν, 
ατελέσφορα εκ του αποτελέσματος, σε ανταγωνιστικότητα και δημοσιονομική 
ευρωστία με τη Γερμανία. 
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Η ιδιαιτερότητα αυτής της κινητοποίησης βρίσκεται στο ότι το κέντρο βάρους της 
διαμαρτυρίας εντοπίζεται σε πληθυσμούς των περιαστικών περιοχών του Παρισιού 
και της επαρχίας. Πρόκειται για περιοχές υποβαθμισμένες, περιφρονημένες 
από την εξουσία του Παρισιού, που έχουν υποστεί το κόστος της περικοπής των 
επενδύσεων περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ οι εργαζόμενοι χρειάζεται συχνά να 
διανύουν δεκάδες χιλιόμετρα την ημέρα για να μεταβούν στις εργασίες τους. Όπως 
μάλιστα επισημαίνουν σχολιαστές, η πολιτική Μακρόν για μετακύλιση του κόστους 
της περιβαλλοντικής πολιτικής στους καταναλωτές θίγει βάναυσα έναν τρόπο ζωής 
που το ίδιο το γαλλικό κράτος προωθούσε επί δεκαετίες. Πρόκειται για ένα μοντέλο 
οικιστικής και οικονομικής ανάπτυξης με κέντρο το ιδιωτικό αυτοκίνητο, τις 
μετακινήσεις σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, το άπλωμα της περιαστικής ζώνης, 
την αποκέντρωση κατοικίας και εργασίας.  

Με άλλα λόγια, δύο διαφορετικές πολιτικές συνέκλιναν και ενέτειναν τη δυσφορία 
εκατομμυρίων Γάλλων εργαζομένων: η πολιτική λιτότητας, συγκράτησης μισθών 
και δημοσιονομικής «εξυγίανσης» συχνά μέσω αύξησης της έμμεσης φορολογίας 
στην κατανάλωση των μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων από τη μια μεριά. Και από 
την άλλη, η πολιτική αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής ιδίως μέσω φόρων 
στην κατανάλωση -πολιτική που για παράδειγμα η γερμανική κυβέρνηση Μέρκελ 
διστάζει ακόμα να υιοθετήσει, παρά τις πιέσεις. 

Ο πολιτικός χαρακτήρας του κινήματος απασχόλησε ιδιαίτερα τους σχολιαστές. 
Πράγματι, φαίνεται πως η επιρροή, ενδεχομένως η ηγεμονία της Λεπέν, χαρακτήριζε 
το κίνημα στην αρχή. Ορισμένοι μίλησαν για νέο πουζαντισμό, δηλαδή μια εξέγερση 
μικροεπιχειρηματιών και επαγγελματιών ενάντια στην αγνόηση της κεντρικής 
εξουσίας, τον κοινωνικό και οικονομικό εκσυγχρονισμό και τη φορολογία. Ωστόσο, 
η στήριξη στο κίνημα που έδωσε όλη η αριστερά και οι κλήσεις για συμμετοχή και 
είσοδο αριστερών ακτιβιστών στο κίνημα πιθανότατα έκαναν περισσότερο αμφίσημο 
το πολιτικό του στίγμα. 

Βέβαιο είναι πως παραμένει κίνημα χωρίς ηγεσία, χωρίς σύνδεση με παραδοσιακούς 
μηχανισμούς κινητοποίησης, κόμματα και συνδικάτα, χωρίς συγκεκριμένη πολιτική 
ατζέντα, αλλά με σαφώς πολιτικές αιτίες. Αιτίες που δεν είναι άλλες από την αντίδραση 
των αγανακτισμένων της ανεπτυγμένης Ευρώπης για τα αυξανόμενα αδιέξοδα της 
ζωής τους, για την κατάρρευση ενός οράματος για βίο με αξιοπρεπή εργασία και 
εισόδημα και για την αδιαφορία μιας όλο και πιο αποξενωμένης, διεθνοποιημένης 
ελίτ για τα προβλήματα των «μικρών» ανθρώπων και των τοπικών κοινωνιών.
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ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ: 

ΟΥΤΟΠΙΑ Ή ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ;
του Δημήτρη Ραπίδη

Στις 27 Νοεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για πρώτη φορά στην τρέχουσα 
κοινοβουλευτική θητεία, οι επικεφαλής των ευρωομάδων της Αριστεράς, των 
Σοσιαλδημοκρατών και των Πράσινων βρέθηκαν να συνομιλούν στο ίδιο τραπέζι για 
την πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, έπειτα από πρόσκληση της «Προοδευτικής 
Συμμαχίας», της πλατφόρμας διαλόγου ευρωβουλευτών που δημιουργήθηκε 
το 2016. Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σε επίπεδο συμβολισμού και ουσίας, που 
αποτέλεσε πρακτικά τη συνέχεια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ που διοργανώθηκε στις 
9-11 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάο, με τη συμμετοχή κινημάτων, συνδικάτων, κομμάτων 
του ευρύτερου προοδευτικού τόξου.

Αυτές οι δύο εκδηλώσεις εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προσπάθεια 
που γίνεται για χάραξη κοινής στρατηγικής των προοδευτικών δυνάμεων σε επίπεδο 
ΕΕ, ενόψει ευρωεκλογών. Αρκούν όμως για να θέσουν τις βάσεις για κοινή πορεία 
και ανάσχεση της μεγαλύτερης απειλής που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, που αφορά 
στη συνεργασία των συντηρητικών δυνάμεων με την ακροδεξιά και στη σταδιακή 
απονομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ιδέας;

Η αλήθεια είναι ότι φαντάζει δύσκολο να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί 
στην επόμενη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλίου, 
τουλάχιστον με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται μέχρι σήμερα οι προοδευτικές 
δυνάμεις. Υπάρχουν τρία βασικά δεδομένα γύρω από τα οποία κωδικοποιείται η 
αδυναμία διαμόρφωσης πλειοψηφιών στο ευρύτερο αριστερό πολιτικό φάσμα.

Το πρώτο δεδομένο είναι ότι και οι τρεις πολιτικές ομάδες, σε μεγάλο βαθμό, 
αντλούν στήριξη από την ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, γεγονός που ενισχύει στην 
εσωστρέφεια και τον συγκρουσιακό/ανταγωνιστικό χαρακτήρα των σχέσεων τους. 
Το δεύτερο δεδομένο είναι η αντίσταση ενός σημαντικού τμήματος της 
σοσιαλδημοκρατίας στην άσκηση αυτοκριτικής για τις καταστροφικές 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που υιοθέτησαν πολλά κόμματα της πολιτικής αυτής 
οικογένειας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Σαφώς και σε κεντρικό επίπεδο ηγεσίας 
επιχειρείται «αριστερή στροφή» και επαναφορά στην αρχική ιδεολογική μήτρα των 
σοσιαλιστικών ιδεών, ωστόσο είναι χαρακτηριστικό ότι στα τρία μεγαλύτερα κράτη-
μέλη της Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), τα σοσιαλιστικά κόμματα έχουν 
υποστεί πρωτοφανή εκλογική και πολιτική συρρίκνωση.
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Το τρίτο δεδομένο είναι η ενδυνάμωση των Πράσινων σε μια σειρά από κράτη-μέλη, 
όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και το Βέλγιο για παράδειγμα, και η συνακόλουθη 
μετατόπιση στρατηγικής στο ζήτημα των συμμαχιών. Πριν την σημαντική εκλογική 
τους ενδυνάμωση στη Γερμανία, στις τοπικές εκλογές σε Βαυαρία και Έσση, η 
πολιτική ομάδα των Πράσινων ήταν θετική σε ευρείες συγκλίσεις με αριστερές και 
σοσιαλιστές δυνάμεις, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός προοδευτικού μπλοκ. Η 
τάση αυτή έχει ατονίσει, χωρίς να χαθεί, με την εκλογική «αυτάρκεια» που πλέον 
νιώθουν να τους δίνει μια νέα δυναμική διαπραγμάτευσης συμμαχιών.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες και τα όρια στην εμβάθυνση 
των δράσεων και του προγραμματικού διαλόγου, υπάρχουν κάποιες σημαντικές 
ευκαιρίες που αναδύονται και δεν πρέπει να χαθούν. 

Η πρώτη αφορά στη δυνατότητα διαμόρφωσης μιας πολιτικής και κοινωνικής 
ατζέντας που αναδεικνύει τα κοινά σημεία, τις κοινές συλλογικές διεκδικήσεις 
των προοδευτικών δυνάμεων, παρά την εμμονή σε ζητήματα που τους χωρίζουν. 
Ενοποιητικό στοιχείο σε αυτή την προσπάθεια είναι η αντίπαλη πολιτικά συμμαχία 
που διαμορφώνεται, η λεγόμενη «εναλλακτική δεξιά», ο συνδυασμός δηλαδή 
νεοφιλελεύθερων ιδεών και ακροδεξιάς ή υπερσυντηρητικής ρητορικής, όπως 
εκφράζεται για παράδειγμα με την επιλογή Μάνφρεντ Βέμπερ ως υποψηφίου από 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την προεδρία της Κομισιόν.

Η δεύτερη ευκαιρία αφορά στη νοηματοδότηση του όρου «ασφάλεια» με αριστερά 
αξιολογικά εργαλεία και κριτήρια. Ενώ δηλαδή οι συντηρητικές δυνάμεις αξιοποιούν 
τον όρο ασφάλεια με όρους διχαστικούς, ξενοφοβικούς, ως μια έννοια αρνητικά 
φορτισμένη, οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν ανοιχτά, 
για παράδειγμα για το ζήτημα της εργασιακής ασφαλείας, της πρόταξης ενός νέου 
εργασιακού μοντέλου που ενδυναμώνει την προβλεψιμότητα του εργασιακού βίου, 
θωρακίζει τα εργασιακά δικαιώματα, επιχειρώντας μια τολμηρή προσέγγιση στο 
ζήτημα των ωρών εργασίας και της ανταποδοτικότητας, καθώς και της δια βίου 
μάθησης.

Η προεκλογική καμπάνια ενόψει ευρωεκλογών έχει ξεκινήσει. Τους επόμενους 
μήνες θα φανεί κατά πόσο οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις θα κινηθούν δυναμικά 
και αποφασιστικά, διευρύνοντας τον εκλογικό τους ακροατήριο, ή παραμένοντας 
εγκλωβισμένες σε εσωτερικούς, αδιέξοδους πολιτικούς συσχετισμούς.
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