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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;



ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΣΎΝΤΑΞΗΣ

O     ι εξελίξεις στην Ευρώπη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς 
και τα διακυβεύματα της επόμενης ημέρας περιλαμβάνονται στην ύλη του 
Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #30:

H πανδημία του Covid-19 δοκιμάζει τη συνοχή μιας ήδη κλονισμένης από προηγούμενες 
κρίσεις ΕΕ. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες φιλοσοφίες αναδεικνύονται, με επίδικο τη μορφή 
της Ευρώπης την επόμενη μέρα: Είτε κοινή δράση με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών-μελών είτε κάθε χώρα με τις δικές της δυνάμεις, μόνη ή με συμμάχους.

Η υγειονομική κρίση ανέδειξε την έλλειψη μίας κοινής ευρωπαϊκή πολιτικής για την Υγεία, 
με την Ευρώπη να καλείται να αναθεωρήσει και να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές 
της σε μια εποχή έντονων προκλήσεων και σημαντικών αλλαγών.  

Η « Ύβρις» απέναντι στη φύση, η «Νέμεσις» της πανδημίας, η «Κάθαρσις» μιας νέας 
ισορροπίας μεταξύ οικολογίας και οικονομίας μοιάζει να βγαίνουν από αρχαίο ελληνικό 
δράμα με όλα τα χαρακτηριστικά μέρη της τραγωδίας, μόνο που αφορούν άμεσα τη ζωή 
στον πλανήτη. Η μετά την πανδημία ισορροπία δεν μπορεί να αγνοεί πια την οικολογική 
προοπτική. 

Στην Ιταλία, ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, παρά την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με τις κινήσεις του στο εσωτερικό, αλλά και με τη 
στάση του απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, διαθέτει την υποστήριξη της κοινής 
γνώμης, παρά το ότι αρκετές φωνές επιθυμούν στη θέση του τον Μάριο Ντράγκι.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν και στην 
αρχή της πανδημίας αποφάσισε να ακολουθήσει την ανεύθυνη, όπως αποδεικνύεται, 
πολιτική διαχείρισης της κρίσης που υπαγορεύεται από τη θεωρία «ανοσίας της αγέλης», 
πραγματοποίησε αλλαγή κατεύθυνσης, ωστόσο οι αμφιλεγόμενες αρχές της παραμένουν 
αναλλοίωτες.
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ: 

«TOGETHER WE STAND»;
Γιάννης Γούναρης, 

Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δύσκολα θα χαρακτηριζόταν 
δημεγέρτης, λαοπλάνος ή λαϊκιστής, αφού, αν διακρίνεται για κάτι, 
αυτό είναι το χαμηλό προφίλ του και η ικανότητά του να ενεργεί ως 

ισορροπιστής μεταξύ  διαφορετικών τάσεων στη δαιδαλώδη πολιτική σκηνή της 
Ιταλίας. Όταν λοιπόν προειδοποιεί, σε δραματικούς τόνους, ότι εάν η Ευρώπη δεν 
σταθεί ούτε αυτή τη φορά ενωμένη και αλληλέγγυα, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 
ανάκαμψης όλων των κρατών της από αυτό που οι οικονομολόγοι βεβαιώνουν 
ότι θα είναι η χειρότερη οικονομική κρίση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε 
αναπόδραστα οδηγείται σε αποσύνθεση (αφού κάθε χώρα θα αναγκαστεί να 
πάρει τη μοίρα της στα χέρια της), δεν περιγράφει ένα ακραίο μελλοντικό σενάριο 
αλλά ένα υπαρκτό ενδεχόμενο. 

Πράγματι, η ευρωπαϊκή αντίδραση στην ένσκηψη της πανδημίας του COVID-19 
δικαιολογεί την αγωνία του Κόντε – και άλλων. Η αρχική, ενστικτώδης αντίδραση 
των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ήταν να πάρουν μονομερή μέτρα για την 
αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας και για τη συγκέντρωση ιατρικών εφοδίων, 
χωρίς συντονισμό και, ενίοτε, με αρκετά άκομψο τρόπο. Η ΕΕ, από την άλλη 
πλευρά, μολονότι διαθέτει πλειάδα οργανισμών και υπηρεσιών με αποστολή την 
προετοιμασία για έκτακτες καταστάσεις όπως αυτή και για την αποτελεσματική 
διαχείρισή τους, βρέθηκε απροετοίμαστη, χωρίς τα απαραίτητα αποθέματα 
υγειονομικών υλικών, χωρίς μηχανισμό κατανομής έκτακτης βοήθειας στις πιο 
ευάλωτες χώρες και χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Αυτό, σε μια ήπειρο χωρίς εσωτερικά σύνορα –υπό κανονικές συνθήκες, 
πριν δηλαδή τη σφράγισή τους από τα κράτη– και με οικονομίες τόσο στενά 
συνδεδεμένες μεταξύ τους, δυστυχώς αποδείχθηκε ολέθριο. 

Ωστόσο, η μονομερής δράση των κρατών ήταν -και φαίνεται πως θα είναι- ο 
κανόνας και ως προς την οικονομική διαχείριση του λοιμού. Μόνο εκ των υστέρων 
ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει τα μέτρα που είχαν ήδη ανακοινώσει τα 
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κράτη, ενεργοποιώντας της ρήτρα γενικής διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας 
και αναστέλλοντας την εποπτεία των κρατικών ενισχύσεων. Από την πλευρά της, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργοποίησε ένα έκτακτο πρόγραμμα επαναγοράς 
κρατικών ομολόγων, αμβλύνοντας συγχρόνως τα κριτήρια ένταξης στο κανονικό 
της πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το μοναδικό εργαλείο που διαθέτει, 
δεδομένου ότι δεν μπορεί να διοχετεύσει απευθείας χρήμα, όπως θα έκανε (και 
κάνει, στις ΗΠΑ και τη Βρετανία) κάθε άλλη «κανονική» Κεντρική Τράπεζα. Όσο 
για το Eurogroup, μετά από τον συνηθισμένο πλέον μαραθώνιο συνεδριάσεων και 
φραστικών αντεγκλήσεων, κατέληξε σε έναν εντελώς ανεπαρκή «συμβιβασμό», 
ο οποίος στην ουσία δεν είναι κάτι άλλο από την επικράτηση της γραμμής της 
Γερμανίας, η οποία απλώς χρησιμοποίησε την Ολλανδία ως τον δήθεν «ακραίο» 
της υπόθεσης. 

Πρόκειται για ένα αναιμικό, σε σχέση με τις ανάγκες, πακέτο τριών πυλώνων, 
που περιλαμβάνει το πρόγραμμα SURE της Επιτροπής, ύψους 100 δισ., για την 
επιδότηση της εργασίας, τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
να παρέχει διευκόλυνση δανειοδότησης έως και 200 δισ. για  τις επιχειρήσεις και 
τη διάθεση ενός ποσού έως 240 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
σε γραμμές πίστωσης προς τα κράτη, υποτίθεται χωρίς αιρεσιμότητες και με 
μόνη προϋπόθεση να διατεθούν τα χρήματα για την  αντιμετώπιση των άμεσων 
και έμμεσων υγειονομικών αναγκών καταπολέμησης της επιδημίας. Ωστόσο, το 
σημείο αυτό παραμένει τεχνηέντως ασαφές: και οι τρεις πηγές χρηματοδότησης 
του πακέτου είναι δάνεια, όχι απευθείας χρηματοδότηση. Συνεπώς, θα επιβαρύνουν 
επιπλέον το ήδη υπέρογκο χρέος των κρατών. Η επισήμανση του Ολλανδού 
υπουργού οικονομικών ότι οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική ενίσχυση θα 
παρέχεται «με όρους» και η αναφορά στο κείμενο στη δέσμευση των κρατών να 
επανέλθουν σε «βιώσιμα δημόσια οικονομικά» μετά τη λήξη της επιδημίας και στην 
«τήρηση των όρων του καταστατικού του ESM» αφήνει ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο 
μελλοντικά τα ακόμα περισσότερο χρεωμένα κράτη να μην έχουν άλλη διαθέσιμη 
επιλογή ρευστότητας –εντός ευρωζώνης τουλάχιστον– από την ένταξή τους σε νέα 
μνημόνια.

Το αίτημα για ευρωομόλογα ή για οποιαδήποτε ισοδύναμη κίνηση για την 
αμοιβαιοποίηση του χρέους των κρατών-μελών «θάφτηκε» για δεύτερη φορά, 
διά παραπομπής στις ελληνικές καλένδες. Αντ’ αυτού, μια αόριστη αναφορά σε 
ένα «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανασυγκρότησης», οι λεπτομέρειες του οποίου μένουν 
νεφελώδεις (φαίνεται πάντως ότι θα συνδεθεί με τον υπό διαπραγμάτευση 
επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ): Αφενός, είναι η χαραμάδα που διατηρεί ζωντανή 
την ελπίδα για την αμοιβαιοποίηση του χρέους – και εκεί θα μεταφερθεί πλέον η 
σχετική μάχη. 
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Από την άλλη, ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου ανεπαρκές και να υπαχθεί στους 
γνωστούς όρους: μια καρικατούρα Σχεδίου Μάρσαλ, όταν αυτό που χρειάζεται η 
Ευρώπη είναι ένα New Deal. Βλέπει κανείς την επανάληψη μιας κακοπαιγμένης 
παράστασης που χωρίζει την ευρωζώνη σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, σε 
δανειστές-«υπεύθυνους φορολογούμενους» και σε υπόχρεους που χρήζουν 
βοήθειας, έστω κι αν είναι άσωτοι. Τονίζεται, σε κάθε ευκαιρία, ότι η όποια 
παρέκκλιση από τον χρυσό κανόνα της λιτότητας είναι αυστηρά προσωρινή. 

Το αναπόδραστο συμπέρασμα είναι ότι, ενόψει της επερχόμενης οικονομικής 
καταιγίδας, τα κράτη του Νότου θα βρεθούν ενώπιον πολύ δύσκολων διλημμάτων 
για την οικονομική τους επιβίωση: Εφόσον επιλέξουν να αποφύγουν πάση θυσία 
την προσφυγή στους μηχανισμούς της «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», θα χρειαστεί 
να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για την αυτοχρηματοδότησή τους, ακόμη και 
εφευρίσκοντας «καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία», σύμφωνα με μια επίκαιρη 
ρήση. 

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι σε αυτή τη διελκυστίνδα οι χώρες της λεγόμενης 
ευρωπαϊκής περιφέρειας, που, ας μην το ξεχνάμε, στο όχι μακρινό παρελθόν 
κάποιοι περιέγραφαν συλλήβδην με το υποτιμητικό ακρωνύμιο  «PIGS», είναι 
αυτές που επικαλούνται τις ιδρυτικές αρχές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και 
υπογραμμίζουν την ανάγκη να πορευθούν μαζί τα κράτη και οι λαοί της Ευρώπης 
σε έναν 21ο αιώνα γεμάτο προκλήσεις και παγκόσμιες ανατροπές, σε έναν κόσμο 
βάναυσα ανταγωνιστικό, όπου ισχύει στο ακέραιο το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει». 
Από την άλλη πλευρά, είναι οι χώρες της Kerneuropa αυτές που δείχνουν με τη 
στάση τους ότι απορρίπτουν αυτή την προοπτική και ότι προτιμούν μια μικρότερη 
μεν, «καθαρότερη» δε, Ευρώπη, χωρίς το ενοχλητικό βάρος των χωρών του 
ευρωπαϊκού Νότου. Όλες οι τεκμηριωμένες επισημάνσεις του πόσο κοντόφθαλμη 
και αυτοκαταστροφική είναι αυτή η αντίληψη απολήγουν σε ώτα μη ακουόντων. 
Όπως, εξάλλου, και κατά την κορύφωση της κρίσης του ευρώ.

Εάν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε τα κράτη του Βορρά δεν έχουν κανένα 
ηθικό δικαίωμα να επικαλούνται την «Ευρώπη» και τους κανόνες της κατά το 
δοκούν. Ούτε είναι δυνατόν να έχουν την απαίτηση να μένουν εσαεί και χωρίς 
αμοιβαιότητα πιστές στην Ένωση εκείνες οι χώρες που, στην πιο δύσκολη στιγμή 
τους, γίνονται αποδέκτριες όχι πραγματικής αλληλεγγύης αλλά δυσπραγίας 
στα όρια της κακοπιστίας – και πάλι, όχι για πρώτη φορά.  Τα ευρωπαϊκά κράτη 
που σήμερα είναι αντιμέτωπα με εκατόμβες τραγικών απωλειών και αύριο με 
μια πρωτοφανή οικονομική καταστροφή, που θα απαιτήσει έναν τιτάνιο αγώνα 
ανάκαμψης, πολύ δύσκολα θα ανεχθούν για πολύ ακόμη κηρύγματα περί των 
αρετών της δημοσιονομικής πειθαρχίας, πολλώ μάλλον την επιστροφή στην 
κανονικότητα της λιτότητας.
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Μεταξύ των μορφών που θα μπορούσε να πάρει η αντίδρασή τους: μη τήρηση 
των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας, ακόμη και αφού αρθεί η αναστολή 
του, αγνόηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και εθνικοποιήσεις, 
προκειμένου να σωθούν οι βιομηχανίες τους, από κοινού έκδοση ομολόγων σε 
συνασπισμούς των προθύμων και ούτω καθεξής. Απέναντι σε τέτοιες κινήσεις 
απειθαρχίας η ΕΕ είτε θα ενεργοποιούσε τους μηχανισμούς κυρώσεων, οδηγώντας 
σε γενικευμένη ρήξη με απρόβλεπτες συνέπειες, είτε θα επέλεγε να κάνει πως 
δεν βλέπει.

Το υπαρξιακό ερώτημα για την Ευρώπη είναι τι προοιωνίζονται όλα αυτά για 
το μέλλον. Προφανέστατα, τίποτε θετικό. Η ΕΕ μετράει ήδη δύο παταγώδεις 
αποτυχίες στις δύο προηγούμενες μεγάλες κρίσεις που την έπληξαν μέσα στην 
περασμένη δεκαετία: την κρίση χρέους της ευρωζώνης και την προσφυγική. Η 
τρέχουσα κρίση της πανδημίας του CΟVID-19 εξελίσσεται με τέτοιον τρόπο που 
ίσως αποδειχθεί η τρίτη και μεγαλύτερη αποτυχία της. Δυσκολεύεται κανείς να 
φανταστεί πώς ακριβώς θα επιβιώσουν η συνοχή και η ενότητά της μετά από 
αυτό. Ο κατακερματισμός της Ευρώπης εντός μιας τύποις «ένωσης», η οποία 
στην πραγματικότητα λειτουργεί ως προπέτασμα μικρόνοων ηγεμονισμών μιας 
ομάδας κρατών με πυρήνα τη Γερμανία, είναι ορατό γεγονός του παρόντος. Ο 
Βορράς, ο Νότος και το Βίσεγκραντ είναι ήδη τρεις ομαδοποιήσεις κρατών με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικές 
αντιλήψεις για τη μελλοντική πορεία τόσο των ίδιων όσο και της Ευρώπης 
γενικότερα. Διαφορές που διευρύνουν όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ 
τους, μέχρι αυτό να καταστεί αγεφύρωτο. Και φυσικά, μην ξεχνάμε ότι η Βρετανία 
έχει ήδη αποκοπεί από την ΕΕ, έχοντας επιλέξει να ακολουθήσει τη δική της 
πορεία. O γνωστός στίχος των Pink Floyd που ξεκινά με τις λέξεις «Together we 
stand» έχει και ένα δεύτερο σκέλος: «Divided we fall».
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Η ΚΛΟΝΙΣΜΕΝΗ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 

Συντονιστής Κύκλου Ανάλυσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εξελίξεων ΕΝΑ 

Μ ετά την οικονομική κρίση του 2008 και την προσφυγική/μεταναστευτική 
κρίση, μία υγειονομική κρίση, αυτή του κορονοϊού, έρχεται να καταδείξει 
δομικά κενά λανθασμένες προτεραιότητες και έλλειψη διορατικότητας 

και αντανακλαστικών της ΕΕ, σε μία περίοδο έντονων προκλήσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η διαχείριση της κρίσης αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο

Με το ξέσπασμα της πανδημίας στη Δύση και ιδιαίτερα στην «καρδιά» της Ευρώπης 
(Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, κ.ά.) οι χώρες της Ευρώπης βρέθηκαν ουσιαστικά να 
διαχειρίζονται μόνες τους την υγειονομική κρίση, αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο 
και μάλιστα ενώ τα σύνορά τους έκλεισαν με στόχο την αποτροπή της μετάδοσης του 
ιού. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη βρέθηκε και με ελλείψεις ειδών υγειονομικής προστασίας 
(βλ. μάσκες) «πληρώνοντας» την εξάρτησή της από τις κινεζικές εισαγωγές και από 
τη σχετική παραγωγική αδυναμία, την ώρα που εντείνονται φαινόμενα εθνικού 
προστατευτισμού αλλά και -κυριολεκτικών- πλειοδοσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να προϋπολογίσει πλήρως τις 
συνέπειες και τις ανάγκες για τα κράτη-μέλη από μία τέτοια υγειονομική κρίση, 
η παραπάνω εικόνα αποτυπώνει με σαφήνεια τα αποτελέσματα του δευτερεύοντα 
ρόλου που έχει ο τομέας της Υγείας στη χάραξη των πολιτικών της ΕΕ. Κι αυτό 
συμβαίνει γιατί η Υγεία ανήκει στη δικαιοδοσία του κάθε κράτους-μέλους, με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Επίτροπο Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων και Υπηρεσίες) να 
αρκείται σε συμβουλευτικές αρμοδιότητες και παροχή επιστημονικών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, την ώρα που ΕΕ και Ευρωζώνη «κόπτονται» για τη σύγκλιση των 
χωρών στους δημοσιονομικούς δείκτες, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών στο 
υγειονομικό πεδίο δείχνουν επίσης χάσμα. Η Γερμανία διαθέτει 29,2 κλίνες ανά 
100.000 άτομα, το Λουξεμβούργο 24,8 και η Αυστρία 21,8. Αντίθετα από τα κράτη του 
εύπορου Βορρά, χώρες του ευρωπαϊκού Νότου που χτυπήθηκαν από τα μνημόνια 
και τη λιτότητα βρίσκονται χαμηλά στη λίστα, με την Ισπανία να διαθέτει 9,7 κλίνες, 
την Ιρλανδία 6,5 την Ελλάδα 6 και την Πορτογαλία 4,2 (σύμφωνα με στοιχεία του 
2012, που ήταν τα τελευταία διαθέσιμα). Η πανδημία μπορεί να χτύπησε συμμετρικά, 
το σύνολο των χωρών, όμως η αντιμετώπισή της είναι ξεκάθαρα ασύμμετρη, 
αντικατοπτρίζοντας εδραιωμένες ανισότητες.
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Η ηχηρή παραίτηση και η προειδοποίηση

Τα ανησυχητικά δείγματα για την ΕΕ δεν εξαντλούνται στη διαχείριση της 
πανδημίας, αλλά επεκτείνονται και σε επιστημονικό επίπεδο. Η πρόσφατη 
παραίτηση του επικεφαλής επιστήμονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν ηχηρή και 
ιδιαίτερα συμβολική. Ο Ιταλός Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(European Research Council - ERC) Μάουρο Φεράρι, τρεις μόλις μήνες μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων του, με μία μακροσκελή δήλωση ανακοίνωσε την 
παραίτησή του, επικαλούμενος την απόρριψη της πρότασής του από το διοικητικό 
συμβούλιο του ERC για ένα ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης του Covid-19, την 
απουσία συντονισμού στις πολιτικές παροχής υπηρεσιών υγείας μεταξύ των 
χωρών, εσωτερικές πολιτικές αντιπαραθέσεις, καθώς και υποχρηματοδότηση των 
επιστημόνων. Το ERC και η Κομισιόν στην οποία υπάγεται απάντησαν στον Φεράρι, 
κάνοντας λόγο για προσωπική ατζέντα, παράλληλες εμπορικές και ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες, πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, γνωστοποιώντας ότι 
είχε ήδη ψηφιστεί η άρση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Ανεξάρτητα 
από το ποια είναι τελικά η πραγματικότητα και ποια πλευρά βρίσκεται πιο κοντά 
σε αυτήν όλη αυτή η αναταραχή στην ERC στην ανώτατη επιστημονική δομή της 
ΕΕ προκαλεί εύλογο προβληματισμό.

Το ίδιο προκαλούν και οι προειδοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC), που δεν εισακούστηκαν έγκαιρα (από τις 25 
Ιανουαρίου), για τους κινδύνους που έφερνε στην Ευρώπη ο κορονοϊός. 

Κοινή Πολιτική και το δημόσιο αγαθό της Υγείας

Η κρίση του Covid-19 αποτελεί μια ευκαιρία αναθεώρησης αρκετών οπτικών 
και πολιτικών της Ευρώπης. Η διαμόρφωση μια Κοινής Πολιτικής για την Υγεία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να προωθεί τον συντονισμό μεταξύ των χωρών-
μελών, τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίας 
δημόσιας υγείας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς και τη θεμελίωση 
της δημόσιας υγείας ως δημόσιου αγαθού, είναι επιλογή που η ΕΕ «χρωστά» στις 
ιδρυτικές της αξίες. Εκτός από την ενιαία πολιτική, ο συντονισμός των κρατών-
μελών αλλά και η αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελέσουν βασικούς πυλώνες ενός 
τέτοιου σχεδίου. Φυσικά, για να υπάρξει μία τέτοια Κοινή Πολιτική απαιτούνται 
σημαντικές αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο, ωστόσο, η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει 
ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση μπορούν να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια αλλά και κάποιες πολιτικές παραφωνίες.



Παράλληλα, προτάσεις όπως αυτές του Joan Costa-Font, Επίκουρου Καθηγητή 
στο Τμήμα Πολιτικών Υγείας του LSE, περί «ευρωπαϊκού δικαιώματος στην υγεία» 
(health citizenship) και η δημιουργία μίας Αρχής Δημόσιας Υγείας στην ΕΕ, θα 
πρέπει να πέσουν στο τραπέζι της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης.

Η Ευρώπη, σε αυτήν την κρίσιμη και ιστορική περίοδο, οφείλει να λάβει διδάγματα 
από την πανδημία του κορονοϊού και να αναπροσαρμόσει τις προτεραιότητές της, 
με έμφαση στις κοινωνίες και στον άνθρωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι συνέπειες 
θα λάβουν υπαρξιακό χαρακτήρα για την ΕΕ και μάλιστα πολύ σύντομα.
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ΤΟ ΣΟΚ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Ειρήνη Συγγελάκη, 

Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Δύο αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν στη Monde Diplomatique τον 
περασμένο μήνα αποτυπώνουν με διαύγεια την « Ύβρι» προς τη φύση 
και αποκαλύπτουν την εθελοτυφλία της ανθρωπότητας, που θυσιάζει την 

οικολογική ισορροπία στο βωμό της οικονομικής ανάπτυξης. 

Σε άρθρο της με τίτλο «Ενάντια στις πανδημίες, η οικολογία» η Sonia Shah 
υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός, όπως και άλλοι ιοί, για τους οποίους καταφέραμε 
να ανακαλύψουμε εμβόλια (AIDS, έμπολα, μαλάρια, γρίπη των πτηνών, χολέρα, 
ιλαρά), έχει ζωική προέλευση. Η μετάδοσή τους στο ανθρώπινο είδος οφείλεται 
στο ότι καταστρέψαμε τα οικοσυστήματα πολλών ζωικών ειδών, τα οποία 
αναγκάστηκαν να προσεγγίσουν κατοικημένες περιοχές για να αναζητήσουν 
τροφή. Η καταστροφή των δασών, η αστικοποίηση και η υπέρμετρη εκβιομηχάνιση 
προσκάλεσαν τα μικρόβια στην πόρτα μας, για να γίνει ολόκληρη η ανθρωπότητα 
ο ιδανικός ξενιστής θανατηφόρων ιών.

Στο άρθρο του με τίτλο «Τα ψηφιακά λειτουργούν με κάρβουνο» ο Sebastien 
Broca αποκαλύπτει τις υπόγειες συμφωνίες μεταξύ ενεργειακών κολοσσών 
και γιγάντων του διαδικτύου όπως η Amazon, που προσφέρει ψηφιακές λύσεις 
στην πετρελαϊκή βιομηχανία, ώστε η τελευταία να ανακαλύπτει πιο εύκολα 
τις διαθέσιμες ορυκτές ενεργειακές δεξαμενές του πλανήτη και να μειώνει το 
κόστος των εξορύξεων, χάρη στην αυτοματοποίηση που προσφέρουν τα ψηφιακά 
εργαλεία. Ο οικονομικός διευθυντής της Amazon Τζεφ Μπέζος παρουσίασε τις 
δυνατότητες αυτές ως λύσεις «ψηφιακού μετασχηματισμού» των ενεργειακών 
κολοσσών τον Σεπτέμβριο του 2019. Τι ειρωνεία, παρατηρεί ο Sebastien Broca: Ο 
στόχος της απεξάρτησης της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα επιτυγχάνεται 
με τη στήριξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας, ώστε να καταστεί περισσότερο 
κερδοφόρα.

Οι ίδιες οι εταιρίες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (Cloud, Internet of Things 
κ.λπ.) είναι απίστευτα ενεργοβόρες, αφού στηρίζονται σε πολλαπλές συστοιχίες 
υπολογιστών και απαιτούν τη δημιουργία διαδικτυακών υποδομών σε όλη την 
επιφάνεια του πλανήτη. Σε αντίθεση μάλιστα με την Apple και την Google, που 
αναζητούν εναλλακτικούς ενεργειακούς πόρους, ο μεγαλύτερος ψηφιακός 
πάροχος, η Amazon, χρησιμοποιεί για τη λειτουργία του γιγαντιαίου κέντρου 
διακομιδής δεδομένων της Βιρτζίνια (70% της παγκόσμιας μεταφοράς δεδομένων 
μέσω ίντερνετ) πετρέλαιο σε ποσοστό 88% και μόλις 12% εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας.
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Η ψηφιακή τεχνολογία, που χρησιμοποιούμε όλοι στις συνθήκες περιορισμού 
τον καιρό της πανδημίας, δεν λαμβάνει υπόψη της τις οικολογικές επιταγές. Οι 
συνέπειες είναι βαρύνουσες και -επιπλέον- άνισα κατανεμημένες στην επιφάνεια 
του πλανήτη, καταλήγει ο Sebastien Broca.

Η πανδημία μπορεί να ιδωθεί ως «Νέμεσις», ιδιαίτερα για τα ευρωπαϊκά κράτη, 
που μετράνε πάνω από τα τρία τέταρτα των θυμάτων σε παγκόσμια κλίμακα. Ο 
εγκλεισμός των πολιτών στα σπίτια τους ήταν η λύση που επέλεξαν τα περισσότερα 
κράτη για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας και η επαπειλούμενη ύφεση στην 
ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια οικονομία αποκλείουν οποιεσδήποτε εθνικές 
λύσεις σε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η υποστολή των δημοκρατικών ελευθεριών 
που συνεπάγεται ο εγκλεισμός και το φάσμα της ανεργίας από την επιβράδυνση 
της οικονομίας δεν προμηνύουν καλά νέα για τη μετά την πανδημία εποχή.

Η «Κάθαρσις» πάντως φαίνεται ότι θα μπορούσε να επέλθει μέσω της αιφνίδιας 
συνειδητοποίησης, σε παγκόσμιο επίπεδο, της εφικτότητας της οικολογικής 
προοπτικής αλλά και της αναγκαιότητας εξεύρεσης συνολικών λύσεων. Η 
παύση της βιομηχανικής δραστηριότητας, των εντατικών αερομεταφορών και 
των μετακινήσεων με αυτοκίνητα κατά τον τελευταίο μήνα έχει βοηθήσει στο να 
καθαρίσουν η ατμόσφαιρα και τα νερά του πλανήτη σε σημείο ώστε να διακρίνονται 
πλέον στην Ινδία τα Ιμαλάια, ένας τεράστιος ορεινός όγκος που κρυβόταν από το 
νέφος της μόλυνσης και των καυσαερίων. Οι ασθματικοί μπορούν να ανασαίνουν 
ελεύθερα ακόμα και στις χειρότερα μολυσμένες περιοχές – το διαπιστώνουμε αυτό 
και στην Αθήνα.

Τα σημάδια υπέρ της στήριξης φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων από τους 
πολίτες της Ευρώπης ήταν πάντως εμφανή ακόμη και πριν την αποκαλυπτικών 
διαστάσεων πανδημία: Στις τελευταίες εκλογές που έγιναν με κάλπη στην Ευρώπη 
εν μέσω περιοριστικών μέτρων, στις δημοτικές εκλογές της 15ης Μαρτίου στη Γαλλία, 
οι οικολόγοι σημείωσαν σημαντική άνοδο. Δυστυχώς η (αναμενόμενα) μεγάλη 
αποχή (50%) και η αναστολή του δεύτερου γύρου των εκλογών δεν επιτρέπουν την 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για το βαθμό συνειδητοποίησης του κινδύνου 
που διατρέχει η ανθρωπότητα από τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας του 
πλανήτη. Εξαιτίας της πανδημίας πάντως, θα υπάρξει για πρώτη φορά πτώση των 
δεικτών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως σε σχέση με τα επίπεδα του 2019, ένα 
αποτέλεσμα που αξίζει να μας προβληματίσει σχετικά με τη μελλοντική μας πορεία.
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ΙΤΑΛΙΚH ΠΟΛΙΤΙΚH 
ΣΤΟΝ ΚΑΙΡO ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟY

Δημήτρης Δεληολάνης, 
Δημοσιογράφος

Μ πορεί ο Τζόρτζο Αγκάμπεν να σήμανε ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου 
τον κώδωνα κινδύνου για την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που 
επρόκειτο να επιβληθεί «με πρόφαση μια ανύπαρκτη επιδημία», αλλά 

η αλήθεια είναι άλλη: Αν πρέπει να επικρίνουμε για κάτι την ιταλική κυβέρνηση, 
είναι διότι άργησε να κατανοήσει τη σοβαρότητα της πανδημίας και μάλλον 
επέβαλε καθυστερημένα εκείνη τη «ζοφερή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» που 
επικαλέστηκε ο Ιταλός φιλόσοφος. 

Εντούτοις, σήμερα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Τζουζέπε Κόντε έχει την 
υποστήριξη του 70% της κοινής γνώμης, ενώ τα κόμματα του κυβερνητικού 
συνασπισμού παραμένουν σταθερά στα ποσοστά τους: το Δημοκρατικό Κόμμα 
στο 20,6%, το Κίνημα 5 Αστέρων στο 15,3% και η Αριστερά στο 3%. Παράλληλα, η 
Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι εξακολουθεί να είναι πρώτο κόμμα με το 31,1%, αλλά 
διεκόπη η αλματώδης αύξηση που είχε σημειώσει τους προηγούμενους μήνες. 
Επίσης, στασιμότητα παρουσιάζουν άλλα δύο κόμματα της δεξιάς αντιπολίτευσης: 
οι Αδελφοί της Ιταλίας της Τζόρτζα Μελόνι είναι στο 13,3% και το Forza Italia 
του Μπερλουσκόνι στο 6,8%. 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το κεντρώο κόμμα Ζωντανή Ιταλία του πρώην 
πρωθυπουργού Ματέο Ρέντσι, που κυμαίνεται γύρω στο 3,5%. Ο Ρέντσι συμμετέχει 
στην κυβερνητική πλειοψηφία και δεν κρύβει την αγωνία του να επιστρέψει στο 
πολιτικό προσκήνιο. 

Το συμπέρασμα είναι ότι, παρόλες τις τεράστιες διαστάσεις που έλαβε ο λοιμός, 
οι Ιταλοί θεωρούν ότι η κυβέρνηση τον αντιμετώπισε με τον κατάλληλο τρόπο, 
προορίζοντας δηλαδή συνολικά 750 δισεκατομμύρια ευρώ στην αντιμετώπιση 
του κορονοϊού και στη στήριξη της ιταλικής οικονομίας, των εργαζομένων και 
των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα προσεκτική υπήρξε η κυβερνητική επέμβαση στο 
Νότο, όπου κυριαρχεί η μαύρη εργασία και εκδηλώθηκε σοβαρό επισιτιστικό 
πρόβλημα. Στη Σικελία είχαμε επιθέσεις και λεηλασίες σουπερμάρκετ.
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Ο Κόντε χειρίστηκε με αποφασιστικότητα και επιδεξιότητα και το μέτωπο με 
την Ευρωζώνη. Ο Ιταλός πρωθυπουργός είναι άνθρωπος των συναινετικών 
λύσεων, αλλά γνωρίζει καλά πώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις. «Πάτησε 
πόδι» και εξασφάλισε μια πρώτη επιτυχία: Όχι μόνο απέφυγε να πέσει στα 
νύχια του ESM, αλλά ουσιαστικά κατάφερε να ακυρώσει το ρόλο αυτού του 
οργανισμού. H «έκτακτη εξαίρεση» από τους αυστηρούς μνημονιακούς όρους 
που αποφάσισε το Eurogroup αποτελεί από μόνη της εμφανή ομολογία ότι ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, υπό την παρούσα μορφή του, είναι 
«φάρμακο χειρότερο από τη αρρώστια», όπως το χαρακτήρισε ο Κόντε. 

Ο Iταλός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε πως ούτε η χώρα του ούτε η Ισπανία 
προτίθενται να καταφύγουν στον ESM. «Ο στόχος ήταν και παραμένει 
το ευρωομόλογο», πρόσθεσε, προαναγγέλλοντας έναn δεύτερο γύρο 
αντιπαράθεσης με τον ευρωπαϊκό Bορρά στα τέλη του μηνός. Το ζητούμενο 
είναι να διπλασιαστεί τουλάχιστον το κονδύλι που, με διάφορους τρόπους, 
προσφέρει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι 
συνθήκες που το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών θεωρεί απαραίτητες 
προκειμένου να ανακάμψει η ιταλική οικονομία.

Η περιθωριοποίηση του ESM αποτελεί γερό χαρτί της κυβέρνησης και απέναντι 
στον Σαλβίνι. Όταν ξέσπασε η επιδημία, ο ηγέτης της Λέγκας κατηγορούσε 
Κινέζους και «λαθρομετανάστες εισβολείς» ότι μεταφέρουν τον ιό, ενώ μαζί 
με τα άλλα κόμματα της Δεξιάς κατέκρινε την ιατρική βοήθεια της Μόσχας 
ισχυριζόμενος ότι αποτελεί «ρωσική διείσδυση». Προηγουμένως όμως και ο 
Σαλβίνι και η Μελόνι είχαν ανακαλύψει, με σχεδόν μια δεκαετία καθυστέρηση, 
την ύπαρξη του ESM και είχαν ενορχηστρώσει μια άνευ προηγουμένου 
εκστρατεία εναντίον του, με στόχο το Δημοκρατικό Κόμμα του Ρέντσι.

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα του Eurogroup, η επίθεση της δεξιάς 
αντιπολίτευσης κλιμακώθηκε, και δεν αποκλείεται ο Κόντε να προχωρήσει σε 
ανασχηματισμό με στόχο τη διεύρυνση της κυβέρνησης προς δυνάμεις με γερές 
ρίζες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι πιθανότητες όμως κυβερνητικής κρίσης 
σε σύντομο χρονικό διάστημα παραμένουν περιορισμένες. Όσο η Λέγκα του 
Σαλβίνι είναι πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, ο Πρόεδρος Σέρτζο Ματαρέλα 
θα αποφύγει προσφυγή στις κάλπες.
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Πολύ πιο επικίνδυνη για τον Κόντε είναι η πίεση που ασκεί ο τραπεζικός και 
χρηματιστηριακός τομέας της οικονομίας. Εδώ και πολλές εβδομάδες η εφημερίδα 
Corriere della Sera προτείνει τη δημιουργία κυβέρνησης «εθνικής ενότητας» 
με επικεφαλής τον Μάριο Ντράγκι. Στην ουσία προτείνεται η επανάληψη της 
συνταγής που οδήγησε στην τεχνοκρατική κυβέρνηση του Μάριο Μόντι το 2011. 
Η πρόταση επανήλθε δυναμικά στο προσκήνιο όταν ξεκίνησε η σύγκρουση του 
Κόντε με την Ευρωζώνη. Αρχικά είχε κερδίσει την ανοιχτή υποστήριξη του Ρέντσι 
και του Μπερλουσκόνι, εγκατεστημένου, λόγω κορονοϊού, στην έπαυλη της 
κόρης του στην Νίκαια. Πιο πρόσφατα όμως και ο Σαλβίνι, αφού κατανόησε ότι 
δύσκολα θα πάρει εντολή να σχηματίσει δική του κυβέρνηση, τάχτηκε υπέρ της 
πρωθυπουργίας Ντράγκι.

Αν ο Κόντε καταφέρει, όπως το έχει κάνει μέχρι τώρα, να ξεπεράσει τους σκοπέλους 
και να αποφύγει τα ναρκοπέδια μέχρι το τέλος της πανδημίας, η κρυφή φιλοδοξία 
του είναι να αναδειχτεί σε ηγέτη του Κινήματος 5 Αστέρων, επισκιάζοντας τον 
πολιτικώς ανεπαρκέστατο γερουσιαστή Βίτο Κρίμι, ο οποίος αντικατέστησε 
τον υπουργό Εξωτερικών Ντι Μάιο ως «πολιτικός υπεύθυνος» του Κ5Α. Η 
υποψηφιότητα του Κόντε για την ηγεσία έχει, επίσης, το στόχο να επιβάλει στον 
Μπέπε Γκρίλο την ιδέα ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς πολιτική και δεν υπάρχει 
πολιτική χωρίς πολιτικούς.
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ΗΝΩΜEΝΟ ΒΑΣIΛΕΙΟ, 

ΠΑΝΔΗΜIΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜIΑ: ΠAΡΑ 
ΤΑ EΚΤΑΚΤΑ ΜEΤΡΑ, ΟΙ ΑΡΧEΣ ΤΗΣ 

ΚΥΒEΡΝΗΣΗΣ ΤΖOΝΣΟΝ ΔΕΝ ΑΛΛAΖΟΥΝ
Μαρίνα Πρεντουλή, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής & Πολιτικών Επικοινωνιών, 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας

E χουμε πραγματικά αφήσει πίσω μας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές για 
να αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα της πανδημίας ή μήπως οι συντηρητικές 
κυβερνήσεις χωρών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο προσπαθούν απλώς να 

διαχειριστούν επικοινωνιακά τις αμφιλεγόμενες πολιτικές τους;

Η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον (στην ίδια γραμμή πλεύσης με τον Τραμπ) 
στην αρχή της πανδημίας αποφάσισε να ακολουθήσει την ανεύθυνη, όπως 
αποδεικνύεται, πολιτική διαχείρισης της κρίσης που υπαγορεύεται από τη 
θεωρία «ανοσίας της αγέλης», τη συνειδητή δηλαδή εξάπλωση του ιού με στόχο 
την ανοσία του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού. Αυτό φυσικά θα οδηγούσε 
στο θάνατο πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην πορεία, θα επέτρεπε 
όμως στην οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα. Έπειτα από πιέσεις επιστημόνων και ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, το 
Ηνωμένο Βασίλειο άλλαξε, αν και απρόθυμα, πολιτική κατεύθυνση και άρχισε 
να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και (ως 
ένα βαθμό) με την πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ.

Δυστυχώς, μέχρι τη στιγμή αυτής τη «μετάλλαξης», χάθηκε πολύτιμος χρόνος, 
και μια από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο έχει σήμερα λιγότερες μονάδες 
εντατικής θεραπείας από όσες, σύμφωνα με την ίδια τη βρετανική κυβέρνηση, 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση του κορονοϊού (18.000), λιγότερα τεστ σε 
καθημερινή βάση (η υπόσχεση για 100.000 τεστ ημερησίως είναι πολύ μακριά 
από την πραγματικότητα των περίπου 10.000 - 20.000 τεστ) και σημαντικές 
ελλείψεις σε αναλώσιμα για την προστασία του υγειονομικού προσωπικού. 
Μέχρι εδώ είναι προφανές ότι η πρώτη αντίδραση της κυβέρνησης Τζόνσον 
συμμορφωνόταν προς τις επιταγές του νεοφιλελευθερισμού. Ενός οικονομικού 
νεοφιλελευθερισμού που συνυπάρχει με τον ακροδεξιό λαϊκισμό, που, από τη 
μια πλευρά, επενδύει στην εργαλειακή απαξίωση των διαφωνούντων ειδικών 
και, από την άλλη, αντιμετωπίζει την όποια κρίση με αβάστακτη απερισκεψία.
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Τα παραπάνω συνέβησαν στην αρχή της πανδημίας και με πλήρη επίγνωση 
ότι το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει «γονατίσει», έπειτα από χρόνια 
περικοπών. Καθώς όμως τα θύματα αυξάνονται δραματικά στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, μια σειρά οικονομικών μέτρων φαίνεται να υιοθετεί πολιτικές που 
είχε προτείνει η αντιπολίτευση, πολιτικές που έρχονται σε αντίθεση με την 
ασυδοσία της ελεύθερης αγοράς και την περιστολή του ρόλου του κράτους. 
Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι οι τελευταίες ανήκουν πια στο παρελθόν; 
Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται να ισχύει, όχι μόνο γιατί η επαπειλούμενη ύφεση 
αναμένεται να πλήξει βαρύτατα τόσο τα πλέον οικονομικά ευάλωτα στρώματα 
όσο και τη μεσαία τάξη (που «πέρασε ελαφρά» την κρίση του 2008), αλλά και γιατί 
πολλές από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στην πραγματικότητα αποτελούν 
«πλασματική» μετατόπιση.

Βρέθηκε επιτέλους το «λεφτόδεντρο» 

Από το 2013, όταν ο συντηρητικός τότε πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον 
ανακοίνωνε ότι δεν υπάρχει «μαγικό δέντρο με λεφτά», για να δικαιολογήσει 
τη λιτότητα μέχρι τον Μάρτη του 2020, οπότε και –κατά τραγική ειρωνεία– 
ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα στήριξης –αρχικά των επιχειρήσεων (μετά την 
καθυστερημένη απόφαση να κλείσουν μαγαζιά, εστιατόρια και παμπ) και στη 
συνέχεια των εργαζομένων– για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, 
υπάρχει αλλαγή πλεύσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και αλλαγή στρατηγικής όταν 
πια θα έχει περάσει η άμεση απειλή.

Τα πρώτα μέτρα ανακοινώθηκαν μαζί με την παραδοχή ότι το κράτος οφείλει 
να παρέμβει για να στηρίξει την οικονομία. Σε αυτά περιλαμβάνεται ένα πακέτο 
φορολογικών απαλλαγών και επιδοτήσεων των επιχειρήσεων. Το κλείσιμο 
επιχειρήσεων αυξάνει τον κίνδυνο μαζικών απολύσεων και μιας έκρυθμης 
κατάστασης. Προς αποφυγή αυτού του κινδύνου, η βρετανική κυβέρνηση 
προχωρεί στην επιδότηση του 80% του μισθού των εργαζομένων όσων 
επιχειρήσεων παραμένουν κλειστές (με ανώτατο όριο τις 2.500 λίρες), ενώ οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες λαμβάνουν επιδότηση με βάση τα κέρδη τους. Το 
τελευταίο είναι σημαντικό, ειδικά για όσους εμφανίζουν μηδενικά συμβόλαια 
και πρέπει να αποδείξουν τον μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών τους. Έτσι, παρ’ 
όλα τα μέτρα, που περιλαμβάνουν, επίσης, το πάγωμα αποπληρωμής δανείων 
και πιστωτικών καρτών για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, για πολλούς το 
άγχος και η ανασφάλεια παραμένουν.
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Την τελευταία βδομάδα το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη διευκόλυνση 
της περαιτέρω δανειοδότησης της κυβέρνησης από την Τράπεζα της Αγγλίας. 
Φαίνεται λοιπόν ότι, για να σωθεί η οικονομία, βρέθηκε και το «δέντρο που 
παράγει λεφτά». Μόνο που παραμένει άγνωστο το ποιος θα πληρώσει μετά 
την κρίση. Το δίκαιο θα ήταν να αυξηθεί η φορολογία των οικονομικά ισχυρών, 
πράγμα που δεν έγινε όμως ούτε μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του ’08.

Η μπλόφα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Όπως προαναφέρθηκε, το βρετανικό σύστημα υγείας βρίσκεται σε δραματική 
κατάσταση, με αποτέλεσμα τόσο τα κρούσματα όσο και τα θύματα να αυξάνονται 
καθημερινά. Η άρνηση λήψης μέτρων στην αρχή της πανδημίας έχει οδηγήσει 
στα όριά του το υγειονομικό προσωπικό, που αναγκάζεται να δουλεύει χωρίς καν 
προστατευτική περιβολή και μάσκες. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας μετρά ήδη αρκετά θύματα – και δυστυχώς ο αριθμός 
τους διαρκώς μεγαλώνει. 

Όμως αυτό που κυρίως έχει πλήξει το βρετανικό σύστημα υγείας είναι οι 
δεκαετίες περικοπών και απαξίωσης του προσωπικού του που προηγήθηκαν, οι 
οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα σημαντικότατες ελλείψεις σε 
ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι, όταν στις 2 Απριλίου ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε 
ότι θα διαγράψει μέρος του χρέους του εθνικού συστήματος ύψους 13,4 
δισεκατομμυρίων λιρών, με στόχο να μπορέσει ο οργανισμός να ανταπεξέλθει 
στις απαιτήσεις της πανδημίας, όλοι χαιρέτισαν την κίνηση. Η αλήθεια όμως πίσω 
από αυτή δεν επιτρέπει ιδιαίτερη αισιοδοξία: Αυτό το χρέος είναι «θεωρητικό», 
με την έννοια ότι είναι χρέος που «ανήκει» ήδη στην κυβέρνηση. Η διαγραφή 
του απλώς «μεταφράζει» αυτό που παρουσιάζεται ως χρέος σε μετοχές. Με λίγα 
λόγια πρόκειται για μια παρέμβαση που γίνεται περισσότερο για λόγους τάξης 
των λογιστικών βιβλίων και λιγότερο για την αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων 
για την αντιμετώπιση της κρίσης. Λέγεται, επίσης, ότι το μέτρο αυτό είχε ήδη 
αποφασιστεί από το καλοκαίρι.
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Για να σωθεί το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι αναγκαίο να επανέλθει 
πλήρως υπό δημόσιο έλεγχο και να πάψουν οι ιδιωτικοποιήσεις των παροχών του. 
Η δημιουργία του είχε αρχικά βασιστεί στην αρχή ότι τόσο η χρηματοδότηση όσο 
και η παροχή υπηρεσιών θα ήταν δημόσιες. Σταδιακά, συντηρητικές κυβερνήσεις 
διαχώρισαν το σκέλος των παροχών, ενώ με την Πρωτοβουλία Ιδιωτικών 
Χρηματοδοτήσεων (Private Finance Initiative – PFI) οι ιδιωτικοποιήσεις 
εντατικοποιήθηκαν. Τα αποτελέσματα ήταν να διογκωθεί ο ιδιωτικός τομέας 
της υγείας, και να περάσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, με πανάκριβα πολυετή 
συμβόλαια, η παροχή πολλών υπηρεσιών υγείας. Η πολιτική αυτή συνεχίστηκε 
και από κυβερνήσεις των Εργατικών, που χρησιμοποίησαν τις Πρωτοβουλίες 
Ιδιωτικών Χρηματοδοτήσεων για την κατασκευή καινούργιων νοσοκομειακών 
μονάδων, ενώ ταυτόχρονα ενθάρρυναν τη συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές ώστε 
να συρρικνωθούν οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία. Το αποτέλεσμα 
είναι ένα καταρρακωμένο σύστημα υγείας, που μόνο η εξ ολοκλήρου επαναφορά 
υπό δημόσιο έλεγχο μπορεί να αποκαταστήσει.
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