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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ
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 μέλλον της Ευρώπης,η μάχη και τα προγνωστικά των ευρωεκλογών,οι εξελίξεις
σε Γαλλία και Ισπανία περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών
Εξελίξεων #20:

Αβεβαιότητα, αμηχανία έως απαισιοδοξία για το μέλλον της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
σκιάζουν -λίγο πριν από τις ευρωεκλογές- τον ορίζοντα της ΕΕ. Ζητούμενο παραμένει αν
τα αποτελέσματα το βράδυ της Κυριακής θα είναι ένα σωτήριο σοκ επανεκκίνησης ή ένα
ακόμη βήμα προς την αποδόμηση.
H ραγδαία άνοδος ακροδεξιών κομμάτων που αντιτίθενται στην ΕΕ, σε συνδυασμό με το
Brexit, επιβεβαιώνουν την απώλεια στήριξης του θεσμικού πλαισίου της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης σε όλο και ευρύτερα στρώματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, μια
τάση που διαφαινόταν τουλάχιστον από την αρχή της μεγάλης ευρωπαϊκής κρίσης,
αν όχι νωρίτερα. Θα έλεγε κανείς ότι οι Ευρωπαίοι αποστρέφονται πλέον την ιδέα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και επιλέγουν την εσωστρέφεια και την αναδίπλωση στα
έθνη κράτη. Είναι, όμως, ακριβές αυτό;
Εάν, πάντως, η Επιτροπή Γιουνκέρ αφήνει ανικανοποίητες τις ανάγκες και αναπάντητες
τις ανησυχίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι βέβαιο ότι μια νέα Επιτροπή με
επικεφαλής των Μάνφρεντ Βέμπερ, θα αποτελούσε ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην
πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Η πολιτική ενίσχυση ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων στη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί να βγάλει η κάλπη των
ευρωεκλογών ωστόσο, η δυναμική της ακροδεξιάς στην Ευρώπη έχει όρια και τρωτά
σημεία: Τη διαχρονική αδυναμία συνεργασίας και τους συμβολισμούς του σκανδάλου
στην Αυστρία.
Την ίδια ώρα, μετά τη λήξη του εθνικού διαλόγου στη Γαλλία, ο Πρόεδρος Μακρόν
έστρεψε το ενδιαφέρον του στις ευρωεκλογές ως πρόκριμα ενίσχυσης του προφίλ του
στη χώρα και στην Ευρώπη, ενόψει του δεύτερου μισού της θητείας του στην Προεδρία
της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τοποθετώντας επικεφαλής της λίστας των ευρωεκλογών τη
Ναταλί Λουαζό, με «αμαρτίες» συμμετοχής σε ακροδεξιές λίστες όταν ήταν φοιτήτρια,
αλλά και ισορροπώντας ανάμεσα σε αριστερής ή δεξιάς κοπής μέτρα ως αποτέλεσμα
του εθνικού διαλόγου, προκαλεί σύγχυση τόσο στους υποστηρικτές του όσο και στους
αντιπάλους του.
Οι ισπανικές εκλογές της 28ης Απριλίου επιβεβαίωσαν της προβλέψεις για νίκη των
Σοσιαλιστών, καταβαράθρωση του Λαϊκού Κόμματος και είσοδο της ακροδεξιάς στη
Βουλή. Το κείμενο περιγράφει βασικά εκλογικά συμπεράσματα και δεδομένα του, έτι
περαιτέρω, κερματισμένου κομματικού πεδίου εν αναμονή της εντατικοποίησης των
συνομιλιών για το σχηματισμό κυβέρνησης, πιθανά και με συμμετοχή των Podemos.
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του Γιώργου Καπόπουλου
νοιξη 2009, Άνοιξη 2014, Άνοιξη 2019. Οι τρίτες ευρωεκλογές της κρίσης
είναι μπροστά μας με κύριο χαρακτηριστικό τις δραματικά συρρικνωμένες
προσδοκίες για μια συνολική επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Το 2009 υπήρχε άτρωτη ακόμη η αυτόματη ευρωπαϊκή αισιοδοξία ότι κάθε νέα πρόκληση
μπορεί μεν να προκαλεί ένα παροδικό βραχυκύκλωμα, αλλά τελικά να καταλήγει δε σε
επιλογές εμβάθυνσης της ολοκλήρωσης.
Έτσι, η αρχική αρνητική αντίδραση του Βερολίνου στην πρωτοβουλία Σαρκοζί, αμέσως
μετά την έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το φθινόπωρο του 2008,
να ζητήσει κοινή θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης,
καταγράφηκε σαν αδυναμία άμεσης προσαρμογής.
Τότε, όταν ο Πρόεδρος της Γαλλίας συγκάλεσε την, πρώτη στην ιστορία, Σύνοδο Κορυφής
των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, η Μέρκελ απειλούσε να μην παραστεί μέχρι την
τελευταία στιγμή, για να υποχωρήσει όταν δήλωσε συμμετοχή ο Πρωθυπουργός της
-εκτός ΟΝΕ- Βρετανίας, Γκόρντον Μπράουν.
Κατά τα άλλα, η πορεία προς τις ευρωεκλογές του 2009 γινόταν στη σκιά της απουσίας
ουσιαστικού διαλόγου για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τη Γερμανία να έχει επιβάλλει
την άρνηση της πραγματικότητας, το ότι δηλαδή η κρίση αφορά τις ΗΠΑ και όχι την
Ευρώπη.
Να σημειωθεί αυτό που υποτιμήθηκε στην συνέχεια, ότι την επιλογή της εθνικής
περιχαράκωσης, την άρνηση επιλογών που θα οδηγούσαν σε αμοιβαιοποίηση των
κινδύνων και σε μεταφορά πόρων την έκανε ο πρώτος «Μεγάλος Συνασπισμός» υπό τη
Μέρκελ,στον οποίο οι Σοσιαλδημοκράτες ήταν ισότιμοι εταίροι των Χριστιανοδημοκρατών
και το αξίωμα του υπουργού Οικονομικών κατείχε ο Σοσιαλδημοκράτης Στάινμπρουκ.
Η πορεία προς τις ευρωεκλογές του 2014 πραγματοποιήθηκε στη σκιά ανανεωμένων
μεγάλων προσδοκιών. Προηγήθηκαν το 2010-11 οι διασώσεις της Ελλάδας, της Ιρλανδίας
και της Πορτογαλίας, στο «παρά πέντε», με τις αγορές να διατηρούν την πίεση τους σε
μια ευρύτερη ζώνη που περιελάμβανε την Ιταλία και την Ισπανία.
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Ο «από μηχανής θεός», που θα έλυνε το αδιέξοδο της ανάγκης για συνολική εγγύηση
της Ευρωζώνης και της ταυτόχρονης έλλειψης βούλησης και δυνατότητας της πολιτικής
ηγεσίας της Γερμανίας να προχωρήσει στην αμοιβαιοποίηση του κινδύνου, ήταν ο
επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο οποίος στα τέλη του Ιουλίου του 2012 με τη φράση
«θα κάνουμε ό,τι χρειασθεί για να προστατεύσουμε το ευρώ» τερμάτισε αποφασιστικά
τις πιέσεις των αγορών επί της Ευρωζώνης.
Το 2014 υπήρχε η ανήσυχη αναμονή για την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Ντράγκι
για ποσοτική χαλάρωση, μια κίνηση που θα αποτελούσε για την πλειοψηφία των
παρατηρητών και αναλυτών το πρελούδιο για μια πιο χαλαρή δημοσιονομική πολιτική
στην Ευρωζώνη, επιτρέποντας την αναθέρμανση της οικονομίας, με στόχο την επιστροφή
στην ανάπτυξη.
Εκ των υστέρων φωτίσθηκε η τακτική του Βερολίνου που επιδίωκε την προστατευτική
ασπίδα της δήλωσης Ντράγκι, χωρίς την υλοποίησή της και κυρίως δίχως την δυναμική
χαλάρωσης της μόνιμης αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας.
Τα παραπάνω, αθροιστικά, έφθειραν τους πολιτικούς ηγέτες που επένδυαν στην αργή
αλλά νομοτελειακή στροφή της Γερμανίας, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις τον
Ολάντ στην Γαλλία και τον Ρέντσι στην Ιταλία.
Σε αυτό το σκηνικό, με τον ακροδεξιό ευρωσκεπικισμό να έχει ούριο εκλογικό άνεμο στα
πανιά του, παρουσιάσθηκε στη Γαλλία και σε ΕΕ-Ευρωζώνη το φαινόμενο Μακρόν.
Αφού κατόρθωσε να ανακόψει στο παρά πέντε τη δυναμική νίκης της Λε Πεν στην
προεδρική εκλογή της άνοιξης του 2017, ο Μακρόν ξεκίνησε την προώθηση μιας
ισορροπημένης ευρωπαϊκής στρατηγικής, στόχος της οποίας ήταν να ικανοποιηθούν
ταυτόχρονα οι γερμανικές απαιτήσεις για δημοσιονομική πειθαρχία αλλά και η ανάγκη
μεταρρυθμίσεων που να εγγυώνται την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής μέσω
της ανάπτυξης.
Το σχέδιο Μακρόν, όπως παρουσιάσθηκε στην Σορβόννη στις 26 Σεπτεμβρίου του 2017,
προέβλεπε την θεμελίωση, δίπλα στην ΟΝΕ, της Δημοσιονομικής Ένωσης με Υπουργό και
Υπουργείο Οικονομικών της Ευρωζώνης, Κοινοβούλιο του ευρώ και Προϋπολογισμό της
Ευρωζώνης, ύψους αρκετών εκατοντάδων δισ. ευρώ για την στήριξη μιας αναπτυξιακής
πολιτικής.
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Όλα τα παραπάνω είχαν σαν στόχο μια συνολική επανεκκίνηση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλες της τις πτυχές, μια αντεπίθεση στο
λαϊκιστικό ευρωσκεπτικισμό με θετικές προτάσεις. Ωστόσο, συρρικνώθηκαν
και απονευρώθηκαν από τη Γερμανία, με τελικό σταθμό τη συνάντηση
Μέρκελ-Μακρόν στο Μέζεμπεργκ τον Ιούλιο του 2018 όπου, από το αρχικό
μεγαλεπήβολο όραμα του Γάλλου Προέδρου δεν περισώθηκε τίποτε άλλο, παρά
ένας «κουτσουρεμένος» Προϋπολογισμός της Ευρωζώνης ύψους 25-30 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, όλα τα σενάρια μετεκλογικών εξελίξεων στη Γερμανία δείχνουν
συνέχιση, αν όχι ενίσχυση, της ευρωπαϊκής ακινησίας.
Αν οι Σοσιαλδημοκράτες αγγίξουν ιστορικά χαμηλά στις ευρωεκλογές και
χάσουν τις τοπικές εκλογές στην Βρέμη, για πρώτη φορά έπειτα από 73 χρόνια,
τότε θα αναγκασθούν να εγκαταλείψουν την κυβέρνηση, μια επιλογή που
μπορεί να οδηγήσει είτε σε κυβέρνηση μειοψηφίας των Χριστιανοδημοκρατών
με τρικομματική συμμαχία με τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους είτε σε
πρόωρες εκλογές, με την Μέρκελ μάλλον να επισπεύδει την αποχώρησή της από
την Καγκελαρία.
Σήμερα, λίγο πριν από τις ευρωεκλογές δεν υπάρχει πια η αυτόματη αισιοδοξία
του 2009 που ήταν ακόμη παρούσα και το 2014. Υπάρχει ένα κεντρικό έλλειμμα
στη δυναμική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ένα στάτους κβο στασιμότητας, που
δίχως υπερβολή στρώνει κόκκινο χαλί σε κάθε είδους ακροδεξιό αντιευρωπαϊκό
λαϊκισμό.
Μια Ευρώπη που θεωρεί ως κανονικότητα σήμερα τον Σαλβίνι και τον Ορμπάν
και αύριο την Λε Πεν, δεν θα είναι για πολύ καιρό στάσιμη και βραχυκυκλωμένη,
καθώς ο κίνδυνος της αποσάθρωσης και αποδόμησης είναι ήδη ορατός.
Χωρίς έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή σύγκλισης για την μελλοντική της
πορεία, η ώρα της αλήθειας για ΕΕ και Ευρωζώνη είναι δίχως αμφιβολία η
επόμενη ημέρα της ευρω-κάλπης.
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ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ Η
ΑΠΟΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Ο

του Γιάννη Γούναρη

απερχόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ
είναι γνωστός για τις πνευματώδεις φράσεις,με τις οποίες συχνά επιλέγει
να διανθίζει τον λόγο του. Πρόσφατα, επιχειρώντας να δώσει τη δική του
εξήγηση γιατί η ΕΕ δυσκολεύεται να πείσει τους Ευρωπαίους να απορρίψουν το
«λαϊκισμό», εντόπισε το πρόβλημα στο ότι εμείς οι Ευρωπαίοι «δεν αγαπάμε πια ο
ένας τον άλλον, έχουμε χάσει τη συλλογική μας λίμπιντο».
Πίσω από αυτήν τη φαινομενικά χιουμοριστική ρήση εντοπίζει κανείς την
κυρίαρχη στα ηγετικά κλιμάκια της ΕΕ ερμηνεία της δυσαρέσκειας, σε βαθμό
απόρριψης του ενωσιακού θεσμικού οικοδομήματος, που εκφράζεται από όλο
και ευρύτερα στρώματα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Σύμφωνα με αυτήν την
ερμηνεία, τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στους εξής παράγοντες: Πρώτον, στην
ελλιπή ενημέρωση ή και κατανόηση του τι είναι και τι κάνει η ΕΕ, καθώς και των
οφελών που αποκομίζουν τα κράτη μέλη και οι Ευρωπαίοι πολίτες από αυτήν˙
δεύτερον, σε μια συλλογική αμνησία των δεινών που επέφεραν στην ευρωπαϊκή
ήπειρο οι ανταγωνισμοί ισχύος μεταξύ των κρατών, η διαίρεση και ο εθνικισμός˙
τρίτον, στην τάση των ηγεσιών των κρατών-μελών να επιρρίπτουν την ευθύνη για
αντιδημοφιλείς στο εσωτερικό των χωρών τους πολιτικές στην ΕΕ, την ίδια στιγμή
που επιδιώκουν να πιστώνονται οι ίδιες τις όποιες θετικές εξελίξεις˙ τέλος -μια
πρόσφατη σχετικά προσθήκη- στην εκμετάλλευση της κρίσης της Ευρωζώνης και
του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος από πολιτικές δυνάμεις που
επενδύουν στο λαϊκισμό και στον αντιευρωπαϊσμό για να αυξήσουν την επιρροή
τους και να διεκδικήσουν την εξουσία.
Το βασικό και μόνιμο χαρακτηριστικό αυτής της ανάγνωσης της ευρωπαϊκής
υπαρξιακής κρίσης είναι η απουσία αυτοκριτικής. Για υπερβολικά μεγάλο χρονικό
διάστημα η ίδια η ΕΕ απέρριπτε συλλήβδην και αδιακρίτως την ουσία της κριτικής
που ασκούνταν εναντίον της δομής και των ασκούμενων πολιτικών της ως στείρο
«αντιευρωπαϊσμό», ακόμα κι όταν προερχόταν από κατευθύνσεις με σαφή και
ξεκάθαρη τοποθέτηση υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνοδευόταν από
ολοκληρωμένες προτάσεις για δημοκρατική μεταρρύθμιση.
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Μόνο όταν τα πράγματα έφτασαν σε οριακό σημείο -ενδεχομένως όταν ήταν
πλέον ήδη αργά- άρχισε να αλλάζει, αργά και διστακτικά, αυτή η νοοτροπία και
να αμφισβητείται, ακόμη και στις Βρυξέλλες, η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία και
το δόγμα της λιτότητας, ενώ ακόμα και τώρα, στο σημείο μηδέν, μια ρεαλιστική
προοπτική ουσιαστικής αλλαγής αυτών των πολιτικών παραμένει ζητούμενο, που
μόνο μέσα από έναν πανευρωπαϊκό συνασπισμό δημοκρατικών και προοδευτικών
δυνάμεων μπορεί να διεκδικηθεί με αξιώσεις επιτυχίας. Προφανέστατα, επομένως,
ιδίως στην εποχή της Πληροφορίας, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη ενημέρωσης.
Πολύ περισσότερο, δεν είναι κάποια μειωμένη αντιληπτική ικανότητα των ίδιων
των Ευρωπαίων.
Εξάλλου,υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλα κενά στο αφήγημα: Πρώτον,η Ευρώπη
δεν αντιμετωπίζει την απειλή του «λαϊκισμού» γενικώς και αορίστως. Αντιμετωπίζει
την πολύ συγκεκριμένη και πιεστική απειλή της ακροδεξιάς ανάκαμψης,ως υβρίδιο
και υποπροϊόν του ακραίου νεοφιλελευθερισμού. Το να διακρίνονται τα διάφορα
ακροδεξιά μορφώματα αναλόγως του εάν υιοθετούν ή όχι μια ρητορική εναντίον
της σημερινής ΕΕ προσφέρει κάκιστες υπηρεσίες. Δεν είναι, παραδείγματος χάριν,
λιγότερο επικίνδυνο για την Ευρώπη το ακροδεξιό FPÖ, μόνο και μόνο επειδή μέχρι
πρότινος συγκυβερνούσε στην Αυστρία σε αγαστή συνεργασία με το «wunderkind» της ευρω-Δεξιάς Σεμπάστιαν Κουρτς. Δεύτερον, και πολύ σημαντικότερο,
δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι οι Ευρωπαίοι (συμπεριλαμβανομένων των
Βρετανών) έχουν αίφνης μετατραπεί σε αντιευρωπαϊστές και εθνικιστές. Δεν
απορρίπτουν την ίδια την Ευρωπαϊκή Ιδέα, δηλαδή την ιδέα της ειρηνικής και
αρμονικής συνύπαρξης των κρατών και των λαών της ευρωπαϊκής ηπείρου,
της επωφελούς συνεργασίας εντός ενός ορισμένου θεσμικού και κανονιστικού
πλαισίου. Ούτε, φυσικά, τελούν εν αγνοία των συνεπειών που θα είχε η επιστροφή
των εθνοκεντρικών απομονωτισμών και η βίαιη διάλυση των δεσμών μεταξύ των
κρατών της Ευρώπης. Αυτό που φαίνεται να απορρίπτουν είναι η συγκεκριμένη
δομή και μέθοδος ολοκλήρωσης που δημιουργεί αδιαπέραστα στεγανά ανάμεσα
στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψεως αποφάσεων και τους πολίτες. Η λεγόμενη «Brussels Bubble» παρέμενε μακαρίως ανεπηρέαστη από εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές,
κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες και δημοψηφίσματα. Με άλλα λόγια, λειτουργούσε
πέρα και έξω από τη συνήθη δημοκρατική διαδικασία. Εάν, όμως, ο πολίτης
δεν αντιλαμβάνεται την ψήφο του ως έχουσα βαρύτητα στη διαμόρφωση των
πολιτικών πραγμάτων, εάν ψηφίζει υπέρ της αλλαγής μιας πολιτικής κατεύθυνσης
και στη συνέχεια αυτή η αλλαγή δεν συντελείται, αναπόφευκτα απονομιμοποιεί
το πολιτικό σύστημα που λειτουργεί με αυτούς τους όρους. Στην προκειμένη
περίπτωση, το σύστημα αυτό είναι η ίδια η ΕΕ.
Ίσως, λοιπόν, θα ήταν ορθότερο να αναζητήσει ο κ. Γιουνκέρ την πραγματική αιτία
της παρακμής της ΕΕ σε μια παλαιότερη δική του δήλωση,την οποία όταν εκστόμισε
δεν αστειευόταν καθόλου: «Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική επιλογή αντίθετη
στις ευρωπαϊκές συνθήκες». Μια φράση που περιγράφει επακριβώς το θεμελιώδες
ευρωπαϊκό πρόβλημα στις μέρες μας, υπονοώντας, συγχρόνως, και τη λύση του.
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ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Η

του Δημήτρη Ραπίδη

Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόεδρο τον Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ άρχισε τη θητεία
της, τον Ιούλιο του 2014, με μεγάλες υποσχέσεις, μεγαλόπνοα σχέδια για
την Ευρώπη, και ένα πρόγραμμα -το Europe2020- που θα καταπολεμούσε
την κοινωνική και οικονομική ανισότητα στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη.
Οι μεγάλες υποσχέσεις για ανάκαμψη και επιστροφή στην πρότερη κατάσταση,
πριν δηλαδή το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008,
δεν υλοποιήθηκαν καθώς η Επιτροπή βρέθηκε να αναπαράγει με θρησκευτική
ευλάβεια την ίδια αποτυχημένη «συνταγή» της λιτότητας και των άτεγκτων,
τυφλών κοινωνικά, δημοσιονομικών πολιτικών του Συμφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης. Παράλληλα, η επιμονή -αν όχι εμμονή- της γερμανικής
πολιτικής ηγεσίας στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με σκληρά
αντικοινωνικά εργαλεία στις χώρες που εφάρμοσαν μνημόνιο και η απουσία
ενός επενδυτικού πακέτου που θα κινητοποιούσε την οικονομική παραγωγή και
την κατανάλωση στην ΕΕ, οδήγησαν στην αναπαραγωγή των ίδιων πολιτικών
και οικονομικών αδιεξόδων, στην ενίσχυση του ευρωσκεπτικισμού και εν τέλει
στην άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων.
Τα μεγαλόπνοα σχέδια της Κομισιόν για ένα ισχυρό κοινωνικό πυλώνα και
έναν ενισχυμένο ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό έμειναν απλώς στη θεωρία, γιατί
στην πράξη εκείνο που προχώρησε δεν ήταν η ενδυνάμωση των κοινωνικών και
εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά αντίθετα η αποδυνάμωσή τους, και η συμφωνία
των κρατών-μελών σε ένα αφαιρετικό σχέδιο διακήρυξης, στο Γκέτεμποργκ
το Νοέμβριο του 2017, χωρίς καμία δεσμευτική ισχύ, χωρίς καμία προσπάθεια
να δοθούν αποτελεσματικές λύσεις ενάντια στην απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας και στην αποδυνάμωση των δεικτών της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το πρόγραμμα Europe2020 δεν πέτυχε τους στόχους του, έτσι όπως
τουλάχιστον είχαν διατυπωθεί από τον Πρόεδρο Γιουνκέρ. Αντί για την
καταπολέμηση των διαρθρωτικών αδυναμιών της ευρωπαϊκής οικονομίας
συνολικά, είχαμε πολλαπλασιασμό των κοινωνικών, εισοδηματικών και
περιφερειακών ανισοτήτων. Αντί για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών οικονομιών, είχαμε στασιμότητα και σε αρκετές περιπτώσεις
πτώση κρατών-μελών στον σχετικό πίνακα ανταγωνιστικότητας, όπως επίσης
και αποδυνάμωση των δημοσίων επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ.
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Το πρόσημο στον απολογισμό για την Επιτροπή Γιουνκέρ είναι αρνητικό. Και αυτό
ακριβώς συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό στη άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων, που
κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής της Επιτροπής ενίσχυσαν την εκλογική τους
επιρροή, αυξήθηκε η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση σε πολλά κράτη-μέλη,
και σήμερα αναμένεται να αυξήσουν τις δυνάμεις τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Εάν η Επιτροπή Γιουνκέρ αφήνει ανικανοποίητες τις ανάγκες και αναπάντητες
τις ανησυχίες της κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι βέβαιο ότι μια νέα Επιτροπή με
επικεφαλής των Μάνφρεντ Βέμπερ, θα αποτελούσε ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην
πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, και με στόχο η ΕΕ
και η Ευρωζώνη να απομακρυνθούν πλήρως από τις πολιτικές λιτότητας, πρέπει οι
προοδευτικές δυνάμεις να διαμορφώσουν εκείνους τους πολιτικούς συσχετισμούς
ώστε ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν να έχει προοδευτική απεύθυνση και
επίκεντρο την κοινωνική ατζέντα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Η ΑΧIΛΛΕΙΟΣ ΠΤEΡΝΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙAΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η

του Βαγγέλη Βιτζηλαίου

πολιτική ενίσχυση ακροδεξιών πολιτικών δυνάμεων στη νέα σύνθεση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί το μεγαλύτερο κίνδυνο που μπορεί
να βγάλει η κάλπη των ευρωεκλογών. Ακολουθώντας την άνοδο των
κομμάτων στις περισσότερες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εθνικιστές
στοχεύουν να αυξήσουν τις έδρες τους, με στόχο να αποτελέσουν ακόμη ισχυρότερη
δύναμη στο Ευρωκοινοβούλιο, ωστόσο, η δυναμική της ακροδεξιάς στην Ευρώπη
έχει όρια και παραπάνω από μία «αχίλλειο πτέρνα», αφού η παραδοσιακή αδυναμία
συνεργασίας και διαμόρφωσης κοινών στόχων,ταυτόχρονα με το ιδιαίτερα συμβολικό
σκάνδαλο Στράχε στην Αυστρία, κλονίζουν τις προοπτικές του ακροδεξιού λαϊκισμού
να παίξει κομβικό ρόλο στις ευρωπαϊκές διεργασίες.

Ενίσχυση δυνάμεων και ευθύνη της κεντροδεξιάς
Τόσο σε επίπεδο κρατών-μελών όσο και σε ευρωπαϊκό, η ακροδεξιά αναμένεται
να ενισχύσει τις δυνάμεις της σε σχέση με τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου που προέκυψε το 2014. Η Λέγκα του Βορρά του Ματέο Σαλβίνι
στην Ιταλία (διπλασιάζοντας σχεδόν το 17% που πήρε στις εθνικές εκλογές) και
ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λε Πεν στη Γαλλία (που ξεπερνά πλέον τον
αντιδημοφιλή Πρόεδρο Μακρόν) εμφανίζονται μπροστά στις δημοσκοπήσεις
στη δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, αντίστοιχα.
Στην προοπτική αυτή, φυσικά, μεγάλο μερίδιο ευθύνης φέρει η ευρωπαϊκή
κεντροδεξιά· πέρα από την προώθηση του νεοφιλελεύθερου δόγματος που
προώθησαν κυβερνήσεις υπό τη σκέπη της, στην προσπάθειά της να ανακτήσει
τα κέρδη που αποκόμισαν οι ακροδεξιές δυνάμεις εν μέσω πολλαπλών κρίσεων
(οικονομικής, προσφυγικής/μεταναστευτικής) έστριψε προς τα δεξιά τόσο
σε πολιτικές όσο και σε ρητορική. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της
Γερμανίας και ιδιαίτερα το ζήτημα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης,
με το βαυαρικό CSU, από το οποίο προέρχεται ο υποψήφιος του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, να ακολουθεί εθνικιστική και ξενοφοβική
πολιτική σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την περαιτέρω πολιτική ενίσχυση
της ξενοφοβικής Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD).
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Το ίδιο ισχύει και για την ανοχή του ΕΛΚ απέναντι στον Ούγγρο Πρωθυπουργό
Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος δείχνει να πατά σε δύο βάρκες, τόσο σε αυτή του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος -αν και έχει παγώσει προσωρινά η συμμετοχή
του σε αυτό, διατηρώντας ένα σχετικό κεντροδεξιό προφίλ όσο και σε αυτή των
εθνικιστών, εκφράζοντας δημόσια στήριξη στον Σαλβίνι.
Σύμφωνα με πρόσφατες δημοσκοπήσεις, εάν οι τρεις ευρωσκεπτικιστικές
Ομάδες (Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Ομάδα
Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, Ομάδα «Η Ευρώπη των Εθνών
και της Ελευθερίας») στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αθροίζονταν, από τις 156
έδρες που διαθέτουν σήμερα θα αποκτούσαν 173, σε σύνολο 751, αποτελώντας
τη δεύτερη μεγαλύτερη Ομάδα στο Σώμα. Τα δεδομένα, ωστόσο, δεν είναι τόσο
απλά για τους εθνικιστές.

Διαφορετικοί στόχοι και Στράχε
Παρά τη δυναμική της, η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχει μπροστά της ένα
ανυπέρβλητο εμπόδιο στην προσπάθειά της να αποτελέσει παράγοντα
εξελίξεων στην ΕΕ. Oι ακροδεξιές δυνάμεις διαμορφώνουν ένα κοινό μέτωπο
απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, στη γραφειοκρατία
των Βρυξελλών, στο ενδεχόμενο περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, στην
παγκοσμιοποίηση και στις ελίτ -όπως ισχυρίζονται. Όμως, διαχρονικά, τα
εθνικιστικά κόμματα δεν μπορούν να συνεργαστούν αφού προτάσσουν το δικό
τους εθνικιστικό συμφέρον απέναντι στο κοινό. Ταυτόχρονα, οι στοχεύσεις των
ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων ποικίλουν σημαντικά αφού, μεταξύ άλλων,
διακρίνονται σε ξενοφοβικά, υπέρ ή κατά της εξόδου από την ΕΕ, υπέρ ή κατά
της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Είναι χαρακτηριστική η αντίθεση
της Εναλλακτικής για τη Γερμανία με τον Εθνικό Συναγερμό: Η AfD στοχεύει
σε έξοδο της Γερμανίας από ΕΕ και Ευρωζώνη, ενώ το λεπενικό κόμμα άλλαξε
γραμμή, υπέρ της παραμονής με μάχη «από μέσα».
Οι διαφορετικές επιδιώξεις δεν είναι, ωστόσο, το μοναδικό «αγκάθι» για τους
ευρωσκεπτικιστές. Στις 18 Μαΐου ο Ματέο Σαλβίνι διοργάνωσε συγκέντρωσηφιέστα με 11 ευρωπαϊκά εθνικιστικά κόμματα στο Μιλάνο, παρουσία της
Λε Πεν, του επικεφαλής του ολλανδικού Κόμματος της Ελευθερίας Γκέερτ
Βίλντερς και εκπροσώπων της γερμανικής AfD, επιδιώκοντας μία «προβολή
ισχύος» ενόψει των ευρωεκλογών. Την ίδια μέρα, ωστόσο, είδε το φως της
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δημοσιότητας το σκάνδαλο διαφθοράς με τον ακροδεξιό Αντικαγκελάριο
και πρόεδρο του Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) Χάιντς-Κρίστιαν
Στράχε, προκαλώντας «πονοκέφαλο» όχι μόνο στον Καγκελάριο Σεμπάστιαν
Κουρτς. Το σκάνδαλο με το βίντεο που απεικονίζει τον παραιτηθέντα, πλέον,
Αντικαγκελάριο σε βίλα στην Ίμπιζα, σε κατάσταση μέθης να προσφέρει
δημόσιες συμβάσεις σε πάμπλουτη Ρωσίδα, με αντάλλαγμα πολιτική
υποστήριξη, αποτελεί σημαντικό χτύπημα ακροδεξιά της Ευρώπης, λίγο πριν
από την ευρω-κάλπη. Ασχέτως με τη χρονική συγκυρία της διαρροής του
βίντεο -που τραβήχτηκε το καλοκαίρι του 2017, η ουσία είναι ότι ο ηγέτης
ενός «παραδοσιακού» και ισχυρού εθνικιστικού κόμματος με κεντρικό -και
κυβερνητικό- ρόλο στην Αυστρία αναδεικνύει την υποκρισία της ακροδεξιάς
στη «μάχη κατά των ελίτ».

Για την αποδόμηση της ακροδεξιάς
Παρά τα όποια εκλογικά οφέλη βγάλει η ευρω-κάλπη για τους εθνικιστές
της Ευρώπης, οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν επιλογές
στην κατεύθυνση της αποδόμησης της ακροδεξιάς: Από τη μια πλευρά να
αναδείξουν τον κατακερματισμό των εθνικιστικών δυνάμεων και την αδυναμία
τους στη συγκρότηση ενός ενιαίου μετώπου με κοινές στοχεύσεις και από την
άλλη, να αποκαλύψουν το πραγματικό πρόσωπο του ακροδεξιού λαϊκισμού,
που εμφανίζεται ως δήθεν κοινωνικό, υπέρ των πολλών και πολέμιο των
ελίτ, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαθιά ατομικιστικό, ωφελιμιστικό και
σφιχτά εναγκαλισμένο με το νεοφιλελευθερισμό. Όλα τα παραπάνω, βέβαια,
θα εξαρτηθούν και από τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας
εσφαλμένες πολιτικές στη διαχείριση της οικονομικής και της προσφυγικής
κρίσης εξέθρεψαν ακροδεξιές δυνάμεις, δίνοντας πρόσφορο έδαφος στις
ψευδείς ειδήσεις και στη συνωμοσιολογία που τις διέπουν. Μια Ευρώπη που
θα καταπολεμήσει τις ανισότητες, θα στρέψει την προσοχή και τους πόρους
της στις κοινωνίες, αφήνοντας πίσω τη λιτότητα θα εξαφανίσει την επιρροή
του ακροδεξιού λαϊκισμού, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.
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Η ΓΑΛΛΙΚH ΚΟΙΝΩΝIΑ ΣΕ ΣYΓΧΥΣΗ:
ΑΡΙΣΤΕΡΟΔΕΞΙA Ή ΑΚΡΟΔΕΞΙA
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚA;

T

της Ειρήνης Συγγελάκη

ο τοπίο στη γαλλική πολιτική σκηνή λίγο πριν από τις ευρωεκλογές είναι
ομιχλώδες. Συνολικά, 34 πολιτικοί σχηματισμοί διεκδικούν την ψήφο των
πολιτών και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μάχη στήθος με στήθος μεταξύ του
πολιτικού σχήματος που υποστηρίζει τον Πρόεδρο Μακρόν (Δημοκρατία σε Κίνηση,
23,5% πρόθεση ψήφου) και το ακροδεξιό μόρφωμα της Μαρίν Λε Πεν (Εθνικός
Συναγερμός, 22% στην τελευταία δημοσκόπηση). Το ισχυρό μήνυμα της Λε Πεν
για κατάργηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για όλα τα
δεινά, επειδή μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις ερήμην των πολιτών, βρίσκει απήχηση
στη γαλλική κοινωνία. Οι ψηφοφόροι της, όμως, δεν κατανοούν γιατί δεν ζητεί,
όπως παλαιότερα, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ριζική ανάκτηση της
εθνικής κυριαρχίας που ευαγγελίζεται.
Η συνταγή του Μακρόν για την Ευρώπη, την οποία έχει κάνει σημαία του και
το Ποτάμι στα καθ’ημάς, δίνει παραδόξως στη Γαλλία μια αίσθηση ηγετικού
προφίλ, σαν να είχε ήδη επιλύσει τα εσωτερικά της προβλήματα και να είναι
έτοιμη να δείξει τον ορθό δρόμο στους Ευρωπαίους. Στην πραγματικότητα, το
«φάντασμα» των Κίτρινων Γιλέκων, των οποίων τα αιτήματα υποστηρίζονται
από τρία νέα πολιτικά σχήματα, η αναβολή επίλυσης θεμάτων πολιτικής
φυσιογνωμίας στο εσωτερικό του κόμματος του Μακρόν λόγω της συγκυρίας
των ευρωεκλογών και το ακροδεξιό παρελθόν της Ναταλί Λουαζό, επικεφαλής
της λίστας του Μακρόν για τις ευρωεκλογές, προβληματίζουν έντονα τους
Γάλλους ψηφοφόρους.
Οι αγανακτισμένοι πολίτες, που βρίσκονται κάθε Σάββατο στα σταυροδρόμια
των πόλεων για να διεκδικήσουν περισσότερη άμεση δημοκρατία και
μεγαλύτερο εισόδημα για αυτούς που δεν τα βγάζουν πέρα με το μηνιάτικό
τους, έχουν αραιώσει και έχουν κουραστεί. Κάποιοι φοβήθηκαν την αστυνομική
βία και τις χιλιάδες πλαστικές σφαίρες που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους
και κάποιοι μπήκαν ξανά στο κυνήγι του μεροκάματου για λόγους επιβίωσης.
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Οι περισσότεροι εναπομείναντες αγωνιστές των Κίτρινων Γιλέκων πιστεύουν
ότι αντιμετωπίζονται σαν περιθώριο της γαλλικής κοινωνίας και ότι οι πολιτικοί
σχηματισμοί που διεκδικούν την ψήφο των Γάλλων στο όνομά τους δεν τους
αντιπροσωπεύουν. Ένα πολιτικό σχήμα μάλιστα κατεβαίνει στις εκλογές με μόνο
ένα αίτημα: Τη θέσπιση δυνατότητας πρόκλησης δημοψηφίσματος απευθείας
από τους πολίτες, το οποίο απέκλεισε ο Πρόεδρος Μακρόν κατά τη συνέντευξη
Τύπου που έδωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του εθνικού διαλόγου και τα
επακόλουθα μέτρα που έλαβε εισακούοντας τα αιτήματα των πολιτών.
Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν δεν βοήθησαν να ξεκαθαρίσει η
φυσιογνωμία αυτού του αριστεροδεξιού σχήματος που υποστηρίζεται και από το
κεντρώο κόμμα του Φρανσουά Μπαϊρού (ΜοDem). Η αναβολή επιβολής φόρων
για τις επιχειρήσεις και την κλιματική αλλαγή δεν ικανοποίησε την αριστερή
πτέρυγα της «Δημοκρατίας σε Kίνηση». Τα μέτρα για την αύξηση του εισοδήματος
των χαμηλοσυνταξιούχων και η φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών είχαν
πάντως μεγάλη απήχηση στη γαλλική κοινωνία. Ο Μακρόν στηρίχθηκε στις
οικονομικές δυνατότητες που του έδωσε η ελάφρυνση των πληρωμών για το
δημόσιο χρέος της Γαλλίας από τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, σχεδόν 7,5
δισ. ευρώ ετησίως. Η μείωση της ανεργίας σε 8,7% σε σχέση με το 9,5% δύο χρόνια
πριν, όταν εκλέχθηκε Πρόεδρος, δικαιώνουν μερικώς στα μάτια των Γάλλων τη
μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, αφού ανοίγονται νέες θέσεις εργασίας.
Είμαστε ακόμα μακριά από το στόχο του 7% για το τέλος της πενταετούς θητείας
του, αλλά το ψυχολογικό όριο του 9% έχει σπάσει.
Κανείς δεν γνωρίζει αν η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία θα συνεχιστεί. Οι
πολίτες ανέμεναν να ξεκαθαρίσει η πολιτική γραμμή του Προέδρου για το άμεσο
μέλλον τους. Ελεύθερες διαδηλώσεις ή σκληρή αστυνόμευση και καταστολή;
Μοίρασμα των αποφάσεων με Δήμους και Περιφέρειες ή Κεντρική Κυριαρχία
και αυθαιρεσία; Ο Μακρόν έκανε ένα άνοιγμα στη συναπόφαση χωρίς να
ενδώσει στο δημοψήφισμα με πρωτοβουλία των πολιτών. Έκανε, επίσης, ένα
βήμα πίσω στον προληπτικό αποκλεισμό πολιτών από τις διαδηλώσεις, έπειτα
από έκφραση αντίθετης γνώμης από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δείχνει να ακούει
τα αιτήματα των πολιτών έστω την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον μπαίνει στη
συζήτηση με πολιτικά επιχειρήματα. Το σκαμπανέβασμα όμως στις απόψεις του
πριν και κατά τη διάρκεια την κινητοποίησης των Κίτρινων Γιλέκων δημιουργεί
προβληματισμό. Η επιλογή ενός πρωθυπουργού δεξιάς κοπής, του Εντουάρ Φιλίπ,
αλλά και της Ναταλί Λουαζό ως επικεφαλής της ευρω-λίστας, προβληματίζει
επίσης τους Γάλλους πολίτες και φυσικά τους πολιτικούς του αντιπάλους.
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Πώς θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή πολιτική του, σοσιαλιστικής κοπής, από δεξιά
στελέχη; Ήδη, η επιβολή φόρου στις αμερικανικές εταιρίες νέων τεχνολογιών,
την οποία προτείνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η οποία θα αποφέρει μόλις 500
εκατ. ευρώ ετησίως στη Γαλλία, κριτικάρεται στο εσωτερικό του κόμματός του
ως αναποτελεσματική. Τι είδους αποτελεσματικότητα όμως αναζητεί ο Μακρόν
με τη συμβολική αυτή φορολόγηση στις πολυεθνικές του διαδικτύου και της
κινητής τηλεφωνίας; Μια εξισορρόπηση των αριστερών και δεξιών τάσεων στο
ίδιο του το κόμμα; Ένα μήνυμα προς την Ευρώπη ότι η Γαλλία μπορεί να ηγηθεί
μιας νέας πολιτικής; Το μήνυμα δεν εκπέμπεται καθαρά παρότι πλησιάζουμε
στις ευρω-κάλπες. Από το αριστεροδεξιό «κοκτέιλ» του Προέδρου Μακρόν,
με υποψία ακροδεξιού αρώματος λόγω Λουαζό, μπορεί οι Γάλλοι ψηφοφόροι
να προτιμήσουν το απόσταγμα ακροδεξιού σχηματισμού της Λε Πεν, παρότι
νερωμένο ως προς την αποδοχή πλέον της συμμετοχής της Γαλλίας στην ΕΕ.
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ΤΟ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ
ΙΣΠΑΝΙΑΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΕΧΩΣ (;)

Ο

του Θωμά Γούμενου

ι ισπανικές εκλογές της 28ης Απριλίου απασχόλησαν σε σημαντικό βαθμό
τις πολιτικές δυνάμεις και τον Τύπο σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα
αποτελέσματα της κάλπης δεν διέφεραν σημαντικά από τις δημοσκοπικές
προβλέψεις (που είχαν καταγραφεί και στο Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #18).
Οι Σοσιαλιστές (PSOE) πρώτευσαν με 28,7% και 123 έδρες, δεύτερο αναδείχθηκε το
Λαϊκό Κόμμα (PP) με 16,7% (66 έδρες) και ακολούθησαν οι Ciudadanos με 15,9% (57
έδρες), οι Podemos (Unidas Podemos) με 14,3% (42 έδρες), το Vox με 10,3% (24 έδρες)
και μια σειρά από περιφερειακά κόμματα τα οποία έλαβαν συνολικά 36 έδρες (22 εξ
των οποίων τα δύο μεγάλα καταλανικά κόμματα). Συνολικά, η σημαντική άνοδος της
συμμετοχής κατά 9.3% (ή περίπου 3 εκατ. ψηφοφόρους) ευνόησε περισσότερο τους
Σοσιαλιστές και τα περιφερειακά κόμματα και λειτούργησε εις βάρος της δεξιάς.
Η κατανομή των ποσοστών αποτελεί μια ακόμα ένδειξη της ρευστοποίησης
των κομματικών ταυτίσεων και του συνακόλουθου κατακερματισμού του
κομματικού πεδίου που χαρακτηρίζει τις περισσότερες, πλέον, ευρωπαϊκές
χώρες. Ως προς την κατανομή των εδρών, σημαντικό ρόλο παίζουν τα ειδικά
χαρακτηριστικά του ισπανικού εκλογικού συστήματος. Αν και τύποις αναλογικό
με σχετικά μικρό εκλογικό όριο (3%), το γεγονός πως η κατανομή γίνεται σε
κάθε μια από τις 52 εκλογικές περιφέρειες διευκολύνει μεν τα περιφερειακά
κόμματα με τοπική απήχηση, καταλήγει όμως να είναι δυσανάλογα δυσμενές,
σύμφωνα με τους ειδικούς, για εθνικούς σχηματισμούς που δεν υπερβαίνουν
το 15%. Απόδειξη αυτού ότι ενώ το ποσοστό των Ciudadanos (15,9%) ήταν κατά
11% αυξημένο σε σχέση με αυτό των Podemos (14,3%), οι έδρες τους ήταν κατά
35% περισσότερες. Σε υψηλότερο επίπεδο, αν και τα δύο κομματικά «μπλοκ»
κέρδισαν περίπου ίσο μερίδιο της ψήφου, η μεγαλύτερη διάσπαση του δεξιού
χώρου ακύρωσε την πιθανότητα μιας τέτοιας κυβέρνησης και ενίσχυσε της
πιθανότητα κεντροαριστερής κυβέρνησης.
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Με δεδομένο ότι αύξησαν κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες το (ιστορικά
χαμηλό) ποσοστό των εκλογών του 2016 και ότι πέτυχαν σημαντική διαφορά
από το δεύτερο κόμμα, οι Σοσιαλιστές δικαιούνται να επιχαίρουν για την
πρωτιά τους, ιδιαίτερα αν συγκριθούν με τις επιδόσεις των περισσότερων
σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων της Ευρώπης. Σημαντικό μέρος του τιμήματος
της ανόδου των Σοσιαλιστών «κατέβαλαν» οι Podemos, οι οποίοι έχασαν το
1/3 της εκλογικής τους δύναμης. Πρώην ψηφοφόροι τους κινήθηκαν και προς
περιφερειακά κόμματα, τα οποία συνολικά αύξησαν κατά 11 τις έδρες τους
(αν υπολογιστούν μόνο αυτά που συμμετείχαν αυτόνομα στις εκλογές). Στην
Καταλονία, ειδικότερα, όπου οι ψηφοφόροι στις γενικές εκλογές παραδοσιακά
μετατοπίζονται προς τα «κεντρικά» κόμματα, αξιοσημείωτο είναι ότι πρώτο
κόμμα σε περιφερειακό επίπεδο (με 24,5%) αναδείχθηκε το κεντροαριστερό
εθνικιστικό κόμμα ERC, εκτοπίζοντας τους Podemos. Θεωρητικά η επίδοση
του κόμματος αυτού, το οποίο είναι σχετικά μετριοπαθέστερο από το έτερο
εθνικιστικό JxCat, σε συνδυασμό με μια πιθανή κυβέρνηση ΣοσιαλιστώνPodemos, θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια αποκλιμάκωση της έντασης
γύρω από το καταλανικό ζήτημα. Όμως, η συνεχιζόμενη φυλάκιση Καταλανών
ηγετών (μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής του ERC) και κυρίως η απαίτηση
των καταλανικών κομμάτων για διεξαγωγή δημοψηφίσματος (θέση που
στηρίζουν οι Podemos, αλλά όχι οι Σοσιαλιστές ούτε φυσικά τα κόμματα της
δεξιάς) αποδυναμώνουν σημαντικά τις όποιες ελπίδες διευθέτησης.
Το γεγονός ότι το καταλανικό ζήτημα παραμένει σημαντικό για την Ισπανία,
δεν σημαίνει ότι τα δεξιά κόμματα πέτυχαν το στόχο τους να το καταστήσουν
κυρίαρχο εκλογικό ζήτημα. Στο στρατόπεδο αυτό το πρώτο αξιοσημείωτο
γεγονός ήταν η καταβαράθρωση του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο έχασε το
μισό εκλογικό ποσοστό και αριθμό εδρών του. Η επιλογή της νέας ηγεσίας
του κόμματος να συγκαλύψει τα σκάνδαλα διαφθοράς δια της δεξιάς στροφής
και του ανταγωνισμού με το ακροδεξιό Vox δεν απέδωσε (και φαίνεται ότι
εγκαταλείπεται άρον-άρον). Η για πρώτη φορά είσοδος ακροδεξιού κόμματος
στην ισπανική Βουλή αποτελεί, αναμφίβολα, μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη,
αν και η υψηλή συμμετοχή φαίνεται ότι δεν επέτρεψε την περαιτέρω εκτόξευση
του ποσοστού του. Οι κεντροδεξιοί Ciudadanos πέτυχαν να αυξήσουν κατά
3% το ποσοστό τους (και ακόμα περισσότερο τις έδρες τους). Η επιλογή της
ηγεσίας του κόμματος να στραφεί προς τα δεξιά και να καταστεί ο κύριος
σχηματισμός στο χώρο αυτό, με προμετωπίδα το καταλανικό ζήτημα, ενείχε
ένα στοιχείο έκπληξης.
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Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν ακόμα και μετεκλογικά επιμένει να απορρίπτει
πιθανή συνεργασία με τους Σοσιαλιστές, εξέλιξη η οποία, λόγω της
συμπαγούς κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που θα εξασφάλιζε και του
«μετριοπαθούς» προφίλ της, προωθείται από δυνάμεις του ισπανικού και
ευρωπαϊκού κατεστημένου. Το γεγονός ότι οι Ciudadanos δεν κατόρθωσαν να
υπερσκελίσουν το Λαΐκό Κόμμα ακόμα και όταν αυτό συνετρίβη, πάντως, δεν
φαίνεται να καθιστά επιτυχή αυτήν την επιλογή, ιδιαίτερα αν ο συσχετισμός
των κομμάτων παραμείνει και μετά τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές.
Οι διεργασίες για το σχηματισμό κυβέρνησης έχουν κινηθεί υποτονικά,
τουλάχιστον δημοσίως, ενόψει της 26ης Μαΐου, οπότε ταυτόχρονα με τις
ευρωεκλογές θα διεξαχθούν και αυτοδιοικητικές εκλογές σε όλους τους
δήμους, στις περισσότερες (38) επαρχίες και στις 12 από τις 17 αυτόνομες
κοινότητες της χώρας. Παρά την αρχικά εκδηλωθείσα πρόθεση του Σάντσεθ
να σχηματίσει κυβέρνηση με δημιουργία ad hoc πλειοψηφιών, το πιθανότερο
σενάριο είναι η συνεργασία των Σοσιαλιστών με τους Podemos. Οι τελευταίοι
φαίνεται ότι προτιμούν αυτή να έχει επίσημο χαρακτήρα και να περιλαμβάνει
λεπτομερές πρόγραμμα και κατανομή υπουργείων. Σε κάθε περίπτωση, αυτή
η προοδευτική συμμαχία υπολείπεται 11 εδρών της απόλυτης πλειοψηφίας.
Αν στις έδρες των καταλανικών κομμάτων προστεθούν και εκείνες του
βασκικού εθνικιστικού EH Bildu, μόνο δέκα έδρες περιφερειακών κομμάτων
είναι «διαθέσιμες» προς (άμεση) στήριξη σε ένα τέτοιο κυβερνητικό σχήμα.
Το πρόβλημα αυτό ενδεχομένως να ξεπεραστεί στη δεύτερη ψηφοφορία στη
Βουλή, όταν δεν απαιτείται η πλειοψηφία επί του όλου αριθμού των βουλευτών,
μέσω της αποχής κάποιων κομμάτων ή βουλευτών. Σε κάθε περίπτωση, το
ασαφές πεδίο αναμένεται να αρχίσει να μορφοποιείται το διάστημα αμέσως
μετά τις ευρωεκλογές.
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