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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 ι απρόβλεπτες εξελίξεις στη Γερμανία, οι συμβολισμοί της διαμάχης Βρυξελλών 
– Ρώμης, οι ενταξιακές δυσκολίες των χωρών των Δ. Βαλκανίων, οι εξελίξεις 
στο μέτωπο του Brexit αλλά και η πρόκληση της επόμενης ημέρας των 

ευρωεκλογών για τους Πράσινους της Ευρώπης περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου 
Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #22:

Στην δίνη τεκτονικών αλλαγών και ανατροπών του πολιτικού της σκηνικού, η Γερμανία 
δεν θα μπορεί και δεν θα θέλει να στηρίξει μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση 
εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.

Η πρόσφατη διένεξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ιταλικής κυβέρνησης 
με αντικείμενο  τη διαχείριση του τερατώδους δημόσιου χρέους της χώρας έφερε εκ 
νέου στην επιφάνεια τη δυσκαμψία της διακυβέρνησης της Ευρωζώνης και τα αδιέξοδα 
του προσανατολισμού της προς τις πολιτικές της λιτότητας. Μολονότι, για την ώρα, η 
ρήξη δείχνει να αποφεύγεται, είναι βέβαιο ότι στο μέλλον οι δομικές αστοχίες της 
Νομισματικής Ένωσης θα επιστέψουν για να τη στοιχειώσουν.

Την ίδια ώρα, η προοπτική ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ είναι 
υπαρκτή, όμως ο δρόμος για αυτές τις χώρες είναι ιδιαίτερα μακρύς και κοπιαστικός. 
Μπορούν, επίσης, οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να διαβλέψουν καταστάσεις και να αποφύγουν 
σκοπέλους; Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο η νέα Κομισιόν έχει πάρει το 
μάθημά της. 

Μετά τις καθ’ όλα ιδιαίτερες ευρωεκλογές στη Βρετανία, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα 
του Brexit να καθορίζει σημαντικά τις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από 
την εν εξελίξει κούρσα διαδοχής της Μέι εντός του Συντηρητικού κόμματος αλλά και από 
την επανενεργοποίηση διαιρετικών τομών,  όπως αυτή του περιφερειακού ζητήματος 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένα μήνα μετά τις ευρωεκλογές, οι 69 έδρες των Πράσινων βουλευτών στο 
Ευρωκοινοβούλιο χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης για την προώθηση 
προγραμμάτων οικολογικής ευαισθησίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
κράτη-μέλη. Οι αντιστάσεις είναι πολλές, και μερικές φορές δίνουν την εντύπωση 
της υποχώρησης των οικολογικών θέσεων στον πυρήνα της ΕΕ, που συναπαρτίζουν η 
Γαλλία και η Γερμανία. Το κύριο διακύβευμα για τους οικολόγους είναι να γίνει κτήμα 
κάθε κράτους-μέλους μια πολιτική διεθνιστική που επιβάλλει περιορισμούς στην 
οικονομική ανάπτυξη.
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ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
του Γιώργου Καπόπουλου

Ο ι ευρωεκλογές αλλά και οι πρώτες δημοσκοπικές καταγραφές που ακολούθησαν 
φώτισαν στην πλήρη έκτασή της τη συνολική κρίση του πολιτικού συστήματος 
της Γερμανίας, μια κρίση που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι κλείνει 

αποφασιστικά το κεφάλαιο της μεταπολεμικής ιστορίας της χώρας μετά το 1949, στο 
πλαίσιο πρώτα της Δυτικής Γερμανίας και –μετά το 1990– της Ενιαίας.

Μέχρι και τις πρόσφατες ευρωεκλογές, μιλούσαμε για τη συνεχή συρρίκνωση των 
εκλογικών και δημοσκοπικών ποσοστών του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, του 
ήσσονος κυβερνητικού εταίρου των Χριστιανοδημοκρατών, στον τρίτο μετά το 2005 
Μεγάλο Συνασπισμό.

Από την επαύριο των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου, αυτό που κυριαρχεί στη Γερμανία 
είναι η δημοσκοπική πρωτιά των Πρασίνων, που εκτοπίζουν τους Χριστιανοδημοκράτες 
στη δεύτερη θέση, με τους Σοσιαλδημοκράτες να υποβιβάζονται στην τέταρτη θέση με 
την τρίτη να καταλαμβάνεται από την Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπικές καταγραφές, ο σημερινός Μεγάλος Συνασπισμός βαδίζει 
προς το τέλος του, καθώς ακόμη και το άθροισμα των ποσοστών των Χριστιανοδημοκρατών, 
των Σοσιαλδημοκρατών και των Φιλελευθέρων δεν δίνει κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. 
Μόνη δυνατή κυβερνητική επιλογή, ένας Μεγάλος Συνασπισμός με μείζονα εταίρο τους 
Πράσινους και ήσσονα τους Χριστιανοδημοκράτες!

Τα αίτια για τη συνεχή εκλογική καθίζηση των Σοσιαλδημοκρατών είναι γνωστά: Είναι 
η Ατζέντα 2010 του Καγκελαρίου Σρέντερ, που υιοθετήθηκε μετά το 2002, μια υψηλού 
κοινωνικού κόστους ατζέντα διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.

Η γνωστή έγκυρη ιστοσελίδα Eurointelligence αποδίδει στις 24 Ιουνίου τη 
δημοσκοπική καθίζηση των Χριστιανοδημοκρατών στην απογοήτευση μεγάλου 
τμήματος της εκλογικής τους βάσης για την περιορισμένη –αν όχι προσχηματική– 
ευαισθησία του CDU/CSU για τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι ό,τι υπέστησαν οι Σοσιαλδημοκράτες, λόγω των μεταρρυθμίσεων του Σρέντερ, 
αλλά και οι Συντηρητικοί στη Βρετανία, λόγω Brexit, το υφίστανται τώρα οι 
Χριστιανοδημοκράτες, που υποτίμησαν τη βαρύτητα του παράγοντα της κλιματικής 
αλλαγής ως κριτηρίου για την επιλογή των ψηφοφόρων.
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Όλα τα παραπάνω δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τη δέσμευση Χριστιανοδημοκρατών 
και Σοσιαλδημοκρατών να συγκυβερνήσουν μέχρι την εκπνοή της παρούσας 
κοινοβουλευτικής θητείας τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Οι Σοσιαλδημοκράτες είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση μέχρι το 
τέλος του χρόνου, με την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες να αποτελεί μονόδρομο. Στην 
περίπτωση αυτή, θα τερματισθεί και η θητεία της Α. Μέρκελ στη Καγκελαρία, καθώς έχει 
δεσμευθεί να μη διεκδικήσει νέα θητεία.

Στο παραπάνω σκηνικό τεκτονικών αλλαγών στη Γερμανία εξυπακούεται ότι το Βερολίνο 
δεν θα θέλει και δεν θα μπορεί να είναι ενεργός συνομιλητής σε μια ουσιαστική 
διαπραγμάτευση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Το «δεν θα μπορεί», που προστίθεται στο «δεν θα θέλει», είναι η μεγάλη αλλαγή στο 
ευρωπαϊκό στίγμα της Γερμανίας, καθώς μέχρι στιγμής η ευρωπαϊκή ακινησία, το 
χειρόφρενο στην περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωζώνης, ήταν συνειδητή επιλογή, εδώ 
και μια δεκαετία, και των δύο εταίρων της κυβέρνησης Μέρκελ.

Ποια θα είναι η ευρωπαϊκή πολιτική ενός Μεγάλου Συνασπισμού Πρασίνων 
– Χριστιανοδημοκρατών; Ποια ευρωπαϊκή στρατηγική θα υιοθετήσουν οι 
Σοσιαλδημοκράτες στην αντιπολίτευση;

Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι βέβαιο: ότι ο διάλογος αλλά και η αντιπαράθεση στη 
Γερμανία θα κυριαρχηθούν από την αναζήτηση κοινωνικής συνοχής αλλά την κατοχύρωση 
ποιότητας ζωής.

Χωρίς ιδιαίτερο ευρωπαϊκό στίγμα, σε σχέση με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους 
Σοσιαλδημοκράτες, οι Πράσινοι δεν έχουν κανένα λόγο να μπουν στο στόχαστρο 
των πολιτικών τους αντιπάλων τασσόμενοι υπέρ μιας εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, που δεν είναι νοητή χωρίς αμοιβαιοποίηση του κινδύνου και μεταφορά 
πόρων – δύο θέματα ταμπού στη Γερμανία ακόμη και σε περίοδο πλήρους ανατροπής 
του πολιτικού σκηνικού.

Έτσι, η έλλειψη σύγκλισης για το μέλλον της ΕΕ και της Ευρωζώνης και η ανυπαρξία 
γαλλογερμανικού κοινού παρονομαστή, που αποτυπώθηκε με δραματικό τρόπο στο 
βέτο του Μακρόν στην υποψηφιότητα Βέμπερ για τη διαδοχή του Ζ. Κλ. Γιούνκερ στην 
Προεδρία της Κομισιόν, θα συνεχίσουν να είναι κυρίαρχα στον ευρωπαϊκό ορίζοντα.
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Με δυο λόγια, η ευρωπαϊκή κρίση, με τη Βρετανία να μην μπορεί να διαχειρισθεί το Brex-
it, τη Γαλλία στη δίνη της διπολικής αντιπαράθεσης Μακρόν – Λεπέν και την Ιταλία να 
κυβερνάται επί της ουσίας από τον Σαλβίνι, ολοκληρώνεται με την απόλυτη και άγνωστης 
χρονικής διάρκειας εσωστρέφεια της Γερμανίας.

Μια εσωστρέφεια και εθνική περιχαράκωση που ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή 
των Χριστιανοδημοκρατών και των Σοσιαλδημοκρατών αμέσως μετά την έναρξη της 
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, το φθινόπωρο του 2008, αλλά και τη διάσωση 
της Ελλάδας την άνοιξη του 2010, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της κρίσης στην 
Ευρωζώνη.

Τότε η εσωστρέφεια είχε ως άλλοθι τη άρνηση των Γερμανών φορολογουμένων να 
βοηθήσουν εταίρους με χαλαρή –αν όχι ανύπαρκτη– δημοσιονομική πειθαρχία. Σήμερα η 
εσωστρέφεια δεν πρόκειται να τερματισθεί πριν από την πλήρη κατάρρευση του παλιού 
και τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού.

Γερμανικό βραχυκύκλωμα την ώρα της –πιθανής πλέον– ασύντακτης αποχώρησης της 
Βρετανίας από την ΕΕ, με την ακροδεξιά Λέγκα στα ηνία της εξουσίας στη Ρώμη και τη 
Λεπέν μόνη απέναντι στον Μακρόν στο Παρίσι.
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H ΔΙΑΜΑΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – 

ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

του Γιάννη Γούναρη

Α π’ ό,τι φαίνεται, η προοπτική μιας ρήξης ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τη 
Ρώμη απομακρύνεται – για την ώρα τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κάνει ένα βήμα πίσω και παρά τις περί του αντιθέτου απειλές δεν 

προχωρά (ακόμη) στην εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος εις 
βάρος της Ιταλίας, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε κυρώσεις. Ωστόσο, 
η επιλογή αυτή παραμένει στο τραπέζι, εφόσον οι Ιταλοί δεν προχωρήσουν σε 
άμεσες διορθώσεις του προϋπολογισμού. Στο επίκεντρο της συνεχιζόμενης εδώ 
και μήνες κρίσης στις σχέσεις Ιταλίας – ΕΕ βρίσκεται η εκτίμηση της Επιτροπής  
ότι το θηριώδες ιταλικό δημόσιο χρέος θα ανέλθει στο 135% του ΑΕΠ μέχρι το 2020 
(το δεύτερο υψηλότερο, μετά το ελληνικό), ενώ το έλλειμμα θα αυξηθεί πάνω από 
το ανώτατο όριο του 3% του ΑΕΠ. 

Από ιταλικής πλευράς, ο (τεχνοκράτης) πρωθυπουργός Κόντε εμφανίζεται 
αποφασισμένος να συμμορφωθεί με τους κανόνες για να αποφύγει τη διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος. Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών θα απαντήσει στην 
αξιολόγηση της Επιτροπής αυτήν την εβδομάδα, και η τελευταία θα επανέλθει μέχρι 
τις αρχές Ιουλίου με έκθεση προς τα υπουργεία Οικονομικών του νομισματικού 
μπλοκ σχετικά με το εάν προτίθεται τελικά να κινήσει την πειθαρχική διαδικασία. 
Η όλη κατάσταση περιπλέκεται από την πολωμένη εσωτερική πολιτική σκηνή της 
Ιταλίας, η κυβέρνηση της οποίας χωρίζεται στους «μετριοπαθείς» , όπως ο Κόντε 
και ο υπουργός Οικονομικών Τρία, και στους «σκληροπυρηνικούς», με πρώτο 
φυσικά τον Σαλβίνι, ο οποίος εξέρχεται από έναν θρίαμβο στις ευρωεκλογές και 
οποιαδήποτε αναμέτρηση με τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών είναι βέβαιο ότι θα 
τον ενίσχυε ακόμα περισσότερο, βάζοντας τον στον πειρασμό να οδηγήσει τη χώρα 
σε πρόωρες εκλογές. 

Η υπόθεση της συνεχιζόμενης ευρω-ιταλικής διένεξης είναι ήδη αρκετά περίπλοκη 
και δυνητικά εκρηκτική για το μέλλον της Ευρωζώνης από μόνη της. Ωστόσο, 
προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό εάν ιδωθεί όχι ως μεμονωμένη 
περίπτωση αλλά ως άλλη μία επιβεβαίωση των εκ γενετής παθογενειών της 
Νομισματικής Ένωσης και της τοξικότητας που προκαλεί η εμμονή της ΕΕ στο 
δόγμα της λιτότητας, εμμονή που ενδέχεται να αποβεί μοιραία για την ίδια την 
Ευρωζώνη μακροπρόθεσμα. Κατά τους μήνες πριν τις ευρωεκλογές του Μαΐου
υπήρξε μια συγχορδία δηλώσεων και κινήσεων από κορυφαίους παράγοντες της 
ΕΕ που αναγνώριζαν την ανάγκη να χαλαρώσει η λιτότητα και να δοθούν γενναίες
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δημοσιονομικές ενέσεις στις οικονομίες εκείνων των χωρών της Ευρωζώνης που 
ασφυκτιούν στον στενό κορσέ της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Προφανέστατα, 
το κίνητρο δεν ήταν άλλο από τη δυσοίωνη προοπτική της ανόδου του λαϊκισμού 
(εντός και εκτός εισαγωγικών) σε μια σειρά από χώρες της ΕΕ. Το μήνυμα των 
Βρυξελλών στους πολίτες ήταν: «Σας ακούμε, καταλαβαίνουμε το μήνυμα, μαζί θα 
αναζητήσουμε τις λύσεις, δεν είναι διέξοδος ο ευρωσκεπτικισμός». Οι ευρωεκλογές 
ήλθαν και παρήλθαν, οι προφητείες για την κατάληψη των γυάλινων ανακτόρων 
της ΕΕ από το μαύρο μέτωπο του λαϊκισμού δεν επαληθεύθηκαν – μολονότι οι εν 
λόγω δυνάμεις όντως σημείωσαν αύξηση της δυναμικής τους στη νέα Ευρωβουλή. 
Και η περίφημη χαλάρωση της λιτότητας παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες. 

Με την ευκαιρία, η αναφορά στις ελληνικές καλένδες έρχεται να μας θυμίσει ότι 
η περίπτωση της Ιταλίας παρουσιάζει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον. Πριν καν 
ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων των ευρωεκλογών, η Επιτροπή εξέδωσε 
την τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα, όπου διαπιστώνει 
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα υπολείπεται του συμφωνημένου στόχου (3,5% 
ΑΕΠ) τόσο για φέτος όσο και για το 2020. Ο υπολογισμός του ακριβούς ύψους 
του ελλείμματος παραπέμπεται στον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, εφόσον η Επιτροπή 
επιμείνει σε αυτές τις εκτιμήσεις, η χώρα θα χρειαστεί να εφαρμόσει ένα σχέδιο 
«αναζήτησης ισοδυνάμων για να πιάσει τους στόχους». Την ίδια εκτίμηση κάνει και 
ο γνωστός μας Κλάους Ρέγκλινγκ, επικεφαλής του εξόχως τεχνοκρατικού ESM. 
Αν όλα αυτά μας θυμίζουν επικίνδυνα εποχές μνημονίου, ο λόγος είναι μάλλον 
προφανής.  

Το υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον της Ευρωζώνης και της ΕΕ είναι εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε ρεαλιστική προοπτική εξόδου από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Δεν 
λείπουν βέβαια οι προτάσεις και οι αναλύσεις που, ορθώς θεωρητικά, εντοπίζουν 
τη λύση σε μια ριζική μεταρρύθμιση του συνόλου της οικονομικής διακυβέρνησης, 
πάνω στους άξονες του αναπτυξιακού προσανατολισμού, της αμοιβαιοποίησης 
των κινδύνων και του χρέους, του θεσμικού εκδημοκρατισμού και της λογοδοσίας. 
Όπερ έδει δείξαι. Προφανώς, εάν η Ευρωζώνη ήταν ένα δημοκρατικό σύστημα και 
διέθετε τις δομές μιας αληθινής νομισματικής ένωσης δεν θα είχε τα προβλήματα 
που έχει. Ωστόσο, είναι μάλλον πρόδηλο ότι η συγκεκριμένη μορφή και οι 
συγκεκριμένες πολιτικές είναι εγγενείς και όχι συγκυριακές. Επομένως, ποια είναι 
η εναλλακτική; Ο Σαλβίνι επανέρχεται στην ιδέα των mini-BOTs, χρεογράφων 
μικρής αξίας που θα εκδίδονται για την κάλυψη ληξιπρόθεσμων πληρωμών του 
Δημοσίου ή με τη μορφή πιστώσεων προς φορολογουμένους που δικαιούνται 
επιστροφή φόρου, ενώ θα γίνονται, αντιστοίχως, αποδεκτά από το κράτος για 
πληρωμή φόρων. 

Εντούτοις, δεν είναι καθόλου σαφές –μάλλον το αντίθετο– ούτε το εάν οι Ιταλοί 
εξετάζουν αυτό το ενδεχόμενο σοβαρά, ούτε το πώς μια τέτοια κίνηση, όπως και 
άλλες ιδέες για δημοσιονομικό νόμισμα που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, δεν 
θα ερμηνευόταν αμέσως ως κυκλοφορία παράλληλου νομίσματος, με αποτέλεσμα 
την ουσιαστική, αν όχι τυπική, διάλυση της Ευρωζώνης
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.Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 

ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
του Δημήτρη Ραπίδη

Υ πάρχει προοπτική ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, 
όμως ο δρόμος για αυτές τις χώρες είναι ιδιαίτερα μακρύς και κοπιαστικός. 
Οι προθέσεις της απερχόμενης Επιτροπής ήταν σταθερά θετικές, υπέρ της 

ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας, της Σερβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου, 
ωστόσο οι μέχρι τώρα εκθέσεις προόδου δείχνουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος. 

Η ΕΕ επαναπροσέγγισε τα Δυτικά Βαλκάνια με πραγματικούς ενταξιακούς όρους 
έπειτα από 15 ολόκληρα χρόνια, δηλαδή με κεντρικό γνώμονα το κράτος δικαίου, την 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών ελευθεριών, τα ζητήματα 
διαφάνειας και δημοκρατικής σταθερότητας. 

Μέχρι το 2018 κύρια μέριμνα της Κομισιόν και της ΕΕ συνολικά ήταν η επίτευξη των 
στόχων στο πεδίο της οικονομίας, καθώς και οι αναπτυξιακές προοπτικές. Όλο αυτό 
το διάστημα που η ΕΕ δεν είχε εμβαθύνει και πιέσει σε ζητήματα καλής γειτονίας, 
οι τρεις από τις τέσσερις χώρες, εξαιρουμένου του Μαυροβουνίου, αντιμετώπιζαν 
ζητήματα εθνοτικής φύσης, ως απόρροια του συγκρουσιακού παρελθόντος μετά την 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας  και τον πόλεμου του Κοσόβου. Σημαντικά ζητήματα 
που όξυναν την εθνικιστική έξαρση ήταν το ονοματολογικό της Βόρειας Μακεδονίας,  
το οποίο λύθηκε με την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών, οι σχέσεις Βελιγραδίου-
Πρίστινας, αλλά και η παρεμβατική πολιτική των Τιράνων στο Κόσοβο. 

Η ΕΕ, και κυρίως η νέα Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, οφείλουν να κινηθούν 
με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο ζήτημα της ενταξιακής πορείας. Υπάρχουν 
δύο διαφορετικές «σχολές» και τάσεις επιρροής εντός της ΕΕ για τα Βαλκάνια: Η μία 
προκρίνει την επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας με γνώμονα τη γεωπολιτική 
διάσταση των Βαλκανίων, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα ουσιώδη ζητήματα ένταξης 
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η άλλη τάση 
προκρίνει τη σταθερή, σχολαστική αξιολόγηση της πορείας ένταξης και αυστηρές 
εκθέσεις προόδου. Προς το παρόν καμία από τις δύο τάσεις δεν φαίνεται να επικρατεί, 
ωστόσο κάποιες εξωτερικές πιέσεις ενδέχεται να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τις 
εξελίξεις.

Οι εκκρεμείς για ένα τμήμα του συντηρητικού και νεοφιλελεύθερου κατεστημένου στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού διεθνοτικές εντάσεις και οι αποτυχημένες κρατικές δομές 
μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρουσιακές τακτικές από τις τοπικές ηγεσίες στα Δυτικά 
Βαλκάνια, ειδικά εάν δεν υπάρχει μια ορατή και απτή ενταξιακή πορεία και διαδικασία.



Όσες δυνάμεις τρέφουν και συντηρούν ελπίδες για αλλαγή συνόρων και αθέτηση 
διεθνών Συμφωνιών, μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορούν να προκαλέσουν 
στην προοπτική ανάπτυξης, ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων. 

Με τις χρόνιες οικονομικές και διοικητικές αδυναμίες που αντιμετωπίζουν 
τα προς ένταξη κράτη, και με τους μεγαλοϊδεατισμούς να βρίσκουν πάντοτε 
πρόσφορο έδαφος για να «ανθίσουν», η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων 
προσλαμβάνει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά 
και τις γεωπολιτικές προκλήσεις θα πρέπει η ΕΕ και οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να 
απαντήσουν και να αντιληφθούν ότι τα κριτήρια ένταξης δεν αποτελούν έναν 
στεγνό μαθηματικό τύπο, αλλά μια σύνθετη εξίσωση που απαιτεί υποχωρήσεις, 
συμβιβασμούς και διορατικότητα.

Μπορούν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να διαβλέψουν καταστάσεις και να αποφύγουν 
σκοπέλους; Το επόμενο διάστημα θα φανεί κατά πόσο η νέα Κομισιόν έχει πάρει 
το μάθημά της. 
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ΟΙ ΔΙΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΠΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ BREXIT ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ 
ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

του Θωμά Γούμενου

Ό πως έχει γίνει πλέον ευρύτερα αποδεκτό, το ζήτημα του Brexit έχει 
ενισχύσει την πολυπλοκότητα της δομής τόσο των πολιτικών προτιμήσεων 
όσο και των κομματικών συσχετισμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 

προφανές ότι η διαιρετική τομή Αριστερά – Δεξιά (ο «οριζόντιος άξονας» του 
πολιτικού φάσματος), ούτως άλλως εξασθενημένη εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες 
στη Δυτική Ευρώπη, δεν επαρκεί για την κατανόηση των πολιτικών εξελίξεων και 
των στάσεων των πολιτών. Το Brexit ανανοηματοδότησε και ενίσχυσε σημαντικά 
την «κάθετη» ορίζουσα του πολιτικού φάσματος, ο οποίος συνδέεται κατά κανόνα 
με κοινωνικο-πολιτισμικά ζητήματα όπως η μετανάστευση, η εθνική ταυτότητα ή/
και η παγκοσμιοποίηση.

Η εξέλιξη αυτή βεβαίως δεν συνεπάγεται ούτε την πλήρη υποχώρηση της 
οικονομικής διάστασης (Αριστερά - Δεξιά), ούτε την αυτόματη και ενιαία 
μετάφρασή της σε κομματική προτίμηση και πολιτικό αποτέλεσμα. Η αδυναμία 
διαμόρφωσης μια πλειοψηφικής –όχι μόνο στο κοινοβούλιο αλλά και στην ίδια 
τη βρετανική κοινωνία– επιλογής για το είδος του Brexit και το πολιτικό αδιέξοδο 
που τη συνοδεύει αποτελούν σαφείς ενδείξεις περί αυτού. Στις εθνικές εκλογές του 
Ιουνίου του 2017, ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα, παρότι το ζήτημα του Brexit ήταν 
σημαντικό, δεν καθόρισε μονοσήμαντα τις κομματικές προτιμήσεις, ούτε απέτρεψε 
την αναπαραγωγή του παραδοσιακού δικομματισμού. Η σημασία άλλων πολιτικών 
θεμάτων και το ίδιο το (πλειοψηφικό) εκλογικό σύστημα αποτέλεσαν προφανώς 
σημαντικούς διαμορφωτικούς παράγοντες. 

Στις πρόσφατες ευρωεκλογές, από την άλλη, όχι μόνο λόγω του παραδοσιακά 
δευτερεύοντος χαρακτήρα αυτών των εκλογών αλλά και (ή κυρίως) λόγω των εντελώς 
ιδιότυπων χαρακτηριστικών που συνόδευαν αυτή την αναμέτρηση, το Brexit είχε 
αναμφίβολα έναν κεντρικό ρόλο. Παρότι το τελικό αποτέλεσμα απλά επιβεβαίωσε 
τον ατελή διχασμό του εκλογικού σώματος, οι εκλογές αυτές σφραγίστηκαν από την 
απογείωση μικρών κομμάτων με σαφή θέση υπέρ ή κατά του Brexit (κόμμα Φάρατζ, 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, Πράσινοι) και την τιμωρία τόσο των Εργατικών (τρίτη 
θέση με 13,6%), όσο και (κυρίως) των Συντηρητικών, που κατέλαβαν την πέμπτη 
θέση με μονοψήφιο ποσοστό. Αν και η ευλογοφανής ερμηνεία αποδίδει αυτό το 
αποτέλεσμα σε ψήφο τακτικής, η οποία θα επανέλθει στα δύο μεγάλα κόμματα, 
οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν προς ώρας μια διατήρηση αυτών των επιλογών, 
ιδιαίτερα αναφορικά με το Brexit Party.
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Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα αυτό πυροδότησε ή επιτάχυνε εξελίξεις στα δύο 
μεγάλα κόμματα: Στην περίπτωση των Εργατικών, ο Τζέρεμι Κόρμπιν βρίσκεται 
κοντά στην αποδοχή του αιτήματος της πλειοψηφίας του κόμματος (η οποία είναι 
υπέρ της παραμονής) για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος επί της όποιας 
συμφωνίας επιτευχθεί, αν και οι εθνικές εκλογές φαίνεται να αποτελούν την πρώτη 
επιλογή του. Είναι όμως οι εξελίξεις στο Συντηρητικό κόμμα, και συγκεκριμένα η 
εκλογή ηγεσίας μετά την παραίτηση της Τερέζας Μέι, που είναι οι πλέον καθοριστικές 
στην τρέχουσα φάση αυτής της πρωτοφανούς διαδικασίας.

Μετά από διαδοχικές ψηφοφορίες στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
του κόμματος στο διάστημα 13-20 Ιουνίου, οι δύο τελικοί υποψήφιοι είναι ο (πρώην 
ΥΠΕΞ) Μπόρις Τζόνσον και ο νυν ΥΠΕΞ Τζέρεμι Χαντ. Πλέον είναι τα περίπου 160.000 
μέλη του κόμματος τα οποία θα επιλέξουν, διά της επιστολικής ψήφου, για πρώτη 
φορά τον πρωθυπουργό της χώρας, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στις 22 Ιουλίου. Βασικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής ως τώρα ήταν η ίδια 
η (αναμενόμενη) κεντρική θέση του Brexit και η σαφής κυριαρχία της σκληρής 
γραμμής μεταξύ των (αρχικά δέκα) υποψήφιων διαδόχων της Μέι. Αυτό απηχεί τις 
θέσεις των μελών του κόμματος, τα οποία σε πρόσφατη δημοσκόπηση τάσσονται 
συντριπτικά, με ποσοστό 83%, υπέρ ενός Brexit ακόμα και χωρίς συμφωνία με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο Τζόνσον, ξεκάθαρο φαβορί από την αρχή της κούρσας, συντηρεί το απρόβλεπτο 
και σκληρό προφίλ του περί Brexit, διατυπώνοντας μεταξύ άλλων το επιχείρημα ότι 
η ΕΕ θα δεχτεί την αναδιαπραγμάτευση ευνοϊκότερων όρων αλλά και την κατάργηση 
του backstop στο ιρλανδικό σύνορο μόνο εφόσον η βρετανική κυβέρνηση είναι 
αποφασισμένη να προχωρήσει σε έξοδο χωρίς καμία συμφωνία. Το αναμενόμενο 
αντεπιχείρημα, που διατυπώνεται από διαφορετικές πλευρές, είναι το πώς θα 
επιτευχθεί αυτό, τη στιγμή που αφενός η ΕΕ αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε 
μεταβολή των συμφωνηθέντων και αφετέρου ακόμα και οι ελάσσονες διαφορές 
φαίνεται να είναι ικανές να προκαλέσουν δραματικά αδιέξοδα στο βρετανικό 
κοινοβούλιο.

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί πως το Brexit θέτει σε κίνδυνο το θεωρούμενο 
ως διευθετημένο κατά την τελευταία 20ετία περιφερειακό ζήτημα της χώρας, 
καταδεικνύοντας έτσι τη δυνατότητά του να ανανοηματοδοτεί και να επανενεργοποιεί 
διαιρετικές τομές. Η μη διευθέτηση του ζητήματος του χερσαίου συνόρου μεταξύ 
Ιρλανδίας – Ηνωμένου Βασιλείου εγκυμονεί τον κίνδυνο αναζωπύρωσης της 
εθνοτικής αστάθειας στη Β. Ιρλανδία. Επιπροσθέτως, πέραν της διατυπωθείσας 
πρόθεσης των Σκοτσέζων εθνικιστών να προβούν σε νέο δημοψήφισμα ανεξαρτησίας, 
ο εντεινόμενος αγγλικός εθνικισμός μεταξύ των υποστηρικτών του Brexit, ο 
οποίος εκφράζεται κομματικά όχι μόνο μέσω της Ακροδεξιάς αλλά και μέσω των 
Συντηρητικών, εμπεριέχει κινδύνους μεσοπρόθεσμα. 
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Στην προαναφερθείσα δημοσκόπηση μεταξύ των μελών του Συντηρητικού κόμματος, 
σχεδόν το 60% δηλώνει διατεθειμένο να δεχτεί την αποχώρηση της Σκοτίας και 
της Β. Ιρλανδίας προκειμένου να επιτευχθεί το Brexit. Παρότι αυτό δεν αποτελεί 
σε καμία περίπτωση πλειοψηφική άποψη μεταξύ των Βρετανών, ούτε είναι εύκολο 
να συμβεί, έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι προμήνυμα διχοτόμησης ή διάλυσης 
ενός πολυεθνικού σχηματισμού δεν είναι τόσο η εκδήλωση περιφερειακών 
αποσχιστικών κινημάτων όσο η απομάκρυνση της πολυπληθέστερης εθνοτικής 
ομάδας από την ανάγκη της ένωσης· εν προκειμένω, η «αγγλική απόσυρση» από την 
ιδέα της «βρετανικότητας».
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ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΜΟΧΛΟΣ 

ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
της Ειρήνης Συγγελάκη

Χ άρη στην κινητοποίηση των νέων σε ηλικία ψηφοφόρων, οι Πράσινοι 
κατέκτησαν 69 από τις 571 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, σημειώνοντας μια 
εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με το 2014. Σε σύνολο 

ψήφων η επίδοση αυτή αντιστοιχεί στο 9,2% πανευρωπαϊκά, και είναι η καλύτερη 
από κάθε άλλη φορά. Οι Γερμανοί Πράσινοι κατέλαβαν στη χώρα τους τη δεύτερη 
θέση με ποσοστό 20,5% και διαθέτουν 21 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ οι Γάλλοι 
Οικολόγοι βρέθηκαν στην τρίτη θέση με ποσοστό 13% και 12 έδρες. Σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, οι Πράσινοι δεν κέρδισαν την πρώτη θέση σε καμία χώρα, ήταν όμως 
δεύτεροι σε Γερμανία, Φινλανδία και Ιρλανδία (σε ισοψηφία με το τρίτο κόμμα) και 
τρίτοι στη Γαλλία, τη Δανία, τη Λιθουανία και το Λουξεμβούργο. Επίσης, οι Βρετανοί 
Οικολόγοι, αν και κατακερματισμένοι σε πολλούς σχηματισμούς, βρέθηκαν στην 
τρίτη θέση στη Μ. Βρετανία και θα καταλάβουν 11 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο έως 
ότου αποχωρήσει η χώρα τους από την ΕΕ τον Οκτώβριο.

Στους νέους συσχετισμούς δύναμης που διαμορφώνονται, οι Πράσινοι δεν μπορούν 
μεν να επιβάλουν την πολιτική τους, είναι όμως υπολογίσιμη πολιτική δύναμη 
που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την προώθηση μιας κοινωνικής 
Ευρώπης, που προστατεύει το κλίμα και στηρίζεται σε δημοκρατικές διαδικασίες, 
σύμφωνα με τη Σκα Κέλερ, τη Γερμανίδα υποψήφια των Πρασίνων για την Προεδρία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο επικεφαλής των Γάλλων Οικολόγων Γιανίκ Ζαντό αναδεικνύει πάντως και την 
αντίστροφη οπτική: Ναι μεν εκτιμά ότι η επιτυχία του κόμματος στις πρόσφατες 
ευρωεκλογές οφείλεται στην ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος, πιστεύει όμως 
επίσης ότι η διάσταση αυτή πρέπει να είναι κομμάτι της καθημερινής αντιμετώπισής 
του σε κάθε χώρα της ΕΕ. Δημοσκοπήσεις που έγιναν ενόψει των τελευταίων 
ευρωεκλογών δείχνουν π.χ. ότι οι Γάλλοι πολίτες θα δέχονταν μια επιβράδυνση στην 
οικονομική ανάπτυξη με αντάλλαγμα την προστασία του κλίματος. Παρομοίως, στη 
Γερμανία επιταχύνεται το κλείσιμο των τελευταίων 100 εργοστασίων παραγωγής 
ενέργειας από λιγνίτη, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί ως το 2030, πολύ πριν από το 
2038, που είχε υπολογιστεί αρχικά στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. 
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Στην πράξη πάντως ο αγώνας για την αλλαγή της ασκούμενης αναπτυξιακής και 
περιβαλλοντικής πολιτικής διεξάγεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό, 
οι Ευρωπαίοι Οικολόγοι έχουν κάθε λόγο να επιβάλουν τη χάραξη ευρωπαϊκής 
πολιτικής για το περιβάλλον μέσω Οδηγίας που θα ενσωματώνεται υποχρεωτικά 
στην εθνική νομοθεσία.

Η πολυπλοκότητα των ζητημάτων που ανακύπτουν,  όπως η διατήρηση και 
αύξηση των θέσεων εργασίας σε ένα πλαίσιο ήπιας ανάπτυξης, προβληματίζει 
τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι λύσεις που θα προκριθούν θα είναι αποτέλεσμα 
συγκρούσεων, είναι όμως σημαντικό να διατυπωθεί ευκρινώς το διακύβευμα, 
που δεν είναι άλλο από τη δημιουργία των συνθηκών διαφύλαξης και ανάπτυξης 
της ζωής στον πλανήτη. Στη Γαλλία ιδιαίτερα, μια σειρά από προσωπικότητες του 
πνεύματος συνεισφέρουν στην ενημέρωση των πολιτών και στη συνειδητοποίηση 
της μαχητικής στάσης ζωής που επιβάλλεται για τη λύση του. Η φιλόσοφος 
Κορίν Πελισόν βλέπει την οικολογία σαν ένα σχέδιο απελευθέρωσης από το 
νεοφιλελεύθερο ιδεολόγημα της διαρκούς ανάπτυξης, μέσα από την αναθεώρηση 
των καταναλωτικών μας συνηθειών όχι μέσω φοβικών συνδρόμων και 
καταναγκασμών αλλά ως αποτέλεσμα νηφάλιας σκέψης και θετικής επιθυμίας 
για ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει πισωγύρισμα στο Δίκαιο για την προστασία του 
Περιβάλλοντος. 

Οι πολιτικοί επιστήμονες-ερευνητές Φλοράν Γκουγκού και Σιμόν Περσικό 
διαβλέπουν την ανάγκη ενίσχυσης της αξιοπιστίας των οικολογικών κομμάτων ως 
κομμάτων εξουσίας σε εθνικό επίπεδο, ώστε να πείσουν τους πολίτες ότι μπορούν 
να κυβερνήσουν και να εφαρμόσουν τις πολιτικές τους. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά 
η προσπάθεια αξίζει τον κόπο, επικροτεί ο Ισραηλινός ιστορικός Γιουβάλ Νώε 
Χαράρι: Είναι η κατάλληλη στιγμή για την εξεύρεση μιας καλής ισορροπίας μεταξύ 
εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων συμφερόντων, και η ΕΕ το έχει ανάγκη 
ώστε να εδραιωθεί ως υπερεθνική οντότητα. Τέλος, η βουλγαρικής καταγωγής 
συγγραφέας και σημειολόγος Τζούλια Κρίστεβα θεωρεί ότι η Ευρώπη που θα 
δίνει λύσεις στα προβλήματα του εθνικισμού και της κλιματικής αλλαγής είναι 
αυτή που δημιουργείται μέσω του ενιαίου ευρωπαϊκού πολιτισμικού χώρου της 
πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας αλλά και μέσω του νομικού πολιτισμού 
της ανοχής της διαφορετικότητας. Η κατά Κρίστεβα ψυχή της Ευρώπης δεν έχει 
διαποτίσει ακόμα τα εκτελεστικά όργανα της ΕΕ. Η κινητοποίηση της νέας γενιάς 
θα χρειαστεί να ενταθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική.
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