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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 απόηχος των ευρωεκλογών και η επόμενη ημέρα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Ευρωζώνη περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων 
#21:

Γερμανία και Γαλλία αναζητούν τη μεγιστοποίηση των ερεισμάτων τους στους 
ευρωπαϊκούς συσχετισμούς. Την ίδια ώρα, αποδυναμωμένοι από το αποτέλεσμα των  
ευρωεκλογών, Μέρκελ και Μακρόν προσπαθούν να διεκδικήσουν εσωτερική περίοδο 
χάριτος στο όνομα της Ευρώπης.

Η απώλεια 14 εδρών για την ευρω-ομάδα της Αριστεράς καταγράφει μια ιδιαίτερα 
ανησυχητική εξέλιξη  για την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική Αριστερά, η οποία είχε βρεθεί 
στο επίκεντρο των μεγάλων πολιτικών αναστοιχίσεων των προηγούμενων ετών.

Μπορεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για τα ακροδεξιά κόμματα να μην 
προκάλεσαν πολιτικό «σεισμό», από άποψη εδρών και συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, ωστόσο, τα κέρδη και η κατακόρυφη άνοδος εθνικιστικών κομμάτων 
σε χώρες στην «καρδιά» της Ευρώπης καταδεικνύουν την επικίνδυνη προοπτική της 
εμπέδωσης της παρουσίας της «μαύρης διεθνούς» στα ευρωπαϊκά πράγματα.

Η νέα σύγκρουση ιδεών στην Ευρώπη φέρνει, μεταξύ άλλων, αντίπαλες τις αξίες της 
οικολογικής οικουμενικής ευθύνης με τις εθνικιστικές ταυτότητες που επιθυμούν 
λιγότερη Ευρώπη και περισσότερη εθνική περιχαράκωση. Η σύγκρουση αναδεικνύεται 
εξαιτίας του υπερεθνικού χαρακτήρα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος αλλά και της 
μερικής απαξίωσης των παραδοσιακών πολιτικών σχηματισμών, με τάσεις υπέρβασης, 
ως κύριας, κατά τόπους της διάκρισης Αριστεράς-Δεξιάς.

Οι «αλλόκοτες» ευρωεκλογές στη Βρετανία αυτονόητα κυριαρχήθηκαν από τη 
συνεχιζόμενη «Οδύσσεια» του Brexit. Τα αποτελέσματά τους δεν έδωσαν μία περισσότερο 
καθαρή εικόνα, ούτε της κατάστασης που επικρατεί στη βρετανική κοινωνία ούτε του 
τι μέλλει γενέσθαι. Το ίδιο και η ανακοίνωση της παραίτησης της Τερέζα Μέι από την 
πρωθυπουργία, η οποία αφήνει τη χώρα περισσότερο διχασμένη και σε σύγχυση από 
ποτέ.
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ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜOΣ 
ΚΑΙ ΕΛΙΓΜΟI
του Γιώργου Καπόπουλου

Χ ωρίς έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή ευρωπαϊκής στρατηγικής, με 
κυβερνήσεις κλονισμένες και αποδυναμωμένες από τα αποτελέσματα των 
ευρωεκλογών, Γαλλία και Γερμανία δεν ετοιμάζονται μόνον να αντιπαρατεθούν 

για τους διαδόχους των Γιουνκέρ, Μογκερίνι, Τουσκ και Ντράγκι αλλά να διαμορφώσουν 
τις ευρύτερες δυνατές ευρωπαϊκές συμπλεύσεις και συσπειρώσεις που να ενισχύουν την  
ευρωπαϊκή στρατηγική τους.

Όσο και αυτό να ακούγεται παράδοξο, με δεδομένη την πρωτιά της λίστας της Λε Πεν 
στις ευρωεκλογές στην Γαλλία, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα ο Μακρόν μπορεί 
να ελιχθεί με μεγαλύτερη άνεση στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς απ’ ότι η Μέρκελ, 
της οποίας η θητεία στην Καγκελαρία είναι σε απόλυτη εξάρτηση από την απόφαση των 
Σοσιαλδημοκρατών να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια ανάσχεσης 
της συνεχούς εκλογικής πτώσης των ποσοστών τους.

Αυτό που θα επιχειρήσει το Βερολίνο είναι όχι μόνο να αποφύγει να χρεωθεί την ακινησία 
ως προς τη μελλοντική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά αντίθετα να πιστωθεί 
μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην Ομάδα των Οκτώ του Βορρά, υπό την άτυπη ηγεσία 
της Ολλανδίας (τρεις βαλτικές χώρες, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία και Ιρλανδία), από τη 
μία, τη Γαλλία και το Νότο ΕΕ-Ευρωζώνης, μείον την Ιταλία του Σαλβίνι, από την άλλη.
Οι Οκτώ του Βορρά απορρίπτουν, χωρίς καν τα κάποια προσχήματα που κρατά το 
Βερολίνο, τις προτάσεις Μακρόν για μεταρρύθμιση ΕΕ και Ευρωζώνης, με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τον Προϋπολογισμό της νομισματικής ένωσης: Ο Μακρόν αναφερόταν σε 
μεγέθη ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, η Μέρκελ τον συρρίκνωσε μεταξύ 
20 και 30 δισ. και οι Οκτώ του Βορρά ζητούν διασφαλίσεις ότι δεν θα πρόκειται για 
μεταφορά πόρων προς το Νότο, ώστε να μην προβάλλουν βέτο.

Εξυπακούεται ότι η ακινησία του σημερινού στάτους κβο σε Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Ευρωζώνη, που έχει υιοθετήσει η Γερμανία μετά το 2010, συναντά το μινιμαλισμό κάποιων 
χωρών του Βορρά κατά μείζονα λόγο και την «Ευρώπη α λα καρτ» των τεσσάρων του 
Βίζεγκραντ (Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβακία και Πολωνία), που δίχως αμφιβολία βλέπουν 
στην πρόταση Μακρόν για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς το φόβητρο μιας «Ευρώπης 
πολλών ταχυτήτων».

04



#05

Από τη μεριά της Γαλλίας, το ισχυρό χαρτί του Μακρόν είναι ο καθοριστικός ρόλος των 
ευρωβουλευτών της παράταξής του στη διαμόρφωση πλειοψηφίας στο Ευρωκοινοβούλιο, 
για τη διαμόρφωση της οποίας, πλέον, δεν αρκούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και οι 
Σοσιαλδημοκράτες.

Τούτων λεχθέντων, η μάχη για την προεδρία της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
και την ή τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής έχει βαρύνουσα -ουσιαστική 
και συμβολική- επικοινωνιακή σημασία, χωρίς όμως η διαπίστωση αυτή να αναιρεί 
την πραγματικότητα της λήψης των πιο κρίσιμων αποφάσεων στην ΕΕ σε επίπεδο 
διακρατικών συσχετισμών και ισορροπιών και στην Ευρωζώνη από τον επικεφαλής της 
ΕΚΤ και το θεσμικά άτυπο αλλά πανίσχυρο Eurogroup.

Οι νέοι επικεφαλής των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν 
εγκριθεί από την δεύτερη Ολομέλεια του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το δεύτερο 
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Από τη διαμόρφωση ή όχι της απαιτούμενης διακομματικής και διακρατικής συναίνεσης 
θα φανεί εάν η ΕΕ βρήκε τουλάχιστον έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή για να 
αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, με πιο επείγουσα τη διαχείριση του Brexit, 
ώστε να αποφευχθεί έστω και στο «παραπέντε» μία ασύντακτη έξοδος του Ηνωμένου 
Βασιλείου με απρόβλεπτο βαρύ κόστος τόσο για το Λονδίνο όσο και για τους 27 και 
κυρίως για τη Γερμανία, η αυτοκινητοβιομηχανία της οποίας θα δεχθεί σοβαρό πλήγμα 
από την απώλεια αδασμολόγητης πρόσβασης των εξαγωγών της στη βρετανική αγορά.
Με βάση τα παραπάνω είναι πολύ πιθανόν Μακρόν και Μέρκελ να κινηθούν σε μια 
θορυβώδη ενδοευρωπαϊκή αντιπαράθεση, στη λογική του αντιπερισπασμού σε εσωτερικά 
προβλήματα και αδιέξοδα.

Η Μέρκελ να προσπαθεί να καθυστερήσει τη διάλυση του Μεγάλου Συνασπισμού που θα 
την οδηγούσε σε πρόωρη αποχώρηση από την Καγκελαρία και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, 
από την μεριά του, να προσπαθεί μέσω των ευρωπαϊκών διεργασιών να διασφαλίσει 
μετεκλογική περίοδο χάριτος.

Στην αναζήτηση των νέων ευρωπαϊκών ισορροπιών σε μια κατακερματισμένη ΕΕ, οι 
εντυπώσεις κινδυνεύουν να είναι δυσδιάκριτες από την ουσία. Αν το Βερολίνο πάψει 
να διεκδικεί την προεδρία της Κομισιόν και εξασφαλίσει ως αντάλλαγμα τη διαδοχή 
του Ντράγκι στην ΕΚΤ θα πρόκειται για ήττα, για ισοφάριση, για νίκη ή για έναν πολύ 
εύστοχο ελιγμό;

Όλα τα παραπάνω δεν πρόκειται να αναιρέσουν την αποδυνάμωση τόσο της Μέρκελ όσο 
και του Μακρόν που προέκυψε από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΠΡΟΣ ΠΟΡΕΙΑ 
ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ;

του Κώστα Ελευθερίου

Η απώλεια 14 εδρών για την ευρω-ομάδα της Αριστεράς καταγράφει μια 
ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη  για την ευρωπαϊκή ριζοσπαστική Αριστερά, η 
οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο των μεγάλων πολιτικών αναστοιχίσεων των 

προηγούμενων ετών. Με την εξαίρεση, ίσως, του Μπλοκ της Αριστεράς στην Πορτογαλία 
που αύξησε ποσοστά και έδρες, τα υπόλοιπα κόμματα είτε έμειναν σταθερά είτε 
απώλεσαν ποσοστά και έδρες. Ακόμη και στην περίπτωση της Γαλλίας, όπου η La France 
insoumise προέκυψε ως ένα νέο πολιτικό κόμμα, το 6,31% που έλαβε στις ευρωεκλογές 
υπολείπεται του 11,03% των βουλευτικών εκλογών του 2017 και φυσικά του 19,58% του 
Ζ-Λ. Μελανσόν στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών (το Γαλλικό Κομμουνιστικό 
Κόμμα καθηλώθηκε στο 2,49%). Η Die Linke απώλεσε 2 ποσοστιαίες μονάδες (και δύο 
έδρες), το Vänsterpartiet στη Σουηδία αύξησε την επιρροή του κατά 0,4, η Αριστερή 
Συμμαχία στη Φινλανδία έχασε περίπου δυόμιση μονάδες, το Κομμουνιστικό Κόμμα 
Τσεχίας και Μοραβίας 4 μονάδες, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ολλανδία έμεινε εκτός 
Ευρωβουλής, το Sinn Fein στην Ιρλανδία 8 μονάδες, η ιταλική Αριστερά έμεινε εκτός 
Ευρωβουλής, το ΑΚΕΛ κέρδισε 2 μονάδες, το Podemos απώλεσε 8 μονάδες και 5 έδρες 
και φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ απώλεσε ένα 2,7%, το οποίο αυξάνεται, αν το συγκρίνει κάποιος 
το ποσοστό του με το ποσοστό των τελευταίων  βουλευτικών εκλογών. Με λίγα λόγια οι 
αριστερές δυνάμεις βγαίνουν ιδιαίτερα αποδυναμωμένες.

Ποιες είναι οι αιτίες αυτής της μείωσης; Πρώτον, φάνηκε η επίδραση των εξελίξεων 
στις εθνικές πολιτικές σκηνές: η κυβερνητική φθορά του ΣΥΡΙΖΑ, η υποχώρηση του Po-
demos έναντι των ισπανών σοσιαλιστών, η μεγάλη κάμψη του κόμματος του Μελανσόν. 
Με τον ίδιο τρόπο, που τα κόμματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς στα εθνικά κομματικά 
συστήματα επωφελούνταν από την κρίση των mainstream πολιτικών δυνάμεων, 
με ακριβώς τον ίδιο τρόπο αντίστροφες εξελίξεις επιδρούν και στην ευρωπαϊκή 
ψήφο. Δεύτερον, η σύγκλιση με τη σοσιαλδημοκρατία, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης 
συσπείρωσης προοδευτικών δυνάμεων, μπορεί να έχει και αρνητικά αποτελέσματα όταν 
ο κομματικός δρών της ριζοσπαστικής αριστερά εξακολουθεί να υπολείπεται εκλογικά 
του σοσιαλδημοκρατικού δρώντα. Δηλαδή, μπορεί η νίκη του Σάντσεθ στην Ισπανία και 
η στήριξη στην κυβέρνηση Κόστα στην Πορτογαλία να θεωρούνται (δικαίως) θετικές 
εξελίξεις για τις αντίστοιχες πολιτικές σκηνές, ωστόσο αυτές οι θετικές εξελίξεις 
προκύπτουν εις βάρος της εκλογικής επιρροής της ριζοσπαστικής Αριστεράς, διότι επί 
της ουσίας τις πρόσθετες ψήφους για την τελευταία συνιστούν πρώην ψηφοφόροι της 
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σοσιαλδημοκρατίας, οι οποίοι επανακάμπτουν στην πρότερη πολιτική τους σύνδεση. 
Τρίτον, είναι σαφές ότι από το 2015 και μετά, οπότε και ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη κυβέρνηση 
τον Ιανουάριο, συμβιβάστηκε το καλοκαίρι του και επανεξελέγη το Σεπτέμβριο, 
διαμορφώθηκε εντός της ευρωπαϊκής Αριστεράς μια ένταση γύρω από τους όρους 
διαμόρφωσης ενός αριστερού κυβερνητικού εγχειρήματος, η οποία έδειξε ως ένα 
βαθμό την ύπαρξη αποκλινουσών στρατηγικών τόσο στο επιπέδου του πολιτικού λόγου 
όσο και στο επίπεδο των συμμαχικών επιλογών. Εκ των πραγμάτων, η εν λόγω ένταση 
διέρρηξε και τη συνοχή της οικογένειας της ριζοσπαστικής Αριστεράς, ανακόπτοντας 
την προϊούσα δυναμική. Τέταρτον, η εξελισσόμενη δεξιά στροφή στην Ευρώπη, η οποία 
γειώνεται και σε συγκεκριμένες δεξιές μετατοπίσεις των στάσεων των ευρωπαϊκών 
κοινωνικών ακροατηρίων, διαμόρφωσε μια δυσμενή συνθήκη για την εκλογική 
μακροημέρευση της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η επανάκαμψη της συζήτησης για το 
ρόλο και τη μορφή του έθνους-κράτους στο ρευστό και αβέβαιο πλαίσιο της συγχρονίας, 
βρήκε τη δεξιά –και ιδίως την άκρα δεξιά– με θέσεις περισσότερο αποδεκτές σε ευρύτερα 
ακροατήρια. Η αμηχανία της ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν της επέτρεψε να τοποθετηθεί 
έγκαιρα με πειστικές θέσεις είτε υπέρ της διεθνοποίησης είτε υπέρ της εθνικο-κρατικής 
αναδίπλωσης. Τέλος, η διαρκής λιτότητα που εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή 
πολιτική, παρόλες τις πολιτικές ανακατατάξεις που έλαβαν χώρα στην περίοδο της 
κρίσης, ενέτεινε μια αίσθηση αδιεξόδου και φαταλισμού που αποδυνάμωσε την αποδοχή 
της όποιας εναλλακτικής λύσης από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες.   

Στη συνάφεια αυτή, η επόμενη μέρα για τη ριζοσπαστική Αριστερά θέτει ερωτήματα για 
το μέλλον διαφόρων εθνικών αριστερών εγχειρημάτων. Η ανακοπή της δυναμικής της 
περιόδου της κρίσης θα είναι σίγουρα μια αρνητική εξέλιξη για ευρωπαϊκές λαϊκές τάξεις 
και ο κίνδυνος να καταστεί η ριζοσπαστική Αριστερά ουραγός μιας παρηκμασμένης 
σοσιαλδημοκρατίας, προμήνυμα για μια συντηρητική επικράτηση στο τι θα θεωρείται εν 
τέλει προοδευτική πολιτική.  
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Η ΕΠΙΚIΝΔΥΝΗ ΕΔΡΑIΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΚΡΟΔΕΞΙAΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
του Βαγγέλη Βιτζηλαίου

M πορεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για τα ακροδεξιά κόμματα 
να μην προκάλεσαν πολιτικό «σεισμό», από άποψη εδρών και 
συσχετισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ωστόσο, τα κέρδη και η 

κατακόρυφη άνοδος εθνικιστικών κομμάτων σε χώρες στην «καρδιά» της Ευρώπης 
καταδεικνύουν την επικίνδυνη προοπτική της εμπέδωσης της παρουσίας της 
«μαύρης διεθνούς» στα ευρωπαϊκά πράγματα.

Σε χώρες όπως Στη Γαλλία, ο Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement National) 
της Μαρίν Λε Πεν επικράτησε οριακά της «Δημοκρατίας σε Κίνηση» (La Repub-
lique En Marche!) του Εμανουέλ Μακρόν, με ποσοστό 23,31% έναντι 22,41%, με τη 
νίκη της γαλλικής ακροδεξιάς να κλονίζει ακόμη περισσότερο τον Γάλλο Πρόεδρο. 
Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, ο Ματέο Σαλβίνι ήταν ο απόλυτος θριαμβευτής των 
ευρωεκλογών, με την ξενοφοβική Λέγκα του Βορρά, της οποίας ηγείται, να βγαίνει 
πρώτη με ποσοστό 34,3%. Στις βουλευτικές εκλογές του Μαρτίου του 2018, στις 
οποίες αναδείχθηκε ήσσων κυβερνητικός εταίρος, στην κυβέρνηση συνασπισμού 
με το Κίνημα 5 Αστέρων (το οποίο συγκέντρωσε τότε 32,68%) η Λέγκα είχε 
συγκεντρώσει ποσοστό 17,35%, ενώ στις ευρωεκλογές του 2014, μόλις 6,2%. Έτσι, 
το κόμμα του Σαλβίνι κατέλαβε 28 έδρες στη νέα σύνθεση της Ευρωβουλής 
αποκτώντας ταυτόχρονα -και σε εκλογικό επίπεδο- θέση ισχύος στο ιταλικό 
πολιτικό σκηνικό, απέναντι στο Κ5Α του Λουίτζι ντι Μάιο που έπεσε στο 17%.

Στη Βρετανία, που παραμένει εγκλωβισμένη στο τούνελ του Brexit που μοιάζει να 
μην έχει φως, η «υποχρέωση» της διοργάνωσης των ευρωεκλογών συνδυάστηκε 
με την επανεμφάνιση του Νάιτζελ Φάρατζ. Το Brexit Party, συνέχεια του UKIP, 
πήρε την πρωτιά στις κάλπες με 31,6%, αφήνοντας τα παραδοσιακά κόμματα, 
Εργατικούς και Συντηρητικούς στο 14,1% και στο 9,1% αντίστοιχα.    

Στην Ουγγαρία το Fidesz, κόμμα του Πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπάν, του οποίου 
η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, έλαβε 
52,33%, ενώ στο Βέλγιο, την ώρα που οι γαλλόφωνοι Βαλλόνοι ψήφιζαν προς 
Αριστερά και Κεντροαριστερά, το ακροδεξιό κόμμα της Φλάνδρας Vlaams Belang 
ξεπέρασε το 18,5% (έναντι 5,9% που είχε λάβει το 2014). Στην Ολλανδία επιτυχία 
θεωρήθηκε ότι τα δύο ακροδεξιά κόμματα (Φόρουμ για τη Δημοκρατία και Κόμμα 
για την Ελευθερία) συγκέντρωσαν… μόλις 14,5%. 
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Το ανησυχητικό συμπέρασμα και από αυτές τις ευρωεκλογές είναι ότι πλέον ότι 
η παρουσία ακροδεξιών/εθνικιστικών/ξενοφοβικών κομμάτων στο ευρωπαϊκό 
πολιτικό σκηνικό έχει αποκτήσει μία διάσταση «κανονικότητας» και μάλιστα με 
χαρακτηριστικά και ρητορική που έχουν λειανθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
κόμμα της Μαρίν Λε Πεν, με την ηγέτιδά του να υπενθυμίζεται ότι συγκρούστηκε 
ευθέως, στο πρόσφατο παρελθόν, με τον πατέρα της Ζαν Μαρί Λε Πεν για να 
κρατήσει αποστάσεις από την ακραία ρητορική του, ώστε να απομακρύνει το Εθνικό 
Μέτωπο (τώρα Εθνικό Συναγερμό) από το πολιτικό περιθώριο, απευθυνόμενη σε 
μεγαλύτερο ακροατήριο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η στροφή και στη θέση 
περί εξόδου της Γαλλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν αποτελεί πια 
επιλογή, αφού στόχος είναι η αλλαγή της ΕΕ από μέσα. Το ίδιο ισχύει και για τη 
Λέγκα του Σαλβίνι που ισχυροποιεί τη θέση της στην Ιταλία και παρά το γεγονός 
ότι -προς το παρόν- είναι απομονωμένη από τις υψηλές πολιτικές διεργασίες 
αποφάσεων για τον μέλλον της, φιλοδοξεί να αποτελέσει την ηγέτιδα δύναμη των 
ακροδεξιών ευρωσκεπτικιστών στην ΕΕ. 

Η ακροδεξιά τείνει να γίνει στην Ευρώπη mainstream. Ξεφεύγοντας από ανοιχτά 
εκφραζόμενες ακραίες θέσεις, με μεταρρυθμιστικό περιτύλιγμα, συνδυάζοντας 
τον ακροδεξιό λαϊκισμό με τα νεοφιλελεύθερα προτάγματα, αυξάνει την επιρροή 
της πείθοντας κομμάτια των κοινωνιών ότι ενεργεί προς όφελος των πολλών και 
κατά των ελίτ. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική και η ιστορία το βεβαιώνει.  
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ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΥΜΑ ΔΙΑΒΡΩΝΕΙ ΤΑ 
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΒΡΑΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

της Ειρήνης Συγγελάκη

Ο ι πρώτες αναλύσεις για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών δίνουν τρεις 
πολιτικούς σχηματισμούς ως νικητές: Πράσινοι, κεντρώοι και ακροδεξιά 
αποκτούν μεγαλύτερο μερίδιο στην πίτα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Οι Πράσινοι καταφέρνουν να κινητοποιήσουν τους νέους σε μια θετική ατζέντα 
οικουμενικής ευθύνης για την κλιματική αλλαγή και αποσπούν 69 από τις 571 έδρες 
στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά 40% αυξημένες από το 2014. Η επιτυχία τους είναι μεγάλη 
γιατί οι οικολογικές θέσεις έχουν μπολιάσει και τους παραδοσιακούς σχηματισμούς 
σε όλο το πολιτικό φάσμα πλην ακροδεξιάς. Η μεγαλύτερη συμμετοχή νέων σε αυτές 
τις ευρωεκλογές ανεβάζει τη συνολική συμμετοχή πάνω από 51%, σημάδι ότι τα 
ευρωπαϊκά θέματα αναγνωρίζονται ως καίριας σημασίας για το κοινό μας μέλλον. 
Η αίσθηση ότι κανένα εθνικό κράτος δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής, βοηθά στην απόκτηση μιας ευρωπαϊκής 
ταυτότητας ως μοχλό προώθησης της οικολογικής ατζέντας σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Χάρη στον υπερεθνικό και επείγοντα χαρακτήρα της πρόκλησης της κλιματικής 
αλλαγής συσπειρώνει πολλούς νέους που θα ψήφιζαν άλλοτε σοσιαλιστικά ή 
αριστερά κόμματα, με συνέπεια τη μείωση της δύναμης των σχηματισμών αυτών 
πανευρωπαϊκά.

Η συνταγή του Μακρόν για την Ευρώπη, στηριγμένη στην αποδέσμευση από 
παραδοσιακούς αριστερούς ή δεξιούς σχηματισμούς, με άρωμα κεντρώων και 
οικολογικών πολιτικών, έχει επίσης υπερεθνικά χαρακτηριστικά. Συγκινεί και 
αρκετούς φιλελεύθερους σχηματισμούς, συντελώντας στον εξωραϊσμό των πολιτικών 
τους με παροχές που επιτρέπουν τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Παρά την 
ήττα του από τη Λε Πεν, το μεγάλο ποσοστό του κόμματος του Μακρόν ήταν ο κύριος 
συντελεστής της ανόδου των Κεντρώων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τέλος, η νέα επικοινωνιακή τακτική των ηγετών της ακροδεξιάς σε Ιταλία, Γαλλία και 
Ουγγαρία, με συγκρουσιακά χαρακτηριστικά εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας, αποφέρει καρπούς, χωρίς να πετυχαίνει το στόχο 
του φρεναρίσματος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι 112 έδρες (από 78 το 2014) με 
πιθανή προσθήκη 13 Ούγγρων, που αναλογούν στους οπαδούς των Σαλβίνι, Λε Πεν και 
Ορμπάν, είναι πολύ μακριά από το 30% των εδρών που απαιτούνται για να μπλοκάρει 
κανείς τις αποφάσεις στην Ευρωβουλή. Πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στην 
αύξηση αυτή συντελούν οι νέοι ψηφοφόροι, τους οποίους οι ηγέτες της περίκλειστης 
και ρατσιστικής Ευρώπης έπεισαν ότι η λύση για να βρουν δουλειές βρίσκεται στην 
ανέγερση τειχών που θα αφήνουν τους μετανάστες απέξω. 
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Η σύγκρουση της οικολογίας με τους ξενοφοβικούς ρατσιστές είναι χαρακτηριστική 
των διλημμάτων για την πορεία της Ευρώπης στο άμεσο μέλλον. Στις βουλευτικές 
εκλογές της περασμένης Κυριακής 26 Μαΐου που έγιναν στο Βέλγιο, οι Πράσινοι 
κυριάρχησαν στη γαλλόφωνη Βαλλονία ενώ οι ακροδεξιοί επικράτησαν στην 
ολλανδόφωνη Φλάνδρα, με ταυτόχρονη μείωση της δύναμης των παραδοσιακών 
κομμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι το «Όχι» στα δημοψηφίσματα εναντίον του 
Συντάγματος της Ευρώπης σε Γαλλία και Ολλανδία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 
για την ανατροπή των παραδοσιακών αριστερών και δεξιών πολιτικών ήδη από το 
2005. Είναι φανερό ότι τα «όχι» αυτά στηρίχτηκαν σε διαφορετική οπτική για το ποια 
Ευρώπη θέλουμε. Λόγω της σχετικά πρόσφατης συνειδητοποίησης της οικολογικής 
ευθύνης, η δυναμική που παρατηρείται μπορεί να παρομοιαστεί με ένα κύμα νερού 
που διαβρώνει σιγά-σιγά τα εθνικιστικά αντανακλαστικά, που έχουν ριζώσει σαν 
βράχια στην κοίτη του ποταμού της Ευρώπης. 

Υπάρχει άραγε ακόμα χρόνος για την οικοδόμηση μιας προοδευτικής Ευρώπης με 
όχημα τον οικολογικό διεθνισμό; Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε Σουηδία 
και Φινλανδία, τις χώρες που έχουν πιο ανεπτυγμένη οικολογική συνείδηση και 
μάλιστα σε ποσοστό 90% στους νέους, δίνουν αντιφατικά μηνύματα: Στην πατρίδα 
της Γκρέτα Τούνμπεργκ, της 16χρονης που ζητά κάθε Παρασκευή έξω από το 
σουηδικό Κοινοβούλιο περισσότερη οικολογική ευαισθησία και πράξη, χωρίς 
βέβαια να την έχουν καλέσει ποτέ στο εσωτερικό να αναπτύξει τη διαμαρτυρία 
της με επιχειρήματα μπροστά στους βουλευτές, οι νέοι (17-20 ετών) ψήφισαν 
κατά πλειοψηφία δεξιά και οι οικολόγοι έπεσαν από 21% στο 14%. Οι ακροδεξιοί 
κυμαίνονται μεταξύ 10-11% στα ίδια επίπεδα με τις βουλευτικές εκλογές του 
Σεπτεμβρίου 2018. Αντίθετα, στη Φινλανδία οι Πράσινοι κατακτούν μια ιστορική 
δεύτερη θέση, χάρη στην κινητοποίηση των νέων με ευαισθησία στα οικολογικά 
θέματα.
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ΒΡΕΤΑΝIΑ ΚΑΙ BRΕXIT: 
THE END OF MAY

του Γιάννη Γούναρη

Ο ι ευρωεκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ίσως οι πιο παράξενες που 
έχουν διεξαχθεί σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. 

Πρώτον, διότι κανονικά δεν θα έπρεπε καν να γίνουν, αφού ο μόνος λόγος που 
έλαβαν χώρα ήταν λόγω της παράτασης της ημερομηνίας του Brexit. Δεύτερον, 
γιατί εξελέγησαν ευρωβουλευτές η θητεία των οποίων (σύμφωνα με το ισχύον 
χρονοδιάγραμμα, τουλάχιστον) θα διαρκέσει μόλις λίγους μήνες. Τρίτον, διότι 
αποκλειστικό θέμα τους ήταν η… έξοδος της χώρας που τις διεξήγαγε από τον 
οργανισμό, στον οποίο υποτίθεται ότι θα έστελνε τους ευρωβουλευτές της. 
Θα έλεγε κανείς ότι μόνο σε μια χώρα με τις ιδιομορφίες της Βρετανίας θα 
μπορούσε να συμβεί ένα τόσο «αλλόκοτο» πολιτικό γεγονός. 

Δεν είναι, επομένως, άξιον απορίας ότι τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών 
δεν δίνουν καμία απολύτως διέξοδο ή έστω μια περισσότερο καθαρή εικόνα 
της κατάστασης που επικρατεί στη βρετανική κοινωνία αυτήν τη στιγμή. Ναι, 
το κόμμα του Brexit υπό τον Νάιτζελ Φάρατζ είναι πρώτο και με διαφορά, ο 
μεγάλης νικητής αυτών των εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα είναι ξεκάθαρα 
υπέρ του Brexit και μάλιστα της «σκληρής» του εκδοχής, όπως διατείνονται 
οι Brexiteers; Όχι, απαντούν οι Bremainers, διότι κόμματα που τάσσονται 
αναφανδόν υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ, όπως οι Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες και οι Πράσινοι σημείωσαν, επίσης, σημαντική ενίσχυση της 
δύναμής τους. Οι μεγάλοι χαμένοι των εκλογών ήταν οι Συντηρητικοί που 
-αναμενόμενα- υπέστησαν αληθινή συντριβή και οι Εργατικοί που πλήρωσαν 
την αμφίσημη στάση τους έναντι του ζητήματος που μονοπωλεί τα βρετανική 
πολιτικά πράγματα σε αυτήν την ιστορική συγκυρία τερματίζοντας τρίτοι. 
Μάλιστα, δεν λείπουν αναλύσεις, σύμφωνα με τις οποίες εάν τα αποτελέσματα 
των ευρωεκλογών ήταν αυτά ενός δεύτερου δημοψηφίσματος, το στρατόπεδο 
του Bremain θα υπερνικούσε με μια διαφορά σχεδόν 10 μονάδων.

Πάντως, σώφρον θα ήταν να αποφεύγονται τέτοιες αναγωγές, γιατί σε ένα τόσο 
θολό και πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, όσο αυτό της Βρετανίας, μάλλον δεν 
προσφέρονται για την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων. Το βέβαιο είναι 
ότι η Βρετανία βγαίνει από αυτές τις ευρωεκλογές περισσότερο διχασμένη από 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο μετά το δημοψήφισμα του 2016. Αν υπήρχε μια
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σιωπηλή πλειοψηφία που υποστήριζε μια εκδοχή του soft Brexit, αυτή πλέον είναι 
τόσο σιωπηλή που πιθανόν δεν έχει πια σημασία. Το κλίμα έχει πολωθεί τόσο που 
ενδέχεται σοβαρά να συμπαρασύρει και τα δύο συστημικά κόμματα της χώρας. Ο 
ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν τάσσεται πλέον ανοιχτά υπέρ μιας λαϊκής 
ψήφου πάνω σε οποιαδήποτε συμφωνία, είτε αυτή πάρει τη μορφή των γενικών 
εκλογών, είτε ακόμα και ενός δεύτερου δημοψηφίσματος. Ο λόγος είναι αφενός 
η μεγάλη πίεση που υφίσταται ο Κόρμπιν από την φιλοευρωπαϊκή πτέρυγα του 
κόμματος του και αφετέρου η μεγάλη διαρροή ψήφων υπέρ του Bremain από 
τους εργατικούς προς τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες και τους Πράσινους. 
Είναι πιθανή, επομένως, μια καθαρή στροφή του Εργατικού Κόμματος υπέρ της 
παραμονής, με στόχο τον επαναπατρισμό των ψηφοφόρων του από τα δύο κόμματα 
που τάσσονται ανοιχτά υπέρ του Bremain, αλλά και για να επιφέρει πολιτικό 
πλήγμα στους Συντηρητικούς. Οι οποίοι, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται ήδη σε 
μια πρωτοφανή εσωτερική κρίση μετά την ανακοίνωση παραίτησης της Τερέζα Μέι 
από την πρωθυπουργία της χώρας. Ο χορός της διαδοχής έχει αρχίσει για τα καλά 
και είναι πολλοί οι παίκτες που διεκδικούν μια θέση στην κορυφή του τραπεζιού, 
πάντα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Αντίστοιχα, λοιπόν, με την μετατόπιση των 
Εργατικών υπέρ του Remain, δεν μπορεί να αποκλειστεί η καθαρή μετατόπιση των 
Συντηρητικών υπέρ του Brexit, έστω και χωρίς συμφωνία, με στόχο την πλαγιοκόπηση 
του κόμματος του Φάρατζ, δεδομένου ότι δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος να 
επαναπατρίσουν οι Tories ένα σημαντικό τμήμα των απωλειών τους.  

Μέσα σε όλα αυτά, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το γεγονός ότι προς το παρόν 
δεν υπάρχει στο τραπέζι μια (νέα) συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και ΕΕ για το 
Brexit και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν ο χρόνος που απομένει ως τη λήξη της 
παράτασης επαρκεί για να διαμορφωθεί κάτι τέτοιο. Το σχετικό νομοσχέδιο της 
Συμφωνίας Αποχώρησης που σκόπευε να φέρει στο Κοινοβούλιο η υπό παραίτηση 
Βρετανίδα πρωθυπουργός έχει μείνει στο συρτάρι, για να το διαχειριστεί ο/η 
επόμενος/η πρωθυπουργός. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο η Βρετανία 
σε σύγχυση. Μετά τις ευρωεκλογές, μια τελείως νέα κατάσταση έχει αρχίσει να 
διαμορφώνεται στις Βρυξέλλες, χωρίς όμως να έχει κατασταλάξει ακόμα. Οι νέες 
ισορροπίες στο Ευρωκοινοβούλιο και στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν έχουν 
διαμορφωθεί ακόμα. Το παίγνιο εξουσίας και καταμερισμού των κορυφαίων θέσεων 
της ΕΕ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα είναι σκληρό -ιδίως αν ληφθεί υπόψη 
ότι ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής του Brexit, Μισέλ Μπαρνιέ, είναι μεταξύ των 
διεκδικητών της θέσης του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν τω μεταξύ, οι 
δείκτες του ρολογιού συνεχίζουν να κινούνται αμείλικτα προς τα μεσάνυχτα -και 
για τους δύο πρωταγωνιστές αυτής της σύγχρονης ευρωπαϊκής τραγωδίας. 
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