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02
TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

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

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

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

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

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

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

Τ     ο ζήτημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 30 χρόνια μετά την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου, η ανοιχτή πληγή του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος 
για την Ευρώπη, οι εξελίξεις σε Βρετανία και Ισπανία, καθώς και οι κινεζικές 

επενδύσεις στη Γηραιά Ήπειρο περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων #26:

Η γεωπολιτική διάσταση, με τη μορφή μεγάλης ανατροπής, των συνεπειών της πτώσης 
του τείχους του Βερολίνου υποτιμήθηκε. Έτσι, 30 χρόνια μετά, επικρατεί η ψευδαίσθηση 
μιας συνεχούς πορείας τη ευρωπαϊκής οικοδόμησης που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, από την αρχή της θητείας του, όχι μόνο έχει 
καταθέσει το δικό του όραμα για το μέλλον της Ευρώπης αλλά έχει προχωρήσει και σε 
πρωτοβουλίες για την υλοποίησή του – αν και όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Η απόσταση 
από τον διακηρυκτικό λόγο του Μακρόν ως την πραγματική εικόνα στασιμότητας που 
παρουσιάζει η ΕΕ συνηγορεί υπέρ μιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης για την κατεύθυνση 
της ευρωπαϊκής συνεργασίας και ολοκλήρωσης.

Την ώρα που, στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ξενοφοβία, ο 
ρατσισμός και ο ακροδεξιός λαϊκισμός αποτελούν «κανονικότητα», η προσφυγική και 
μεταναστευτική κρίση συνεχίζουν να μαίνονται στη Γηραιά Ήπειρο, με τα στοιχεία των 
αρμόδιων φορέων να καταδεικνύουν ότι απαιτούνται άμεσες λύσεις.

Σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία επικρατεί αναβρασμός, καθώς οι εκλογές της 12ης 
Δεκεμβρίου είναι προ των πυλών. Για πολλούς, ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, οι 
εκλογές αυτές είναι εκείνες που θα κρίνουν την έκβαση του Brexit, με το μανιφέστο του 
Εργατικού Κόμματος να αποτελεί το μεγάλο στοίχημα του Τζέρεμι Κόρμπιν.

Το κύριο πολιτικό αποτέλεσμα των -κατά τα άλλα υποτονικών- τελευταίων εκλογών 
στην Ισπανία ήταν η συμφωνία Σοσιαλιστών – Podemos για σύναψη συνασπισμού. 
Καθώς όμως απαιτείται και η θετική ή ουδέτερη ψήφος άλλων κομμάτων στη βουλή, 
οι παραχωρήσεις των Σοσιαλιστών έναντι του καταλανικού κόμματος ERC, εν μέσω 
νέας όξυνσης της κρίσης στην Καταλονία, αποτελεί το κλειδί για τη συγκρότηση μιας 
προοδευτικής κυβέρνησης.

Γιορτάζοντας την 1η Οκτωβρίου 2019 τα εβδομηντάχρονα της επανάστασης του Μάο, ο 
Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εγκαινίαζε τη νέα εποχή υλοποίησης των πλανητικών 
σχεδίων επέκτασης που σηματοδοτούν οι νέοι Δρόμοι του Μεταξιού στο πλαίσιο του 
οράματός του για μια ενιαία ζώνη οικονομικής συνεργασίας μέσα από έναν ασφαλή 
διάδρομο μεταφοράς εμπορευμάτων. Η αμφιθυμία σε σχέση με τις κινεζικές επενδύσεις 
στην Ευρώπη, που φάνηκε το 2018, μετατρέπεται σε ενθουσιώδη εναγκαλισμό, ιδιαίτερα 
προσοδοφόρο για τη γαλλική οικονομία.
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ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ:

Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ
Γιώργος Καπόπουλος, Δημοσιογράφος και 

Υπεύθυνος Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων ΕΝΑ

Τ ριάντα χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, η κυρίαρχη 
και τότε και τώρα ευρωπαϊκή πολιτική ορθότητα και ο φόβος της 
«ετικέτας» του ευρωσκεπτικιστικού λαϊκισμού παρεμποδίζουν την ακριβή 

αξιολόγηση των κοσμογονικών αλλαγών του 1989 – 1991. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση 
προσλαμβάνεται ως συνέχεια της πορείας που ξεκίνησε η ΕΟΚ των έξι το 1957, που 
στην εξέλιξή της, τον Νοέμβριο του 1989, ήταν η Ευρωπαϊκή Κοινότητα των 12.

Η διαίρεση της Γερμανίας σε ζώνες κατοχής το 1945 και η ίδρυση των δύο γερμανικών 
κρατών το 1949 δεν ήταν απλώς και μόνο η σημαντικότερη παρενέργεια του Ψυχρού 
Πολέμου ΗΠΑ – ΕΣΣΔ, που είχε αρχίσει την άνοιξη του 1947 με την εξαγγελία του 
Σχεδίου Μάρσαλ και του Δόγματος Τρούμαν. Ήταν ταυτόχρονα, για μισό περίπου 
αιώνα, η λύση του «γερμανικού προβλήματος», που προέκυψε το 1871, όταν, υπό την 
ηγεμονία της Γερμανίας, συγκροτήθηκε η Ενιαία Γερμανία, μια εξέλιξη που ανέτρεψε 
τις μέχρι τότε υφιστάμενες ισορροπίες στη γηραιά ήπειρο.

Στην πρώτη ενοποίηση της Γερμανίας το 1871 υπήρχαν δύο αντίβαρα στη δυναμική 
κυριαρχίας του Βερολίνου στην Ευρώπη: Η Βρετανική Αυτοκρατορία και η τσαρική 
Ρωσία, που πρωταγωνίστησαν στη ματαίωση της δημιουργίας μιας «γερμανικής 
Ευρώπης». Ένα χρόνο μετά την ενοποίηση του 1990, στα τέλη του 1991, τα δύο 
παραπάνω παραδοσιακά αντίβαρα στη γερμανική παντοδυναμία δεν υπήρχαν πια:

—  Η Βρετανία στη Συνθήκη του Μάαστριχτ κατοχύρωνε το δικαίωμα να παραμείνει 
σε μια δεύτερη ταχύτητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
—  Λίγες βδομάδες μετά, στα τέλη του 1991, η Σοβιετική Ένωση έπαυε να υπάρχει.

Μέσα στην ευφορία της υπέρβασης της διαίρεσης της Γιάλτας, του εκδημοκρατισμού 
στην Ανατολική Ευρώπη και το βολονταρισμό της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, που θα πλαισίωνε ως δίχτυ ασφαλείας τη γερμανική ενοποίηση, 
ελάχιστοι πρόσεξαν πού παρέπεμπαν αθροιστικά τα κοσμογονικά γεγονότα της 
διετίας 1989 – 1991.
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Μια ματιά στο νέο χάρτη της Ευρώπης ήταν αρκετή για να προσγειώσει και τον πιο 
αθεράπευτα αισιόδοξο στην σκληρή πραγματικότητα. Ο νέος χάρτης δεν απεικόνιζε 
την Ευρώπη από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια αλλά την Ευρώπη της Συνθήκης του 
Μπρεστ – Λιτόφσκ. Μιας Συνθήκης που υπέγραψε η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων 
τον Φεβρουάριο του 2018 με τη Γερμανία και την Αυστροουγγαρία, που είχαν νικήσει 
στο Ανατολικό Μέτωπο.

Το μήνυμα ήταν σαφές: η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που αφορούσε την ενοποίηση της 
Δυτικής Ευρώπης στο πλαίσιο του συστήματος της Γιάλτας, ανήκε στο παρελθόν. Παρά 
τη ρητορική της «πρόσω ολοταχώς» επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που 
προώθησε ο Μιτεράν και προσυπέγραψε ο Κολ, τα βασικά δεδομένα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης είχαν αλλάξει.

Η Γερμανία, που είχε ξαναβρεί την πλήρη εθνική κυριαρχία και την κεντρική της 
θέση στην καρδιά της Ευρώπης, οριοθέτησε τον πάλαι ποτέ φεντεραλιστικό της 
ζήλο. Το μήνυμα προς τους εταίρους της -και κυρίως προς τη Γαλλία- ήταν ότι 
δεν αποδεχόταν το δίλημμα «γερμανική Ευρώπη ή ευρωπαϊκή Γερμανία». Κάθε 
μελλοντικό βήμα προς την ΟΝΕ αλλά και την πολιτική ενοποίηση είχε πλέον, από 
γερμανικής πλευράς, ως προαπαιτούμενο να μην είναι τίποτε άλλο παρά η αναγωγή 
σε ευρωπαϊκή κλίμακα του δυτικογερμανικού μάρκου αλλά και του μεταπολεμικού 
ομοσπονδιακού μοντέλου.

Το 1991 υπήρξε για τη Γαλλία αλλά και για τους υπόλοιπους εταίρους της Γερμανίας 
μια διπλή προσγείωση στην πραγματικότητα

—  Στη διαπραγμάτευση για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που άρχισε την άνοιξη του 
1991, έγινε εξαρχής σαφές ότι η γερμανική πλευρά προωθούσε ένα άκαμπτο πλαίσιο 
δημοσιονομικής αυστηρότητας ως προαπαιτούμενο για την ΟΝΕ, ένα πλαίσιο με 
απαγορευτικό κοινωνικό και πολιτικό κόστος για τους εταίρους της και κυρίως για 
τη Γαλλία.
—  Το μήνυμα όμως ότι μετά την ενοποίηση τίποτε δεν είναι όπως πριν το έστειλε 
η γερμανική πλευρά λίγες βδομάδες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη 
Γιουγκοσλαβία στα τέλη Ιουνίου του 1991.

Η Γερμανία πίεζε ασφυκτικά για την αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
των 12 της απόσχισης της Σλοβενίας και της Κροατίας, απειλώντας σε αντίθετη 
περίπτωση να κινηθεί μονομερώς η ίδια με όποια παρενέργεια θα μπορούσε να 
υπάρξει στην ούτως ή άλλως δύσκολη διαπραγμάτευση ενόψει της Συνόδου του 
Μάαστριχτ.
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Η –στο όνομα της μεταψυχροπολεμικής ευρωπαϊκής πολιτικής ορθότητας– 
υποτίμηση –αν όχι αγνόηση– των κοσμογονικών γεωπολιτικών ανατροπών της 
διετίας 1989 – 1991 οδήγησε στην υποβάθμιση των μηνυμάτων που ήταν σαφή 
εξαρχής.

Δεν χρειαζόταν να περιμένουμε την κρίση της Ευρωζώνης μετά το 2010 για να 
διαπιστώσουμε την αδιαπραγμάτευτη άρνηση του Βερολίνου να συζητήσει την 
αμοιβαιοποίηση του κινδύνου και τη μεταφορά πόρων∙ αρκούσε μια αναδρομή στη 
διαπραγμάτευση για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Τριάντα χρόνια μετά την πτώση του τείχους στο Βερολίνο οι μεγάλες γεωπολιτικές 
ανατροπές του 1989 – 1991 εξακολουθούν να υποτιμούνται, με αποτέλεσμα η 
οριοθέτηση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης που υιοθέτησε η Γερμανία μετά το 1991 
να αντιμετωπίζεται ως παρέκκλιση, και μάλιστα προσωρινή, από τον υποδειγματικό 
ευρωπαϊσμό της Δυτικής Γερμανίας των Αντενάουερ, Μπραντ και Σμιτ.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΟΥΤΟΠIΑ ΤΟΥ 

ΕΜΑΝΟΥEΛ ΜΑΚΡOΝ
Γιάννης Γούναρης, Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 

Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

OΕμανουέλ Μακρόν είναι ένας άνθρωπος με μεγάλες ιδέες για την Ευρώπη. 
Από την εκλογή του το 2017 δεν έχει χάσει ευκαιρία να ξεδιπλώσει το όραμά 
του για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον – σε μεγάλο βαθμό επαναλαμβάνοντας 

τον εαυτό του. Στην πρόσφατη συνέντευξη του στον βρετανικό Economist έδωσε 
στο κάλεσμά του για ευρωπαϊκή ενότητα έναν επιπλέον τόνο κατεπείγοντος: Το 
ΝΑΤΟ είναι «εγκεφαλικά νεκρό», η ήπειρος βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού» 
κι αν δεν ξυπνήσει «δεν θα έχει τον έλεγχο του πεπρωμένου της». Και μπορεί ο 
Πρόεδρος της Γαλλίας να διακηρύσσει την προσήλωσή του στο ευρωπαϊκό ιδεώδες, 
σε τελική ανάλυση όμως δεν παύει να είναι πάνω από όλα ο Πρόεδρος της Γαλλίας. 
Είναι λογικό να φιλτράρει την ευρωπαϊκή του πολιτική μέσα από το πρίσμα των 
προτεραιοτήτων, των αναγκών ή και των φόβων της χώρας της οποίας ηγείται. Στο 
κάτω κάτω, η επανεκλογή του δεν εξαρτάται από την έγκριση των Γερμανών, των 
Ιταλών ή των Ελλήνων πολιτών αλλά των Γάλλων. 

Δεν θα ήταν άλλωστε η πρώτη φορά που η Γαλλία επιδιώκει να ντύσει με έναν 
ευρωπαϊκό μανδύα τη δική της διεκδίκηση για την ηγεσία της Ευρώπης, για να 
συντηρήσει την αύρα του γαλλικού grandeur. Από αυτή την άποψη, η γαλλική 
διπλωματία αποδεικνύεται περισσότερο αποτελεσματική όταν ενεργεί υπό την 
τρικολόρ και σαφώς λιγότερο όταν τυλίγεται στην κυανή σημαία με τα δώδεκα χρυσά 
άστρα. Η κοντόφθαλμη κίνηση του Μακρόν να μπλοκάρει την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας δεν είναι τίποτα λιγότερο από ένα 
ευρωπαϊκό φιάσκο στα Βαλκάνια, το οποίο πρέπει να διορθωθεί σύντομα, πριν 
προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. Από την άλλη, του πιστώνεται ως επιτυχία 
η ανακοίνωση ότι το «σχήμα της Νορμανδίας» –η άτυπη ομάδα επαφής, με τη 
συμμετοχή των ηγετών Γαλλίας, Γερμανίας, Ρωσίας και Ουκρανίας, που επιδιώκει 
την εξομάλυνση της κρίσης στην ανατολική Ουκρανία– θα ενεργοποιηθεί εκ νέου 
στο Παρίσι, για πρώτη φορά από το 2016. 

Η φιλοδοξία του Μακρόν να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα ευρωπαϊκά πράγματα 
είναι εύλογη – ίσως και θεμιτή. Όμως ούτε ο ίδιος είναι Ντε Γκωλ (ή Μιτεράν), 
ούτε η Γαλλία έχει το ειδικό βάρος που είχε τις δεκαετίες του 1960 και του 1980.
Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ότι η αποχώρηση της Βρετανίας δημιουργεί ακόμη 
μεγαλύτερη ανισορροπία υπέρ του έτερου εταίρου του γαλλογερμανικού 
άξονα, κάτι που η Γαλλία δείχνει απρόθυμη να συνειδητοποιήσει, επιλέγοντας 
να βλέπει το Brexit σαν ευκαιρία για βαθύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση. 
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Η πραγματικότητα είναι ότι καμία από τις προτάσεις του Μακρόν δεν θα είχε την 
παραμικρή πιθανότητα να προχωρήσει χωρίς το πράσινο φως από το Βερολίνο, το 
οποίο δεν δείχνει να μοιράζεται τον ενθουσιασμό του για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό 
άλμα προς τα εμπρός.

Αυτό είναι προβληματικό όχι μόνο για την ίδια τη Γαλλία αλλά και για κάθε χώρα 
της Ευρώπης που θα επιθυμούσε έναν αυξημένο ρόλο για το Παρίσι, ως αντίβαρο 
στη γερμανική πρωτοκαθεδρία. Σε αυτό το σημείο όμως εντοπίζεται το θεμελιώδες 
σφάλμα στη λογική του Μακρόν: Η ευρωπαϊκή πολιτική παραμένει ζήτημα (αν)
ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Το ευρωπαϊκό 
μοντέλο σήμερα θυμίζει μάλλον τον 19ο αιώνα, παρά το δεύτερο μισό του 20ού. Ο 
Γάλλος Πρόεδρος δείχνει να το αντιλαμβάνεται, αλλά η δική του απάντηση είναι 
μια παθιασμένη πρόσκληση να βάλουν τα ευρωπαϊκά κράτη το «κοινό ευρωπαϊκό 
καλό» πάνω από το, με τη στενή έννοια του όρου, εθνικό τους συμφέρον. Ωστόσο, 
δεν απαντάει στο ερώτημα ποιο ακριβώς είναι αυτό το κοινό ευρωπαϊκό καλό ή γιατί 
όλες οι ευρωπαϊκές χώρες θα έδιναν την ίδια ερμηνεία στη φράση ή με ποιον μαγικό 
τρόπο θα ξεπεραστεί η αλλόκοτη τάση των ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών, της 
Γαλλίας συμπεριλαμβανομένης, να έχουν ως προτεραιότητα το συμφέρον της χώρας 
τους.

Αυτό που επιδιώκει ο Μακρόν είναι, στην ουσία, η ενεργοποίηση του εν υπνώσει 
γαλλογερμανικού άξονα, με ερέθισμα το Brexit, ως κινητήρια δύναμη για μια 
ευρωπαϊκή πολιτική ένωση, την οποία, εν τούτοις, δεν δείχνει να επιθυμεί διακαώς 
κανείς άλλος. Το όραμα του Μακρόν δεν προσφέρει κάποια ιδιαίτερα ρηξικέλευθη 
ή πρωτότυπη ιδέα, όσο κι αν ο ίδιος θα ήθελε να της προσδώσει τον αέρα της 
ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης. Δεδομένης εξάλλου της αδυναμίας τόσο του ίδιου 
(και όχι μόνο λόγω των Κίτρινων Γιλέκων) όσο και της Μέρκελ στο εσωτερικό των 
κρατών τους, θα ήταν ασφαλές να εικάσει κανείς ότι οι ελπίδες για ουσιαστικές 
μεταρρυθμίσεις στην ΕΕ, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον, είναι από ισχνές έως 
ανύπαρκτες. 

Το πιθανότερο είναι ότι η ΕΕ θα συνεχίσει με βήμα σημειωτόν στη σημερινή της 
μορφή, χωρίς να πηγαίνει κάπου, αλλά επιβιώνοντας μόνο και μόνο επειδή οι 
εναλλακτικές, είτε πρόκειται για περαιτέρω ολοκλήρωση είτε για διάλυση, είναι 
ουτοπικές στην πρώτη περίπτωση, επώδυνες στη δεύτερη. Σημαίνει αυτό ότι δεν έχει 
νόημα η περαιτέρω συζήτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, πέρα 
και πάνω από την ΕΕ; Ασφαλώς όχι. Ωστόσο, χρειάζεται να πάψει το ευρωπαϊκό 
πολιτικό κατεστημένο να αναφέρεται στην «Ευρώπη» σαν κάτι που δεν είναι και 
δεν πρόκειται να γίνει και να ξεπεράσει την τάση του να την κατασκευάζει άνωθεν, 
ερήμην των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ο ίδιος ο Μακρόν δίνει μια καλή βάση 
συζήτησης, στο τμήμα της συνέντευξής του στον Economist όπου καταπιάνεται με 
τις προκλήσεις της Ευρώπης στον θαυμαστό καινούργιο κόσμο του 21ου αιώνα: Οι 
Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, τα οποία είναι προς το συμφέρον 
τους να αντιμετωπίσουν με συνεργασία, όχι με ανταγωνισμό. 
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, 
Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΛΗΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, Συντονιστής Κύκλου Ανάλυσης
Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εξελίξεων ΕΝΑ

Τ  ην ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλά για 
«Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής» (η νέα, επίσης αμφιλεγόμενη, 
ονομασία του χαρτοφυλακίου του Έλληνα Επιτρόπου Μαργαρίτη Σχοινά, που 

αρχικά λεγόταν «Προστασία του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής»), στις περισσότερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ο ακροδεξιός 
λαϊκισμός αποτελούν «κανονικότητα», ενώ η προσφυγική και μεταναστευτική 
κρίση δυστυχώς συνεχίζουν να μαίνονται στη Γηραιά Ήπειρο.

Εκθέσεις-ράπισμα
Όσο και αν Βρυξέλλες αγωνίζονται να δείξουν ότι η διαχείριση της κατάστασης είναι 
υπό πλήρη έλεγχο, η πραγματικότητα παραμένει διαφορετική: Πρόσφατη έκθεση 
του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European 
Union Agency for Fundamental Rights – FRA) προειδοποίησε για τον κίνδυνο να 
χαθεί μια γενιά, αναδεικνύοντας τις καθυστερήσεις και τις δυσκολίες στην ένταξη 
των νεαρών (16-24 ετών) προσφύγων που εγκαταλείπουν τις εστίες τους για να 
σωθούν από τον πόλεμο και τις διώξεις. Η έκθεση έκανε λόγο για εμπόδια ένταξης 
σε έξι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων ασύλου: την Αυστρία, τη Γαλλία, 
τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία, καθώς και την Ελλάδα ως χώρα πρώτης 
υποδοχής. Ο FRA κάλεσε τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες χορήγησης 
ασύλου, να περιορίσουν τη γραφειοκρατία που συνδέεται με την οικογενειακή 
επανένωση, να παρέχουν κατάλληλη στέγαση και να βελτιώσουν την ψυχιατρική 
περίθαλψη και την εκπαίδευση των παιδιών. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, λίγες μέρες νωρίτερα, έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 
Συνεδρίου υπογράμμιζε ότι «η ΕΕ πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές της 
στους τομείς του ασύλου, της μετεγκατάστασης και της επιστροφής μεταναστών», 
τη στιγμή που τα προγράμματα μετεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν 
επιτυγχάνουν τους αριθμητικούς στόχους που είχαν τεθεί, ούτε όμως και αυτόν 
της ελάττωσης της πίεσης που ασκείται στην Ελλάδα και την Ιταλία. «Παρά την 
αύξηση των ικανοτήτων διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου στις δύο χώρες, οι 
διαδικασίες παραμένουν εξαιρετικά χρονοβόρες και εξακολουθούν να εμφανίζουν 
σημεία συμφόρησης, ενώ τα ποσοστά επιστροφής παράτυπων μεταναστών 
παραμένουν χαμηλά και η διαδικασία της επιστροφής προβληματική σε ολόκληρη 
την ΕΕ», τόνιζε χαρακτηριστικά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι αριθμοί 
που ανέφερε η έκθεση ήταν ενδεικτικοί: Οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν νομικά 
να μετεγκαταστήσουν 98.256 μετανάστες, έναντι των 160.000, που ήταν η αρχική 
τιμή-στόχος, ενώ τελικά μετεγκαταστάθηκαν μόλις 34.705 (21.999 από την Ελλάδα 
και 12.706 από την Ιταλία).



Ο φόβος για νέα όξυνση και η ανάγκη
μιας διαφορετικής προσέγγισης

Την ίδια ώρα, οι προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη μέσω των 
Βαλκανίων όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει αλλά παρουσιάζουν αύξηση. Η γερμανική 
ανησυχία είναι έκδηλη: Το Βερολίνο φοβάται μια επανάληψη της κρίσης του 
2015, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών, οι 
σχετικοί δείκτες βρίσκονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από ό,τι στις αντίστοιχες 
περιόδους το 2017 και το 2018. Η Ευρώπη όμως δεν φαίνεται να αλλάζει κατεύθυνση 
στην προσέγγισή της: Εξακολουθεί να μη διαθέτει ολοκληρωμένο και αξιόπιστο 
σχέδιο απέναντι σε υφιστάμενες αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές –ίσως ακόμη 
μεγαλύτερες– δυσκολίες, επιμένοντας σε λογικές «φρουρίου».

«Η εμμονή της Δύσης με την προστασία των συνόρων τροφοδοτεί την αστάθεια» 
ήταν ο εύγλωττος τίτλος άρθρου (των Ρούμπεν Άντερσον και Ντέιβιντ Κιν) στο For-
eign Policy, στο οποίο τονίζεται ότι «στο όνομα της καταπολέμησης της παράνομης 
μετανάστευσης, ΕΕ, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία ενθαρρύνουν αυταρχικά 
καθεστώτα και ευνοούν τη διαφθορά, προωθώντας τη μισαλλοδοξία στο εσωτερικό 
των χωρών τους». Έτσι ουσιαστικά «υπονομεύουν τον παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ και τις 
αξίες του ευρωπαϊκού εγχειρήματος». Το προσφυγικό-μεταναστευτικό παραμένει –
και θα παραμείνει– μια ανοιχτή πληγή για την Ευρώπη, εφόσον οι ιδρυτικές αξίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο ανθρωπισμός και η αλληλεγγύη θυσιάζονται 
στο βωμό της ικανοποίησης ακροδεξιών και μισαλλόδοξων φωνών, που στην 
πραγματικότητα έχουν τροφοδοτηθεί από την έκρηξη των ανισοτήτων. 

Η διαχείριση της υφιστάμενης προσφυγικής-μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη 
δεν μπορεί να λυθεί με άνιση κατανομή βαρών μεταξύ των κρατών, με τείχη, κέντρα 
κράτησης-φυλακές, με τιμωρητικού χαρακτήρα γραφειοκρατικές και διοικητικές 
ρυθμίσεις, που το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να προκαλούν καθυστέρηση, 
οξύνοντας τα προβλήματα. Δίκαιη κατανομή βαρών, με αποτελεσματικό σχέδιο 
για μετεγκαταστάσεις προσφύγων, αναγνώριση της έκτασης και της έντασης 
της διαρκούς αυτής κρίσης, βελτίωση των δομών φιλοξενίας και πρόσληψη του 
κατάλληλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού αποτελούν τη μοναδική οδό 
προς τη διαχείριση του πολυδιάστατου ζητήματος. Η προσφυγική-μεταναστευτική 
κρίση είναι εδώ, θα είναι για καιρό ακόμη εδώ – όσο η Δύση προκαλεί/συντηρεί 
εμμέσως τις εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή– και απαιτεί λύσεις, τις οποίες 
σίγουρα δεν μπορούν να δώσουν οι ακροδεξιές εγκλήσεις πολιτικών ηγεσιών που 
φορούν μάλιστα το μανδύα του μεταρρυθμιστή.
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ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΠΙΝ
Μαρίνα Πρεντουλή, 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας, 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας, μέλος των Εργατικών και 

Σύμβουλος Σχεδιασμού της καμπάνιας «Labour for a Public Vote».  

Σ ε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία επικρατεί αναβρασμός, καθώς οι εκλογές 
της 12ης Δεκεμβρίου είναι προ των πυλών. Για πολλούς, ανεξαρτήτως 
πολιτικών πεποιθήσεων, οι εκλογές αυτές είναι εκείνες που θα κρίνουν την 

έκβαση του Brexit, ενώ η χώρα, τρία χρόνια μετά το δημοψήφισμα, παραμένει 
εξίσου διχασμένη. Το τηλεοπτικό κανάλι Skynews, έχει μάλιστα υιοθετήσει το 
μότο «Τhe Brexit Election» σε κάθε σχετική ενημέρωση, ενισχύοντας έτσι αυτή 
την αφήγηση. 

Μετά από εννέα χρόνια δεξιών πολιτικών, που έχουν καταστρέψει το κοινωνικό 
κράτος και έχουν οδηγήσει στο θάνατο πάνω από 120.000 ανθρώπους, η χώρα 
αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Το αποκορύφωμα αυτών των πολιτικών ήταν 
η εκλογή του Μπόρις Τζόνσον στην πρωθυπουργία, η οποία επιτεύχθηκε με την 
αρωγή του πιο συντηρητικού και σκληροπυρηνικού λόμπι υπέρ της αποχώρησης, 
του European Research Group (ERG). Η έκβαση αυτή δεν έχει διχάσει απλώς τους 
Συντηρητικούς, αλλά έχει οδηγήσει ακόμη και σε διάγραφες και αποχωρήσεις 
από το κόμμα. Για τους Συντηρητικούς (που μιλούν πια λιγότερο για λιτότητα και 
περισσότερο για επενδύσεις, π.χ. στο Εθνικό Σύστημα Υγείας) οι εκλογές αυτές 
εξαρτώνται από τη στάση του κόμματος του Φάρατζ, του λεγόμενου Κόμματος του 
Brexit. Ο τελευταίος, που εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποχώρηση μπορεί 
να διασπάσει την ψήφο όσων την επιθυμούν, συμφώνησε να μην κατεβάσει δικούς 
του υποψηφίους στις εκλογικές περιφέρειες που είναι στα χέρια Συντηρητικών. 

Το Εργατικό κόμμα, από την άλλη μεριά, έχει αποφύγει να πάρει ξεκάθαρη θέση για 
το Brexit. Εδώ και καιρό προσπαθεί να μετατοπίσει την ατζέντα στη συζήτηση για 
τη λιτότητα, τη χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και τις περικοπές 
στις παροχές προς ευάλωτες ομάδες. Στο τελευταίο συνέδριο των Εργατικών 
(Σεπτέμβριος 2019) αποφασίσθηκε ότι, αν το κόμμα έρθει στην κυβέρνηση, θα 
επιδιώξει μια καινούργια συμφωνία με την ΕΕ – ουσιαστικά μια συμφωνία για 
πιο ήπιο Brexit («soft Brexit»), για μια αποχώρηση δηλαδή που δεν θα βλάψει 
την οικονομία και δεν θα επιτρέψει να χαθούν κεκτημένα εργασιακά και άλλα 
δικαιώματα. Θα ακολουθήσει δημοψήφισμα στο οποίο οι πολίτες θα καλούνται να 
επιλέξουν ανάμεσα στη νέα συμφωνία και την παραμονή στην ΕΕ. Εδώ εντοπίζεται 
και το πρώτο πρόβλημα: είναι δύσκολο να κερδηθούν εκλογές με μια συμφωνία 
την οποία ενδεχομένως πολλά στελέχη των Εργατικών δεν θα υποστηρίζουν (γιατί 
προτιμάνε την παραμονή). 

https://www.theguardian.com/politics/2019/jun/01/perfect-storm-austerity-behind-130000-deaths-uk-ippr-report
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Το δεύτερο πρόβλημα, που συνδέεται άμεσα με αυτές τις εκλογές, είναι ότι η 
πλειοψηφία των ψηφοφόρων των Εργατικών τάσσονται υπέρ της παραμονής και 
έχουν απογοητευθεί από τη στάση του κόμματος, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει 
κάποιους στη στήριξη κομμάτων που εισηγούνται την παραμονή (σε μικρότερη 
βέβαια κλίμακα από αυτή των ευρωεκλογών). Τα μικρότερα κόμματα υπέρ τις 
παραμονής προωθούν τη λεγόμενη στρατηγική ψήφο (tactical voting) ώστε να 
εκλέξουν τους αντίστοιχους βουλευτές όπου είναι δυνατόν. 

Το Εργατικό Κόμμα ανησυχεί κυρίως για τις εκλογικές περιφέρειες στο Βορρά 
της Αγγλίας, που ψήφισαν υπέρ της αποχώρησης στο δημοψήφισμα άλλα είναι 
παραδοσιακά με τους Εργατικούς. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα ερμηνείας και 
στρατηγικής: Όσοι τάσσονται υπέρ της παραμονής πιστεύουν (και το υποστηρίζουν 
επικαλούμενοι σχετικές έρευνες) ότι η εργατική τάξη του Βορρά, παρότι στο 
δημοψήφισμα συντάχθηκε με την αποχώρηση, ενδιαφέρεται πρωτίστως για άλλα 
ζητήματα και δεν θα διανοηθεί να στηρίξει τη Δεξιά. Από την άλλη, οι ψηφοφόροι 
των Εργατικών που είναι υπέρ της παραμονής (πολλοί από αυτούς ανήκουν στη 
μεσαία τάξη) θεωρούν την παραμονή κομβικό ζήτημα και είναι ίσως διατεθειμένοι 
να αλλάξουν στρατόπεδο. 

Στο πολυαναμενόμενο μανιφέστο των Εργατικών που δημοσιεύθηκε την 21η 
Νοεμβρίου οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κόμματος ίσως είναι πιο ξεκάθαρες. To 
μανιφέστο αναφέρει ότι, εκτός από τις κρατικοποιήσεις στις μεταφορές, την ενίσχυση 
του κράτους πρόνοιας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μια νέα ριζοσπαστική 
ατζέντα για το περιβάλλον, καθώς και μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, όπως 
η  ελεύθερη παροχή broadband για όλους και περισσότερες αργίες, στο θέμα 
του Brexit -και ειδικά της ελεύθερης μετακίνησης (που είναι και το μεγαλύτερο 
«αγκάθι»)- το Εργατικό Κόμμα θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων σε 
κάθε περίπτωση (τόσο των ήδη κατοίκων όσο και των νέων μεταναστών) και θα 
δώσει δικαίωμα ψήφου σε όλους τους κατοίκους της χώρας, ακόμη και σε όσους 
δεν έχουν υπηκοότητα. Από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από την έκβαση του 
Brexit μετά το δημοψήφισμα της (ελπίζουμε) εργατικής κυβέρνησης.
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https://www.itv.com/news/2019-02-06/union-poll-shows-backing-brexit-would-be-worse-for-labour-than-iraq-invasion/
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ΤΟ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΤΗΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ
Θωμάς Γούμενος, 

Διδάσκων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
& Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου 

Ο ι εκλογές της 10ης Νοεμβρίου στην Ισπανία προσέλκυσαν τόσο μικρό 
ενδιαφέρον όσο ήταν και το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 
προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση (του Απριλίου). Το αποτέλεσμα ήταν 

παρόμοιο, με εξαίρεση τις εσωτερικές ανακατατάξεις στη «δεξιά πολυκατοικία», 
αναμενόμενο και όχι ικανό να μεταβάλει τους συσχετισμούς. Ακριβώς αυτή 
η αίσθηση déjà vu και το άκαρπο εξάμηνο που είχε μεσολαβήσει ήταν τελικά 
οι παράγοντες που παρήγαγαν το κύριο –προς ώρας– πολιτικό αποτέλεσμα, 
ήτοι τη συμφωνία Σοσιαλιστών και Podemos για τη συγκρότηση κυβερνητικού 
συνασπισμού. 

Το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή ανακοινώθηκε εντός 48 ωρών από τις εκλογές 
διασκέδασε τις εντυπώσεις όσον αφορά τα δύο αυτά κόμματα και ιδίως τους 
Σοσιαλιστές. Διότι είναι το κόμμα αυτό και ο ηγέτης του, Π. Σάντσεθ, οι κύριοι 
υπεύθυνοι για την αδυναμία συμφωνίας με τους Podemos τους προηγούμενους 
μήνες, καθώς οι προτάσεις τους πρόδιδαν φαντασιώσεις παντοδυναμίας, τη στιγμή 
που διέθεταν λίγο πάνω από το 1/3 των εδρών της βουλής. Προκηρύσσοντας 
τις εκλογές, ο Σάντσεθ προφανώς επιδίωκε σαφή αύξηση του ποσοστού των 
Σοσιαλιστών· αντ’ αυτού, το κόμμα του απώλεσε 3 έδρες, αποσπώντας 28% και 
120 έδρες. Οι Podemos αποδυναμώθηκαν επίσης κατά μιάμιση μονάδα (12,8%), 
πέφτοντας στις 35 από 42 έδρες. Τις μικρές απώλειες αυτές των δύο σχηματισμών 
φαίνεται ότι καρπώθηκε το νέο κόμμα της Kεντροαριστεράς Más País (2,4% και 3 
έδρες).

Άνοδος της Aκροδεξιάς 
και παταγώδης αποτυχία των Ciudadanos

Πριν αναφερθούμε στις προοπτικές και τις δυσκολίες συγκρότησης κυβέρνησης 
Σοσιαλιστών – Podemos, θα σταθούμε στα κόμματα της Δεξιάς, το συνδυαστικό 
ποσοστό των οποίων (43%) ήταν σχεδόν ίδιο με εκείνο του Απριλίου και ισοδύναμο 
με αυτό των κομμάτων του αριστερού/προοδευτικού πόλου. 
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Η πρώτη σημαντική αλλαγή ήταν η κατάρρευση των Ciudadanos (Πολιτών) στο 6,8% 
από το 15,9% του Απριλίου, λόγω της ριψοκίνδυνης επιλογής της ηγεσίας τους να 
στραφούν στα δεξιά, διεκδικώντας τα πρωτεία από το παραπαίον Λαϊκό Κόμμα στις 
εκλογές του Απριλίου. Η απώλεια του momentum και οι εσωτερικές αντιδράσεις 
επέφεραν την καθίζησή τους, την οποία φαίνεται καταρχάς ότι καρπώθηκαν σχεδόν 
εξ ημισείας το Λαϊκό Κόμμα (το οποίο έφτασε στο 20,8% από το 16,7%) και το Vox.

Η έντονη κριτική για την ευθύνη των δύο άλλων κομμάτων της Δεξιάς για την 
εκλογική προέλαση του Vox είναι απολύτως βάσιμη. Άλλωστε, σε τρεις από τις 
δεκαεπτά «αυτόνομες κοινότητες» (περιφέρειες) της χώρας, όπως και στο δήμο 
της Μαδρίτης, τα δύο κόμματα έχουν δεχθεί τη στήριξη του Vox προκειμένου 
να  κυβερνήσουν. Όμως επικρίσεις έχει δεχθεί και το Σοσιαλιστικό Κόμμα, είτε 
γιατί ο επικεφαλής του αρνήθηκε να αντιπαρατεθεί ευθέως στο προεκλογικό 
debate με τον ηγέτη του Vox, είτε γιατί, όταν το έκανε, επέλεξε να προβάλει ως 
επιτυχία της κυβέρνησής του τη μείωση στο μισό του αριθμού των προσφυγικών-
μεταναστευτικών αφίξεων σε σχέση με τον σχετικά αυξημένο αριθμό (σχεδόν 
60.000) του 2018. Ακόμα και επί του έτερου ζητήματος αιχμής που προέβαλε το Vox, 
την κρίση στην Καταλονία, οι Σοσιαλιστές διολίσθησαν προεκλογικά σε όξυνση της 
ρητορικής τους. Καθόλου περιέργως, επιβεβαιώνοντας τη γνωστή παρατήρηση περί 
προτίμησης των ψηφοφόρων στους «αυθεντικούς» εκφραστές και όχι στους μιμητές 
και τον συνοδευτικό προβληματισμό για τον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης 
της ακροδεξιάς ατζέντας, ήταν το Vox εκείνο που αύξησε τα ποσοστά του κατά το 
ήμισυ σχεδόν (15,1%) και υπερδιπλασίασε τον αριθμό εδρών του (52), κατακτώντας 
την τρίτη θέση στις εκλογές.

Ο σχηματισμός κυβέρνησης και το καταλανικό ζήτημα

Ο συνασπισμός Σοσιαλιστών – Podemos διαθέτει 155 έδρες, άθροισμα που απέχει 
σημαντικά από τις 176 έδρες της απόλυτης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας· αυτή 
τη στιγμή, ο συνασπισμός φαίνεται να έχει εξασφαλίσει περί τις 167-168 έδρες με 
τη συμπαράταξη ενός αριθμού μικρών, κυρίως περιφερειακών, κομμάτων. Εφόσον 
δεν εξασφαλιστεί η απόλυτη πλειοψηφία κατά την πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή, 
στη δεύτερη ψηφοφορία αρκεί η πλειοψηφία επί των ψηφισάντων. Πρακτικά, 
αυτό σημαίνει ότι η αποχή 10-15 βουλευτών μπορεί να επιτρέψει το σχηματισμό 
κυβέρνησης. Το κεντροαριστερό καταλανικό ERC διαθέτει τον «μαγικό αριθμό» 
των 13 εδρών. Σε αντίθεση με τα δύο άλλα «αποσχιστικά» καταλανικά κόμματα, 
το κεντροδεξιό JxCat και το ριζοσπαστικό αριστερό CUP, το κόμμα αυτό αφήνει 
κάποιες μικρές χαραμάδες σύμπραξης προς την προαναφερόμενη κατεύθυνση.
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Όμως ο ηγέτης του είναι μεταξύ των Καταλανών ηγετών που καταδικάστηκαν σε 
9-13 χρόνια φυλάκισης για «στάση», σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου 
που εκδόθηκε μετά την προκήρυξη εκλογών στα μέσα Οκτωβρίου (σε γνωστή εκ 
των προτέρων ημερομηνία, κάτι που αναδεικνύει περαιτέρω τον κακό χειρισμό 
των Σοσιαλιστών μετά τις εκλογές του Απριλίου) και η οποία πυροδότησε μαζικές, 
μαχητικές ή/και βίαιες αντιδράσεις στην Καταλονία. Σε αυτό το συγκρουσιακό 
πλαίσιο, θα απαιτηθεί η δέσμευση σε παραχωρήσεις κάποιου είδους από τη νέα 
κυβέρνηση ώστε να κερδίσει την ανοχή του ERC. 

Η παρουσία των Podemos στον εκκολαπτόμενο κυβερνητικό συνασπισμό είναι 
θετική, καθότι οι θέσεις τους –υπέρ της παραχώρησης δημοψηφίσματος στην 
Καταλονία, υπέρ μιας πολιτικής, παρά δικαστικής, διαχείρισης της σύγκρουσης 
αλλά και υπέρ της παραμονής της Καταλονίας στο ισπανικό κράτος– συγκροτούν 
ένα πλαίσιο συμβιβασμού και συνεννόησης των δύο πλευρών. Η έκβαση όμως δεν 
θα κριθεί από αυτούς, αλλά κυρίως από τις υποχωρήσεις που είναι διατεθειμένοι να 
κάνουν οι Σοσιαλιστές (και δευτερευόντως το ERC). 



010116
ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΙ ΤΖΙΝΠΙΝΓΚ

Ειρήνη Συγγελάκη, 
Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Οι νέοι Δρόμοι του Μεταξιού έχουν σχεδιαστεί για να προωθούνται τα κινεζικά 
προϊόντα μέσα από ανοικτούς, ει δυνατόν φιλικούς, διαδρόμους στις διεθνείς αγορές. 
Γι’ αυτό και η πολιτική διπλωματία παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο προκειμένου 
να ακολουθήσουν οι επενδύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ο Ντ. Τραμπ 
προσπάθησε να επιβάλει εμπάργκο στην Κίνα, οι κινεζικές επιχειρήσεις μείωσαν 
τις επενδύσεις τους στην Ευρώπη, ως επακόλουθο κυρίως των περιορισμών που οι 
ευρωπαϊκές χώρες επέβαλαν στην αγορά τεχνολογικών προϊόντων από την Κίνα.

Οι επενδύσεις των κινεζικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη αυξήθηκαν σταδιακά από 
τη στιγμή που έγινε γνωστός ο σχεδιασμός για τον νέο Δρόμο του Μεταξιού το 2013. 
Σχεδόν 146 δισ. ευρώ επενδύθηκαν από κινεζικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη από το 
2010 έως και το 2018. Οι διακυμάνσεις του ύψους των κινεζικών επενδύσεων στην 
Ευρώπη απηχούν την πορεία των διπλωματικών σχέσεων Ευρώπης – Κίνας και τις 
αμφιταλαντεύσεις σε επίπεδο συνεργασίας που αυτές συνεπάγονται.

Η πτώση των επενδύσεων κατά 40% από το 2017 στο 2018 ήταν αυτή που έκρουσε 
τον κώδωνα του κινδύνου σε επίπεδο ηγετών των ευρωπαϊκών κρατών και έκανε 
τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν να ηγηθεί πολυπληθούς γαλλικής αντιπροσωπείας 
ώστε να ξαναβρεί η χώρα του μια θέση ανταγωνιστική στη διεκδίκηση των έργων 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του οράματος του Κινέζου Προέδρου Σι.

Έτος

Ποσό 
(δισ. ευρώ)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,1 7,9 10,2 6,7 14,7 20,7 37,2 29,1 17,3



Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα γίνουν 900 έργα σε 64 χώρες, με συνολικό 
προϋπολογισμό 800 δισ. δολάρια, ενώ η Κίνα θα επενδύει περίπου 180 δισ. 
δολάρια ετησίως σε άλλες χώρες. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της πρόκλησης, 
περιοριζόμενοι στο παράδειγμα της Γαλλίας, αρκεί μια απλή σύγκριση των ως τώρα 
επενδύσεων των κινεζικών επιχειρήσεων με τις συμφωνίες που υπογράφηκαν 
στο Πεκίνο μεταξύ Μακρόν και Σι. Συνολικά, το διάστημα 2000 – 2018 οι κινέζικες 
επιχειρήσεις επένδυσαν στη Γαλλία 14,3 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες συμφωνίες ανέρχονται 
σε 13,5 δισ. ευρώ. Επίσης, τον Ιανουάριο του 2020 αναμένεται να οριστικοποιηθεί 
η γιγαντιαία συμφωνία κατασκευής εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πυρηνικών 
αποβλήτων στην Κίνα, ύψους 20 δισ. ευρώ, από τα οποία η γαλλική εταιρία που θα 
αναλάβει το έργο θα ωφεληθεί 10 δισ. ευρώ.

Και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται να προσελκύσουν κινεζικές 
επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου ναυτιλία, μεταφορές 
και ενέργεια είναι οι βασικοί τομείς ενδιαφέροντος από κινεζικής πλευράς. Ο 
ακόλουθος δείχνει τα ποσά που επένδυσαν το χρονικό διάστημα 2000 – 2018 οι 
κινεζικές επιχειρήσεις σε χώρες της Ευρώπης.

Στην Ελλάδα, οι άμεσες επενδύσεις κινεζικών επιχειρήσεων ανέρχονταν σε 1,9 δισ. 
ευρώ, ενώ υπολογίζεται ότι με τις χρηματοδοτήσεις της ελληνικής ναυτιλίας, τις 
αγορές κρατικών ομολόγων και τις εισαγωγές ελληνικών προϊόντων στην Κίνα ο 
κινεζικός παράγοντας συνεισέφερε 7,5 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία την 
περίοδο της κρίσης. 

Μένει να αποτιμηθούν οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της κινεζικής επέκτασης στην 
Ευρώπη στο φως των ευρημάτων που προκύπτουν από τον θερμό εναγκαλισμό 
Κίνας και Αφρικής από το 2009 και μετά. Στην Αφρική εργάζονται πλέον πάνω 
από 200.000 Κινέζοι, κατά κύριο λόγο σε κινεζικές επιχειρήσεις, ενώ το ισοζύγιο 
συναλλαγών έχει διαμορφωθεί υπέρ της Κίνας με εισαγωγές 104 δισ. δολαρίων 
έναντι εξαγωγών 99 δισ. δολαρίων. Και πάλι, η Κίνα είναι μακράν ο πρώτος 
εισαγωγέας προϊόντων της αφρικανικής ηπείρου, δείγμα της νέας ισορροπίας που 
θέλει να πετύχει ο Πρόεδρος Σι.
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Χώρα

Ποσό 
(δισ. ευρώ)

Μεγ. 
Βρετανία Ιρλανδία Γερμανία Ολλανδία Ιταλία Ισπανία Πορτογαλία Σουηδία Φιλανδία

46,9 3 22,2 9,9 15,3 4,5 6 6,1 7,3
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