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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

Τ α πολιτικά στρατόπεδα και οι ομάδες χωρών στο σκηνικό της ΕΕ λίγο πριν 
από τις ευρωεκλογές, οι στοχεύσεις της ευρωπαϊκής Αριστεράς για το 
μέλλον της Ευρώπης, οι εξελίξεις γύρω από τον εθνικό διάλογο στη Γαλλία 

με το πολυαναμενόμενο διάγγελμα Μακρόν και η πολύπλοκη σχέση Ευρώπης-
Κίνας περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #19.

Την ώρα που ο γαλλογερμανικός άξονας φαίνεται να έχει χάσει την προωθητική 
του δυναμική, ένα νέο ευρωπαϊκό τοπίο μοιάζει να αναδύεται: Στρατόπεδα, ομάδες 
και περιφερειακές συσπειρώσεις έχουν αποκλίνουσες στοχεύσεις, πριμοδοτώντας 
την αδράνεια σε ΕΕ και Ευρωζώνη και αθροιστικά οδηγούν στην παράταση της 
ακινησίας στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση, που επέλεξε και επέβαλε το Βερολίνο 
μετά το 2010.

Tην ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή Αριστερά δίνει τη μάχη των ευρωεκλογών, μέσα σε ένα 
περιβάλλον σύνθετων και δύσκολων συσχετισμών. Κάνει μια μεγάλη προσπάθεια 
να διευρύνει τις συμμαχίες της και να συγκεκριμενοποιήσει τη στοχοθεσία της, 
στηρίζοντας την κοινωνική πλειοψηφία και προσφέροντας ρεαλιστικές απαντήσεις 
στα αδιέξοδα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Στη Γαλλία, η καταστροφή της Νοτρ Νταμ συνέβη λίγες ημέρες πριν από τη 
στιγμή που ο Πρόεδρος Μακρόν είχε ολοκληρώσει τη μαγνητοσκόπηση των 
συμπερασμάτων από τον εθνικό διάλογο, που θα έδινε απαντήσεις στις αγωνίες 
των Γάλλων για την πορεία που έχει πάρει η Γαλλική Δημοκρατία. Η συγκίνηση της 
στιγμής υπαγόρευσε την αναβολή της τηλεοπτικής προβολής του διαγγέλματος 
για μετά το Πάσχα των Καθολικών, με τους πολίτες σύντομα να αναμένεται να 
μάθουν τελικά αν εισακούστηκαν από τον Πρόεδρο.

Τέλος, ο εμπορικός ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα, καθώς 
και η οικονομική και γεωπολιτική στρατηγική του Πεκίνου υποχρεώνουν την 
Ευρώπη να λάβει σημαντικές αποφάσεις για τη σχέση και τη συνεργασία της με 
την ασιατική υπερδύναμη, σε ένα ούτως ή άλλως ρευστό διεθνές σκηνικό.
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ΕΕ… ΠΟΛΛΩΝ «ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ»
του Γιώργου Καπόπουλου

H τελετουργία του γαλλογερμανικού άξονα με τις συχνές συναντήσεις 
κορυφής των ηγετών των δύο χωρών, οι κοινές συνεδριάσεις των 
δύο υπουργικών συμβουλίων, οι επετειακοί πανηγυρισμοί για την 

υπογραφή της Συνθήκης των Ηλυσίων τον Ιανουάριο του 1963 από τους Ντε Γκολ 
και Αντενάουερ, δεν μπορούν να κρύψουν τη σκληρή πραγματικότητα:

- Πρώτον, δεν υπάρχει πια δυναμική αναζήτησης μιας γαλλογερμανικής σύνθεσης 
για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

- Δεύτερον, ακόμη και αν διαμορφωνόταν κοινός γαλλογερμανικός παρονομαστής 
για μια συνολική μεταρρύθμιση της ΕΕ και της Ευρωζώνης, δεν είναι δεδομένο ότι 
μια επαρκής πλειοψηφία προθύμων θα συντασσόταν με το Παρίσι και το Βερολίνο, 
αφήνοντας πίσω όλους όσοι θα προτιμούσαν την ακινησία του σημερινού στάτους 
κβο.

Σήμερα, ΕΕ-Ευρωζώνη παρουσιάζουν μια εικόνα περιφερειακής πολυδιάσπασης, 
την οποία η μεν Γαλλία αντιμετωπίζει σαν εμπόδιο στην ευρωπαϊκή της στρατηγική, 
όπως αυτή διατυπώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια από τον Μακρόν, η δε Γερμανία 
είναι λογικό να την εκτιμά ως χρήσιμο άλλοθι που την απαλλάσσει από την 
αποκλειστική ευθύνη του «βραχυκυκλώματος» και της ακινησίας στο μέτωπο της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τα «στρατόπεδα» ή -για να είμαστε πιο ακριβείς- οι ενδοευρωπαϊκοί συνασπισμοί 
ξεκίνησαν από την σύμπηξη της Ομάδας του Βίζεγκραντ και σχετικά πρόσφατα 
προστέθηκαν οι Επτά του Νότου και οι Οκτώ του Βορρά.

Η Τετράδα του Βίζεγκραντ -Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Σλοβακία- σχηματίσθηκε 
πριν από την ένταξη στην ΕΕ και έχει ως σημείο αναφοράς τη διαμόρφωση 
επιλεκτικών συνεργασιών χωρίς να αμφισβητείται το δικαίωμα κάθε χώρας σε 
διαφορετικές επιλογές: Η Σλοβακία είναι μέλος της Ευρωζώνης ενώ οι υπόλοιποι 
τρεις δεν θέτουν την υιοθέτηση του ευρώ ούτε ως μακροπρόθεσμη προοπτική, η 
Πολωνία δίνει προτεραιότητα στην ανάσχεση της ισχύος της Ρωσίας, ενώ Ουγγαρία, 
Σλοβακία και Τσεχία επενδύουν στην ενεργειακή συνεργασία με τη Μόσχα.  
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Εκεί που υπάρχει απόλυτη σύγκλιση της Τετράδας είναι στην διαχείριση του 
προσφυγικού–μεταναστευτικού, με σημείο αναφοράς την άρνηση κάθε μορφής 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την περιχαράκωση πίσω από τα κλειστά σύνορα.

Η συνεργασία των Χώρων του Νότου -Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, 
Κύπρος και Μάλτα- όταν άρχισε πριν από τριάμισι χρόνια, έδωσε την αίσθηση ότι η 
κρίση της Ευρωζώνης είχε οδηγήσει στην υπέρβαση της διαχρονικής επιφύλαξης 
με την οποία η Μαδρίτη και η Ρώμη έβλεπαν κάθε προσπάθεια περιφερειακής 
συσπείρωσης, όπου εκ των πραγμάτων τον ηγετικό ρόλο θα τον ασκούσε η Γαλλία.

Οι Επτά του Νότου, που είναι η πιο θετική στην περαιτέρω εμβάθυνση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης περιφερειακή συσπείρωση, κινδυνεύει να δει το ειδικό 
βάρος της στους συσχετισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης να 
υποτιμάται.

Η Ιταλία, με τη Λέγκα και τον Σαλβίνι να έχουν δυναμική κυβερνητικής 
αυτοδυναμίας, δεν μπορεί για το ορατό μέλλον να υπολογίζεται ότι θα υποστηρίξει  
ή έστω θα ανεχθεί προτάσεις για την πολιτική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, με τη δυναμική ενίσχυσης του αντιευρωπαϊκού λαϊκισμού στη Ρώμη, 
υπάρχει το πολύ πιθανό ενδεχόμενο παρατεταμένης μετεκλογικής ακυβερνησίας 
στην Ισπανία, δυναμική που θα οδηγήσει τη Μαδρίτη σε εσωστρέφεια και απουσία 
από τη διαμόρφωση των ευρωπαίων ισορροπιών και συσχετισμών.

Πιο πρόσφατη και πιο βαρύνουσα στις ευρωπαϊκές εξελίξεις προβάλλει να είναι 
η συνεργασία των Οκτώ του Βορρά. Η Νέα Χανσεατική Ένωση που περιλαμβάνει 
την Ολλανδία, τις τρεις Βαλτικές Χώρες, την Ιρλανδία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία 
και τη Δανίαμ συνιστά ένα ετερόκλητο σύνολο με κοινό παρονομαστή την άρνηση 
κάθε περαιτέρω θεσμικής μεταρρύθμισης, που θα περιόριζε ακόμη περισσότερο 
την εθνική κυριαρχία και θα οδηγούσε σε ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
με αμοιβαιοποίηση των κινδύνων, αλλά και σε μια δυναμική απάλυνσης των 
περιφερειακών ανισοτήτων μέσω της μεταφοράς πόρων.
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Στην Ομάδα αυτή, που περιλαμβάνει χώρες εντός και εκτός Ευρωζώνης, 
διαδραματίζει ηγετικό ρόλο η Ολλανδία, που κινητοποιήθηκε μετά τη νίκη του Brex-
it  στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016, ώστε η αποχώρηση της μινιμαλιστικής 
Βρετανίας να μην οδηγήσει σε επανεκκίνηση της δυναμικής της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, που θα είχε συνέπεια μινιμαλιστικές χώρες όπως η Δανία και η 
Σουηδία να περιθωριοποιούνται. 

Έτσι, η Ολλανδία, με τη στήριξη ή και απλώς την ανοχή των υπόλοιπων Επτά 
εκπροσωπεί τόσο χώρες της Ευρωζώνης που είναι αδιαπραγμάτευτες ως προς 
την περιφρούρηση της δημοσιονομικής αυστηρότητας όσο και μινιμαλιστικές 
εκτός ΕΕ χώρες, με τις δύο αυτές παραπάνω συνιστώσες να απορρίπτουν χωρίς 
προσχήματα το σχέδιο Μακρόν.

Τα παραπάνω αθροιστικά περιπλέκουν σε πρωτόγνωρο βαθμό τη δυναμική της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, με μια πολυδιάσπαση που πριμοδοτεί την ακινησία 
και υποθηκεύει κάθε προσπάθεια συνολικής ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης.

Πρόκειται για μια δυναμική η οποία εκ των πραγμάτων όχι μόνο λειτουργεί ως 
άλλοθι της ευρωπαϊκής ακινησίας του Βερολίνου, αλλά σε συνδυασμό με τις 
εσωτερικές εξελίξεις στην Ιταλία και στην Ισπανία, διαμορφώνει δυσμενέστατους 
συσχετισμούς για την Γαλλία και τις υπόλοιπες χώρες του Νότου.

Οι Οκτώ του Βορρά, συν η Τετράδα του Βίζεγκραντ απέναντι στο Νότο, με τη 
Γερμανία σε ρόλο ηγεμονικά επιδιαιτητικό, είναι η νέα πραγματικότητα που 
μοιάζει να αναδύεται στον ευρωπαϊκό ορίζοντα με την εποχή της κυριαρχίας του 
γαλλογερμανικού άξονα να μοιάζει ήδη με μακρινό παρελθόν.

Η δραστηριοποίηση της Ολλανδίας και του μπλοκ των Οκτώ χωρών δεν είναι 
μόνο άλλοθι για τη Γερμανία, αλλά μια δυναμική εναλλακτικής ατζέντας, 
μιας δημοσιονομικά ενάρετης συσπείρωσης του Βορρά, μιας προοπτικής που 
παραπέμπει στο ευρωπαϊκό μανιφέστο των Σόιμπλε–Λάμερς που δημοσιεύθηκε 
το Σεπτέμβριο του 1994 με κεντρικό σημείο αναφοράς του ένα σκληρό πυρήνα, μια 
πρωτοπορία που θα περιελάμβανε το σύνολο του Βορρά, αλλά όχι το Νότο, πλην 
Γαλλίας.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΝΟΨΕΙ 
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ

του Δημήτρη Ραπίδη

Η ευρωπαϊκή Αριστερά δίνει τη μάχη των ευρωεκλογών, μέσα σε ένα 
περιβάλλον σύνθετων και δύσκολων συσχετισμών. Κάνει μια μεγάλη 
προσπάθεια να διευρύνει τις συμμαχίες της και να συγκεκριμενοποιήσει 

τη στοχοθεσία της, στηρίζοντας την κοινωνική πλειοψηφία και προσφέροντας 
ρεαλιστικές απαντήσεις στα αδιέξοδα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.

Οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου είναι οι πιο κρίσιμες στην ιστορία του θεσμού, με 
τους πολίτες σε Ελλάδα και ΕΕ να καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετων προτάσεων.

Η πρώτη πρόταση, των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, έχει ως κεντρικούς 
πυλώνες την ενίσχυση της συνοχής, της εργασιακής ασφάλειας, των δικαιωμάτων 
και την προώθησης ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου, μακριά και πέρα από 
την αποτυχημένη «συνταγή» της λιτότητας.

Η δεύτερη πρόταση, αυτή των ακραία νεοφιλελεύθερων δυνάμεων, που έχουν 
αναπτύξει κανάλια επικοινωνίας με τμήματα της ακροδεξιάς, «παντρεύει» προτάσεις 
που αφορούν στη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας και στην απορρύθμιση της 
αγοράς εργασίας, με προτάσεις για αυστηροποίηση των μετακινήσεων αγαθών και 
προσώπων στην ΕΕ και περιορισμό του κράτους πρόνοιας.

Μέσα σε αυτό πλαίσιο, η ευρωπαϊκή Αριστερά δείχνει να αντιλαμβάνεται την 
κρισιμότητα των προκλήσεων που έχουν μπροστά τους οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. 
Ο περιορισμός των μεγαλεπίβολων, πλην ανεφάρμοστων στο υπάρχον θεσμικό 
πλαίσιο, προτάσεων είναι ένα πρώτο στοιχείο που αξίζει να υπογραμμίσουμε. 

Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με την συγκεκριμενοποίηση των στόχων και 
προτάσεων ενόψει των ευρωεκλογών, με βάση τόσο τις παραδοσιακές ιδεολογικές 
αναφορές της όσο και με τις ανάγκες και τις επιταγές της σημερινής πραγματικότητας. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η έννοια της ασφάλειας και οι διαφορετικές πτυχές της, που δεν 
βρίσκονταν πάντα στο επίκεντρο των πολιτικών της προτεραιότητων, αρχίζουν να 
αποτελούν προϊόν έντονης επεξεργασίας.
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Οι πολιτικές που ενδυναμώνουν την εργασιακή ασφάλεια αποτελούν κεντρικό 
σημείο αναφοράς για την Αριστερά, με τις πολιτικές της λιτότητας να έχουν πλήξει 
πρωτίστως την αγορά εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα και συνολικά την 
απασχόληση. Σε αυτό το επίπεδο, η ρητορική της Αριστεράς και οι προτάσεις που 
έχουν κατατεθεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και 
κυρίως στοχεύουν στην αποκατάσταση της εργασίας ως βασικού πυλώνα για τη 
βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη.

Το τρίτο σημείο που αποδεικνύει τη ρεαλιστική στροφή των αριστερών δυνάμεων 
είναι η στρατηγική που αναπτύσσουν οι δυνάμεις της για τις προοδευτικές 
συγκλίσεις μετά τις ευρωεκλογές, στη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
με στόχο να διαμορφωθούν εκείνοι οι πολιτικοί συσχετισμοί που θα αποτρέψουν 
την οπισθοδρόμηση και τη στασιμότητα, τη σύζευξη νεοφιλελευθερισμού και 
ακροδεξιάς, την αποτροπή επίσης της εκλογής Βέμπερ στην προεδρία της Κομισιόν, 
που απειλεί τη συνοχή της ΕΕ και την πορεία της πολιτικής ενοποίησης.

Μαζί με το ρεαλισμό και τη διεύρυνση της πολιτικής της ατζέντας, η ευρωπαϊκή 
Αριστερά επιχειρεί να ενσωματώσει και το όραμα νεότερων ηλικιακών ομάδων, 
που μέχρι πρότινος απείχαν από τις ευρωεκλογές. Ένα τμήμα αυτών των ομάδων 
έλκεται από τη ρητορική της ακροδεξιάς, όπως έχει αποδειχθεί σε πρόσφατες 
εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις σε αρκετά κράτη-μέλη, και αποτελεί πρόκληση για 
την Αριστερά να καταφέρει να απαντήσει στις ανησυχίες τους και να προσφέρει 
αποτελεσματικές λύσεις. 

Μέσα σε ένα περιβάλλον σύνθετων συσχετισμών, η ευρωπαϊκή Αριστερά κάνει μια 
μεγάλη προσπάθεια να διευρύνει τις συμμαχίες της και να συγκεκριμενοποιήσει 
τη στοχοθεσία της. Εγχείρημα δύσκολο και απαιτητικό, ωστόσο οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει η ΕΕ δεν χωρούν υποχωρήσεις, μαξιμαλιστικές ατζέντες, και 
μυωπικές προσεγγίσεις, αντίθετα απαιτούνται προοδευτικές συμμαχίες, στήριξη 
της κοινωνικής πλειοψηφίας και ρεαλιστικές απαντήσεις στα αδιέξοδα των 
νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
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Η ΓΑΛΛΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ «ΣΕ ΚIΝΗΣΗ»
της Ειρήνης Συγγελάκη

Η Γαλλία στους δρόμους, στις εκκλησίες, σε συναυλίες που διοργανώνονται 
από τη γαλλική τηλεόραση, πενθεί για την καταστροφή της Παναγίας των 
Παρισίων. Η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα για χρηματοδότηση 

της ανοικοδόμησης άμεση: Πάνω από 1 δισ. ευρώ συγκεντρώνονται μέσα σε 24 ώρες. 

Οι αγανακτισμένοι πολίτες με τα Κίτρινα Γιλέκα συναντιούνται για 23η φορά 
στις 20 Απριλίου, όπως κάθε Σάββατο από τις 17 Νοεμβρίου 2018 και μετά, στα 
σταυροδρόμια των μεγάλων πόλεων και διαδηλώνουν, πολλές φορές με οργή, 
ενάντια στην οικονομική εξαθλίωση που υφίστανται μεγάλες μάζες του γαλλικού 
πληθυσμού. Για μια ακόμη φορά νιώθουν ότι δεν είναι προτεραιότητα τα αιτήματά 
τους για την Πολιτεία. Καλή η αλληλεγγύη για τη Νοτρ Νταμ, αλλά σκεφτείτε και 
τους «αθλίους», γράφουν στο πίσω μέρος κάποιων κίτρινων γιλέκων.

Οι Γάλλοι συμμετείχαν επίσης στο δίμηνο διάλογο, που ξεκίνησε στις 13 
Ιανουαρίου 2019 ο Πρόεδρος Μακρόν τόσο μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες 
όσο και σε χιλιάδες συζητήσεις που διοργανώθηκαν από κυβερνητικούς και μη 
κυβερνητικούς φορείς. Στην ψηφιακή πλατφόρμα αναρτήθηκαν από τους πολίτες 
1,9 εκατομύρια συμμετοχές στο διάλογο έως τις 15 Μαρτίου 2019. Η σύνθεση 
των προτάσεων παρουσιάστηκε στη Βουλή και στη Γερουσία σε 1.500 σελίδες. Η 
σύνθεση των απόψεων των Γάλλων πολιτών παρουσιάστηκε ολοκληρωμένη για 
πρώτη φορά στις 8 Απριλίου. Η Γαλλική Δημοκρατία λειτούργησε κυριολεκτικά 
στους δρόμους τους τελευταίους πέντε μήνες, αναγκάζοντας τον Πρόεδρο της 
Γαλλίας να επισκεφθεί όλες τις περιφέρειες της χώρας και να ξεβολευτεί από τις 
βεβαιότητες της πορείας που χάραζε από το Προεδρικό Μέγαρο του Ελιζέ.
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Τη στιγμή που η Νοτρ Νταμ παραδινόταν στις φλόγες, έπειτα από ένα 
βραχυκύκλωμα σε σημείο που τελούνταν έργα ανακαίνισης, ο Πρόεδρος Μακρόν 
είχε μόλις ολοκληρώσει το διάγγελμά του προς το γαλλικό λαό για να απαντήσει 
στα ζητήματα του εθνικού διαλόγου και να προτείνει μέτρα. Το βίντεο αυτό δεν θα 
προβληθεί ποτέ. Ο Μακρόν προτίμησε να δώσει την αίσθηση ότι συμμετέχει στο 
πένθος για την καταστροφή της Νοτρ Νταμ, να δηλώσει ότι θα ξανακτιστεί μέσα σε 
πέντε χρόνια το συμβολικό μνημείο του Παρισιού (που σημειωτέον χρειάστηκαν 
100 χρόνια για να κτιστεί τον Μεσαίωνα) και να αποφασίσει τελικά να επανεξετάσει 
τις προτάσεις του και να τις αναγγείλει με τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου την 25η 
Απριλίου. 

Αναμένοντας τις τελικές προτάσεις του Μακρόν, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι 
απάντησαν οι Γάλλοι πολίτες στην πρόσκληση του Προέδρου. Από τη σύνθεση του 
εθνικού διαλόγου που παρουσιάστηκε, διαπιστώνουμε ότι στα τέσσερα θέματα 
διαλόγου που υπαγορεύτηκαν από τον Μακρόν, προσκλήθηκαν τέσσερα ακόμα με 
πρωτοβουλία των πολιτών. Η επιστολή του Γάλλου Προέδρου προς τους πολίτες 
ζητούσε προτάσεις για τη δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών, για τη 
φορολογία και τις δημόσιες δαπάνες, την οικολογική μετάβαση και την οργάνωση 
του Κράτους και των δημόσιων υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες στον εθνικό διάλογο 
προσέθεσαν προτάσεις για την οικονομία και την απασχόληση, την αγοραστική 
δύναμη, την εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και για την υγεία, αλληλεγγύη και 
ενσωμάτωση των πολιτών.

Σύμφωνα με τα λεξογραφήματα που παρουσιάζονται στη σύνθεση του εθνικού 
διαλόγου, οι πολίτες θεωρούν επείγουσα για το μέλλον του πλανήτη την οικολογική 
μετάβαση και εστιάζουν στη μόλυνση, την ενέργεια και το κλίμα ως προτεραιότητες 
δράσης. Οι φόροι είναι ο πραγματικός «τύραννος» για την πλειοψηφία των 
πολιτών και διεκδικούν ισότητα, ισονομία και δικαιοσύνη στην εφαρμογή τους. 
Την οργάνωση του Κράτους παρομοιάζουν με μιλφέιγ και ζητούν απλούστευση, 
εγγύτητα και αποκέντρωση στις συναλλαγές με την πολιτεία, αλλά και περισσότερη 
αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Για τη δημοκρατία θεωρούν θεμελιώδη τη 
συμμετοχή και διεκδικούν σεβασμό, ισότητα και ελευθερία, πηγαίνοντας ως το 
αίτημα αναγνώρισης της λευκής ψήφου, μεγαλύτερης αντιπροσωπευτικότητας 
και δημοψηφίσματος με πρωτοβουλία των πολιτών και κύριο μοτίβο να ακούγεται 
η φωνή τους πάντα, όχι μόνο με τη ψήφο τους.

Τα ευρήματα για τα θέματα που ανακίνησαν απρόκλητα οι Γάλλοι παρουσιάζουν 
μεγάλο ενδιαφέρον ως προς τις προτάσεις που συγκεντρώνουν τη συναίνεση των 
συμμετεχόντων.
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Για την οικονομία και την απασχόληση προτείνουν, για παράδειγμα, την 
επανεθνικοποίηση κοινωφελών υπηρεσιών (ενέργεια, μεταφορές κυρίως) και 
μείωση των διαφορών στους μισθούς των επιχειρήσεων. Για την αγοραστική δύναμη 
δεν υπάρχει κάποια συναινετική πρόταση αλλά οι προτεραιότητες δείχνουν να 
κινούνται στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους κατοικίας, της ενέργειας και 
της ασφάλισης, παρά στην αύξηση των μισθών. Για την εκπαίδευση και κατάρτιση, η 
ανάπτυξη της μαθητείας και η αναγνώριση των χειρονακτικών επαγγελμάτων έχουν 
τη συναίνεση της πλειοψηφίας των πολιτών, ενώ σε μικρότερο βαθμό συζητούν την 
αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών ή την ενίσχυση της ισότητας στις ευκαιρίες 
εκπαίδευσης. Για τα θέματα υγείας, αλληλεγγύης, ενσωμάτωσης, υπάρχει συναίνεση 
για τη συνοδεία του τέλους της ζωής και τη νομιμοποίηση της ευθανασίας, για 
αντιμετώπιση του φαινομένου των αστέγων και για την καταπολέμηση της απάτης 
στην κοινωνική πρόνοια. Για τη μετανάστευση υπάρχει διχασμός στις προτεραιότητες, 
προτείνοντας από βελτίωση των συνθηκών υποδοχής για περιορισμένο αριθμό 
μεταναστών (ποσόστωση) ως σκλήρυνση των συνθηκών νομιμοποίησης μεταναστών 
ακόμη και καθαρή αντίθεση σε άλλες μεταναστευτικές ροές. 

Η ανάλυση των προτάσεων αυτών δείχνει ότι οι Γάλλοι πολίτες πιστεύουν ότι η 
εκπαίδευση είναι το μέσο για την εγγύηση του σεβασμού του ανθρώπου, της αμοιβαίας 
κατανόησης και των αξιών της δημοκρατίας (30,9%), δέχονται την επιβολή ποινών 
από το Κράτος ενάντια σε βανδαλισμούς και αντικοινωνικές εκδηλώσεις (30,6%) και 
σε όλα τα θέματα που συζητήθηκαν στον διάλογο αναγνωρίζονται ως κύριες αξίες 
η συμμετοχή του πολίτη, η εγγύτητα και η αλληλεγγύη. Πώς θα διαμορφωθούν οι 
προτάσεις του Μακρόν με βάση τα νέα δεδομένα, θα το μάθουμε γρήγορα. Η Γαλλία 
πάντως θα συνεχίσει να βρίσκεται σε κίνηση για πολύ χρόνο ακόμα.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΞΙΟΥ

του Βαγγέλη Βιτζηλαίου

Ε ταίρος ή ανταγωνιστής η Κίνα για την Ευρώπη; Ποια θέση θα πάρει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στο εμπορικό «μπρα ντε φερ» Ουάσινγκτον-Πεκίνου; Τα 
βασανιστικά αυτά ερωτήματα τίθενται συνεχώς για την ΕΕ και τις χώρες 

της, στο πλαίσιο ενός διεθνώς μεταβαλλόμενου σκηνικού, που αποκτά στοιχεία 
διπολισμού, με την ανάδυση της Κίνας ως παγκόσμιας υπερδύναμης απέναντι στις 
ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο εμπορικός ανταγωνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών με την ασιατική χώρα, 
καθώς και η οικονομική και γεωπολιτική στρατηγική του Πεκίνου υποχρεώνουν 
την Ευρώπη να λάβει σημαντικές αποφάσεις, με στόχο την εξεύρεση μιας ευέλικτης 
θέσης που θα αποφέρει περαιτέρω οικονομικά οφέλη, χωρίς να διαταράξει τις 
παραδοσιακές σχέσεις με τις ΗΠΑ. 

Σε αναζήτηση κοινής γραμμής

Το ζήτημα για την Ευρώπη, βεβαίως, δεν έχει να κάνει τόσο με τη θέση της όσο με το 
εάν αυτή θα είναι κοινή για τις χώρες-μέλη της. Η ΕΕ καλείται για ακόμη μία φορά 
απέναντι σε μία πρόκληση, οικονομικού χαρακτήρα αυτή τη φορά, να έχει μία ενιαία 
φωνή, ως Ένωση και όχι ως σύνολο κρατών-μελών με αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Ο τομέας των επενδύσεων είναι ενδεικτικός, αφού ανέδειξε μία ευρωπαϊκή 
«υποκρισία» ως προς την κινεζική διείσδυση στη Γηραιά Ήπειρο. Από την μία πλευρά 
εκφράζονται ανησυχίες για την αύξηση της επιρροής του Πεκίνου -χαρακτηριστικές 
οι παλαιότερες επικρίσεις που δέχθηκε η Ελλάδα, που χαρακτηρίστηκε ακόμη και 
ως «Δούρειος Ίππος» με αφορμή την επένδυση της Cosco στον Πειραιά- από την 
άλλη, όμως, οι μεγαλύτερες χώρες και οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωζώνης προχωρούν σε υπογραφή συμφωνιών ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων 
ευρώ, εκπέμποντας σε διαφορετικό μήκος κύματος σε σχέση με τις ανησυχίες των 
Βρυξελλών. 

Στα τέλη Μαρτίου η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της G7 (και η πρώτη από τις 
ισχυρότερες χώρες της ΕΕ) που συμμετέχει στην κινεζική πρωτοβουλία «Belt 
and Road», με τον Ιταλό Πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε και τον Πρόεδρο της 
Κίνας Σι Τζινπίνγκ να υπογράφουν περίπου 30 συμφωνίες, ύψους 2,5 δισ. ευρώ.
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Λίγα 24ωρα αργότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε στο 
Παρίσι τον Κινέζο ομόλογό του υπογράφοντας 15 οικονομικές συμφωνίες ύψους 
40 δισεκατομμυρίων, παρά το γεγονός ότι κάλεσε σε ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή 
απέναντι στις εμπορικές και κυρίως στις τεχνολογικές επιδιώξεις της Κίνας.

Ο μεγάλος κίνδυνος για την ΕΕ είναι να εγκλωβιστεί ως «κομπάρσος» σε μια 
κλιμάκωση της αντιπαράθεσης των δύο ισχυρών παγκόσμιων παικτών, της 
Ουάσινγκτον και του Πεκίνου∙ υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη, αν τα συμφέροντά της 
ως Ένωση είναι αντικρουόμενα με αυτά των επιμέρους (ισχυρών) κρατών-μελών 
της. Η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη δική της θέση, αξιοποιώντας τις προοπτικές 
που διανοίγονται από την επιθυμία της περαιτέρω εξάπλωσης των κινεζικών 
επιχειρήσεων -κρατικών ή μη- στη Γηραιά Ήπειρο, αλλά και διατηρώντας σε 
ισορροπία την παραδοσιακή σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζοντας 
τη διατήρηση του μοντέλου πολυμέρειας που πρεσβεύει.

Στην πρόσφατη, 21η ετήσια Σύνοδο ΕΕ-Κίνας, ομολογώντας τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίστηκαν και διαψεύδοντας τις προβλέψεις που ανέμεναν αδιέξοδο, οι δύο 
πλευρές έφτασαν στη διαμόρφωση ενός κοινού κειμένου, με το οποίο δεσμεύθηκαν 
να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση τους, στη βάση «ανοιχτού 
πνεύματος, εξάλειψης των διακρίσεων και του θεμιτού διαγωνισμό». Παράλληλα, 
επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους για τη μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, κίνηση απέναντι στον Ντ. Τραμπ, ενώ βρέθηκε κοινός τόπος 
για τα ακανθώδη ζητήματα των βιομηχανικών επιδοτήσεων και των γεωγραφικών 
ενδείξεων.  Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μία ευνοϊκή εξέλιξη στην κατεύθυνση διεθνούς 
οικονομικής συνεργασίας και σταθερότητας, όμως όχι και δικλείδα ασφαλείας για 
το μέλλον, αφού απαιτείται πολλή προσπάθεια ακόμα.

Όχι αντίπαλοι, αλλά ισότιμοι εταίροι

Η ενίσχυση των σινο-ευρωπαϊκών σχέσεων θα είναι αμοιβαία επωφελής για 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα αφού και οι δύο πλευρές διατηρούν εμπορικούς και 
επενδυτικούς «διαδρόμους». Τα οφέλη θα είναι αμφίδρομα. Η Ευρώπη δεν θα πρέπει 
να δει την Κίνα ούτε ως «αντίπαλο» ούτε ως ισχυρότερο παγκόσμιο παράγοντα, στο 
άρμα του οποίου θα προσδεθεί εξαιτίας της δυναμικής του. Θα πρέπει να δει την 
Κίνα ως ισότιμο εταίρο, θέτοντας συγκεκριμένα όρια και κανόνες. Στην κατεύθυνση 
αυτή κινούνται οι αυστηρότεροι όροι που θέτει η ΕΕ προς τις κινεζικές στρατηγικές 
επενδύσεις, με το σύστημα εποπτείας τους. 
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