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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

Η     διελκυστίνδα για την επόμενη ημέρα της πανδημικής κρίσης, η απόφαση του 
Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων 
της ΕΚΤ, η πρόταση Μέρκελ-Μακρόν για κοινό δανεισμό των κρατών-μελών, οι 

εξελίξεις στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό μετά την απώλεια της πλειοψηφίας του κόμματος 
του Γάλλου Προέδρου στο γαλλικό Κοινοβούλιο και το ομιχλώδες τοπίο στον ευρωπαϊκό 
τουρισμό μετά την κρίση Covid-19 περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων #31:

Την επαύριο της πανδημικής κρίσης ο κόσμος και οι κοινωνίες θα πρέπει να 
αποφασίσουν, εν μέσω νέων συνθηκών που διαμορφώνουν ο Covid-19, οι επιπτώσεις 
του στο παγκόσμιο και στα εθνικά οικονομικά συστήματα, καθώς και η κλιματική κρίση, 
με ποιο αφήγημα και με ποιες πολιτικές θέλουν να βαδίσουν στην επόμενη ημέρα: Με 
αυτό των νεοφιλελεύθερων και αυταρχικών ή με εκείνο των προοδευτικών δυνάμεων.

H απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το πρόγραμμα αγοράς 
ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και 
έντονη συζήτηση στους ευρωπαϊκούς νομικούς, πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους. 
Εν τούτοις, μια προσεκτικότερη ανάγνωση αποκαλύπτει ότι ούτε ως κεραυνός εν αιθρία 
έπεσε ούτε αντίθετη με τη γενικότερη τάση στα ευρωπαϊκά πράγματα είναι.

Στη Γαλλία, η δημιουργία μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας από βουλευτές που 
προέρχονταν από τη «Δημοκρατία σε Κίνηση», το κόμμα του Προέδρου Μακρόν και 
του πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ, ανάγει την κυβερνούσα πλειοψηφία στη Γαλλία σε 
μειοψηφία στο κοινοβούλιο. Με 288 βουλευτές εναπομείναντες (από 314 όταν ανήλθε 
στην εξουσία το 2017), το κόμμα του Μακρόν χάνει για μία έδρα την απόλυτη πλειοψηφία 
και ταυτόχρονα το άλλοθι κοινωνικής ευαισθησίας που του προσέδιδε η δυναμική 
αριστερή του πτέρυγα με άξονα τα οικολογικά θέματα και τις κοινωνικές διεκδικήσεις 
για ένα καλύτερο μέλλον.

Την ίδια ώρα, ομιχλώδες διαμορφώνεται το τοπίο στον ευρωπαϊκό τουρισμό. Η ΕΕ 
συλλογικά, όσο και η Ελλάδα ιδιαίτερα, οφείλουν να κινηθούν δυναμικά στο ζήτημα της 
στήριξής του. Η τουριστική αγορά είναι τεράστια, το εργατικό δυναμικό που απασχολεί 
κρίσιμο για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ, ενώ η υπεραξία που δημιουργεί το τουριστικό προϊόν 
είναι κάτι που το έχει ανάγκη ΕΕ σε επίπεδο «χαμηλής πολιτικής» (soft politics). 
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ΣYΓΚΡΟΥΣΗ ΔYΟ ΚOΣΜΩΝ  ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠOΜΕΝΗ ΗΜEΡΑ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΚHΣ ΚΡIΣΗΣ
Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 

Συντονιστής Κύκλου Ανάλυσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Εξελίξεων ΕΝΑ 

Η πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός σε 
υγειονομικό, οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο διαμορφώνει 
νέες συνθήκες και σημαντικές, ιστορικών διαστάσεων, προκλήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σήμανε η εξάπλωση του Covid-19 
λειτούργησε ως επιταχυντής ήδη υφιστάμενων πολιτικών, οικονομικών και 
κοινωνικών τάσεων αλλά και στην καταγραφή νέων, που εν πολλοίς έθεσαν 
εξ αρχής τα διακυβεύματα για την επόμενη ημέρα μίας τέτοιας πρωτόγνωρης 
κατάστασης, με έναν εξωγενή παράγοντα να θέτει μία συμμετρικού τύπου απειλή 
για όλο τον πλανήτη, παρά το γεγονός ότι ο αντίκτυπος και η αντιμετώπισή του 
διαφοροποιείται ανάλογα με τα εθνικά και περιφερειακά χαρακτηριστικά και 
τους διατιθέμενους πόρους. 

Ιδανικές συνθήκες για ακροδεξιά ρητορική, 
ρατσισμό και αυταρχισμό

Το ξέσπασμα της πανδημίας, με τη «θολή» ακόμα προέλευση του ιού και τα μέτρα 
περιορισμού (lockdowns) που ελήφθησαν από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
για την αποτροπή της μετάδοσής του, παράλληλα με την αποκλειστικά σε 
εθνικό επίπεδο διαχείρισή της -ελλείψει μία κοινής πολιτικής υγείας της ΕΕ-, 
διαμόρφωσαν ιδανικές συνθήκες για την κλιμάκωση της ακροδεξιάς ρητορικής, 
της μισαλλοδοξίας, της συνωμοσιολογίας, καθώς και για την υλοποίηση 
αυταρχικών και αντιδημοκρατικών πολιτικών. Κάπως έτσι αναπτύχθηκε ένας 
ιδιόμορφος υγειονομικός ρατσισμός απέναντι στις χώρες με υψηλό αριθμό 
κρουσμάτων, αλλά και στο πνεύμα της γραμμής Τραμπ περί «κινεζικού ιού» 
-με σαφείς οικονομικές και προεκλογικές επιδιώξεις ενόψει της προεδρικής 
κάλπης- ενώ την ίδια ώρα τα κλειστά σύνορα και η διακοπή ταξιδιωτικής 
διασύνδεσης μεταξύ των χωρών δημιούργησαν εθνικιστικές τάσεις τόσο ως προς 
την εφοδιαστική αλυσίδα (εξαγωγές τροφίμων) όσο και προς τις προμήθειες 
ιατρικού υλικού (π.χ. μάσκες).
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«Η πανδημία του κορονοϊού έχει προκαλέσει αληθινό τσουνάμι μίσους και 
ξενοφοβίας. Υποδεικνύονται αποδιοπομπαίοι τράγοι, ανακινείται ο φόβος. Το 
μίσος για τον άλλο, τον ξένο, εξαπλώνεται, στο Διαδίκτυο και στους δρόμους. Οι 
θεωρίες συνωμοσίας αντισημιτικού χαρακτήρα διαδίδονται, ενώ μουσουλμάνοι 
γίνονται θύματα επιθέσεων που συνδέονται με τον Covid-19» τόνισε πρόσφατα 
σε δήλωσή του ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας «οι μετανάστες 
και οι πρόσφυγες κατηγορούνται ότι διασπείρουν τον ιό και τους αρνούνται 
την πρόσβαση σε ιατρικές φροντίδες», ενώ στάθηκε και στην αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ως δυνάμει ομάδας που θα μπορούσε να «θυσιαστεί» για την 
επιβίωση των νεότερων. Οι παραπάνω τάσεις δεν ήρθαν μαζί με τον κορονοϊό, 
αλλά προϋπήρχαν και από την αρχή της κρίσης οι εθνικιστικές δυνάμεις 
προσπαθούν να τις εργαλειοποιήσουν σε συνδυασμό με την υγειονομική κρίση.

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω φαινόμενα, η πανδημική κρίση αποτέλεσε 
το τέλειο πάτημα -επίσης εθνικιστών- αυταρχικών πολιτικών ηγετών για 
συγκέντρωση περισσότερων εξουσιών αλλά και ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση 
στην κοινωνία μέσω μηχανισμών ελέγχου με πρόσχημα την κρίση. Στην Ευρώπη, 
οι περιπτώσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας –οι οποίες υπενθυμίζεται ότι 
μαζί με την Τσεχία καταδικάστηκαν πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αρνούμενες να υποδεχθούν τον 
αριθμό προσφύγων που τους αναλογούσε κατά την προσφυγική κρίση το 2015- 
είναι οι πλέον χαρακτηριστικές. 

Στην Ουγγαρία η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν έλαβε στα τέλη Μαρτίου έκτακτες 
εξουσίες από το κοινοβούλιο της χώρας (το οποίο ελέγχεται κατά τα 2/3 από το 
κυβερνών Fidesz) δίνοντάς του τη δυνατότητα να το παρακάμπτει και να κυβερνά 
επ’ αόριστον με διατάγματα, με πρόσχημα την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Ο ίδιος ο εθνικιστής πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι 
έχει δεχθεί ευρωπαϊκά «πυρά» για προσπάθεια ελέγχου της Δικαιοσύνης και 
των ΜΜΕ, δήλωσε ότι θα επιστρέψει τις έκτακτες εξουσίες μέσα στον Ιούνιο. 
Οι εντυπώσεις, ωστόσο, για την προσπάθεια ενός είδους ιδιότυπα αυταρχικού 
καθεστώτος μέσα στην καρδιά της ΕΕ έχουν παραμείνει.

Στην Πολωνία, επίσης απειλούνται ευθέως οι ατομικές ελευθερίες και η 
ιδιωτικότητα. Κατά την έξαρση της πανδημίας το κράτος επέβαλε στους πολίτες 
που επέστρεψαν από το εξωτερικό να εγκαταστήσουν εφαρμογή κινητού 
τηλεφώνου και να βγάζουν πολλές φορές την ημέρα selfies με ένδειξη του χρόνου 
λήψης και συντεταγμένες GPS, ώστε να αποδεικνύεται ότι τηρούν την εντολή του 
περιορισμού. Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο, ο εθνικιστής πρόεδρος της χώρας 
Ντούντα θέλησε να διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές εν μέσω πανδημίας, στις 
10 Μαΐου, ώστε να διασφαλίσει το momentum που έδειχνε επανεκλογή του, με 
τις κάλπες να αναβάλλονται μετά την κατακραυγή.
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Η κρίση ως ευκαιρία για τη νεοφιλελεύθερη ατζέντα

Στο οικονομικό κομμάτι, χέρι-χέρι με τις εθνικιστικές δυνάμεις βαδίζουν και 
αυτές του νεοφιλελευθερισμού. Παρά το γεγονός ότι στη δημόσια σφαίρα μία 
από τις απόψεις που αναλύουν την πανδημική κρίση, τη «βλέπει» να κλυδωνίζει 
το καπιταλιστικό πλαίσιο και την παγκοσμιοποίηση. 

Οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις που εξελέγησαν με σημαία τη συρρίκνωση 
του κράτους και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών «κρύφτηκαν» -αν 
και ομολόγησαν σε αρκετές περιπτώσεις- για την αποτυχία αυτορρύθμισης της 
αγοράς, βάζοντας το προσωπείο κρατικών παρεμβάσεων. Ο τομέας της υγείας, με 
το δημόσιο σύστημα ως μοναδικό εργαλείο στη διαχείριση υγειονομικής κρίσης 
και οι εκκλήσεις -για ακόμη μία φορά μετά την κρίση του 2007- για κρατική 
στήριξη ιδιωτικών εταιρειών-κολοσσών (κυρίως στις αερομεταφορές) αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Η κρίση, όμως, αν και λειτουργεί ως επιταχυντής των τάσεων της απο-
παγκοσμιοποίησης και περιορισμού της οικονομικής πολυμέρειας, αποτελεί και 
χώρο προώθησης της νεοφιλελεύθερης ατζέντας. Το ενδεχόμενο νέας απορρύθμισης 
των αγορών εργασίας και ενός εργασιακού «Δόγματος του Σοκ» με πρόσχημα 
τις υφεσιακές συνέπειες της πανδημίας, αλλά και με αξιοποίηση των ευελιξιών 
της τηλεργασίας (η οποία, παρεμπιπτόντως όμως, διέσωσε και θέσεις εργασίας) 
δημιουργεί κινδύνους για νέα συμπίεση μισθών προς τα κάτω αντί κρατικής 
στήριξης της απασχόλησης και των επιχειρήσεων με ό,τι αυτά συνεπάγονται για 
την καταναλωτική δαπάνη και την αντιμετώπιση της ύφεσης. Η περίπτωση της 
Ελλάδας, στην οποία οι εργαζόμενοι απειλούνται να χάσουν το 20% του μισθού 
τους είναι ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στα παραπάνω, δεν θα πρέπει 
να παραλείψουμε την αναφορά και στην πολύ πιθανή βίαιη αναδιάρθρωση των 
αγορών, με ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απειλούνται 
με λουκέτο και τις επιχειρήσεις-κολοσσούς να βλέπουν ιδανικές συνθήκες για 
εξαγορά και απορρόφηση μικρότερων επιχειρήσεων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Προοδευτική απάντηση και έξοδος από την κρίση

Το σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, βέβαια, δεν εμπεριέχει μόνο 
κινδύνους αλλά και ευκαιρίες για τις προοδευτικές δυνάμεις παγκοσμίως και 
στην Ευρώπη για τη διαμόρφωση αφηγήματος και πολιτικών για την επόμενη 
ημέρα. 



#31 07

H Iσπανία, για παράδειγμα, ανακοίνωσε το Σάββατο την παροχή ελάχιστου 
βασικού εισοδήματος ύψους 3 δισ. ευρώ ετησίως για τις ευάλωτες ομάδες, 
από το οποίο θα ωφεληθούν 4 στους 5 ανθρώπους σε κατάσταση φτώχειας 
και 850.000 νοικοκυριά, τα μισά εκ των οποίων έχουν παιδιά. Το ζήτημα του 
βασικού, εγγυημένου εισοδήματος επανέρχεται στη δημόσια σφαίρα την ώρα 
που χάνονται εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της νέας 
ύφεσης.

Στην Ευρώπη, η ΕΕ αποφάσισε την άρση της εφαρμογής του Συμφώνου 
Σταθερότητας για τη φετινή χρονιά εξαιτίας των αυξημένων αναγκαίων 
δαπανών των κρατών-μελών για την αντιμετώπιση της κρίσης, ωστόσο αποτελεί 
θετική εξέλιξη μαζί το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ και τις 
πρωτοβουλίες για το Ταμείο Ανάκαμψης (αν και με φτωχούς πόρους και αβέβαιη 
αποτελεσματικότητα). Και η πρόταση Μέρκελ-Μακρόν περί κοινού δανεισμού 
των ευρωπαϊκών κρατών αποτελεί θετική εξέλιξη, αφού διαθέτει τον χαρακτήρα 
αμοιβαιότητας ανάληψης των κινδύνων και των βαρών, παρά το γεγονός ότι είναι 
αμφίβολη ότι θα υιοθετηθεί εξαιτίας των ενστάσεων συγκεκριμένων χωρών του 
ευρωπαϊκού Βορρά (Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Δανία) -και παραδοσιακών 
συμμάχων του Βερολίνου- που επιμένουν στην παροχή δανείων αντί 
επιχορηγήσεων, θυμίζοντας την ίδια ακριβώς στάση των χωρών που επέβαλαν 
την τιμωρητική λιτότητα κατά το -φαύλο- κύκλο των μνημονίων. Στο ίδιο πλαίσιο 
εντάσσονται και οι -διαχρονικές- αντιστάσεις Γερμανίας, Ολλανδίας κ.ά. για την 
έκδοση ευρωομολόγων (ή κορονο-ομολόγων στην υφιστάμενη κρίση). 

Οι προοδευτικές απαντήσεις της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, 
των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος πάνω από το κέρδος, των δημόσιων 
αγαθών υπεράνω κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης, της διασφαλισμένης 
αξιοπρεπούς διαβίωσης, του σεβασμού στην εργασία, της προστασίας των 
ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και συνεργασίας 
κρατών και λαών αποτελούν μονόδρομο για μία έξοδο από την κρίση που θα 
αποτελέσει φάρμακο στις συνέπειές της και ασπίδα για επόμενες, ανεξαρτήτως 
χαρακτήρα.

Την επαύριο της πανδημικής κρίσης ο κόσμος και οι κοινωνίες θα πρέπει να 
αποφασίσουν, εν μέσω νέων συνθηκών που διαμορφώνουν ο Covid-19, οι 
επιπτώσεις του στο παγκόσμιο και στα εθνικά οικονομικά συστήματα και η 
κλιματική κρίση, πώς θέλουν την επόμενη ημέρα.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΣΜΟY
Γιάννης Γούναρης, 

Δικηγόρος, LLM London School of Economics, Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Η πρόσφατη απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου (BVerfG) σχετικά με τη νομιμότητα του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) 

προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στους ευρωπαϊκούς νομικούς, πολιτικούς και 
οικονομικούς κύκλους. Χαρακτηρίστηκε, με μεγάλο βαθμό υπερβολής οπωσδήποτε, 
ως δικαστική απόσχιση, επίθεση στην ακεραιότητα του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ) 
και στην ανεξαρτησία της ΕΚΤ, υπονόμευση της ίδιας της ευρωπαϊκής έννομης 
τάξης, δυνητικό σημείο καμπής στην ιστορία της Ευρώπης προς την αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και δικαστικός εθνικισμός. Εκφράστηκαν ανησυχίες 
ότι θα μπορούσε να αναγκάσει την Bundesbank να παύσει τη συμμετοχή της στο 
πρόγραμμα, με ανείπωτες συνέπειες για το ευρώ. Οι επικριτές της απόφασης 
κατηγόρησαν τους Γερμανούς δικαστές ότι υπονομεύουν την ευρωπαϊκή 
αλληλεγγύη και ότι δίνουν πυρομαχικά σε «προβληματικές» χώρες -όπως η 
Πολωνία και η Ουγγαρία, οι οποίες ελέγχονται (ορθώς) για την περιστολή των 
δημοκρατικών ελευθεριών και του κράτους δικαίου- για να απορρίψουν με τη 
σειρά τους αποφάσεις του ΔΕΕ που δεν βρίσκουν της αρεσκείας τους. Γενικότερα, 
υφίσταται η κριτική ότι η απόφαση δημιουργεί αρνητικό και πιθανώς επικίνδυνο 
προηγούμενο, διότι ανοίγει το δρόμο για άλλα εθνικά συνταγματικά δικαστήρια 
να αμφισβητήσουν την ευρωπαϊκή έννομη τάξη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε 
άλλους τομείς. Αφού το κάνουν οι Γερμανοί, γιατί να μην το κάνουν και όλοι οι 
υπόλοιποι; 

Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ανάγνωση της απόφασης δεν οδηγεί απαραιτήτως σε 
αυτά τα συμπεράσματα. Κατ’ αρχάς, μολονότι πράγματι η απόφαση υπεισέρχεται 
και σε οικονομικά ζητήματα, ορθότερο είναι να διαβαστεί όχι υπό το πρίσμα της 
νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης, αλλά του ευρωπαϊκού συνταγματικού και 
θεσμικού δικαίου. Τα θεμελιώδες ζήτημα που εξετάζει είναι εάν, στην παρούσα 
φάση εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου, τα κράτη-μέλη έχουν δικαιοδοσία να 
ελέγχουν, μέσω της εσωτερικής τους συνταγματικής τάξης, τους θεσμούς και τα 
όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του ΔΕΕ, για τυχόν υπερβάσεις 
των αρμοδιοτήτων που τα ίδια τους έχουν αναθέσει μέσω των Συνθηκών -ultra 
vires, για να χρησιμοποιήσουμε τη λατινική νομική ορολογία.
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Και η απάντηση που δίνει, απορρίπτοντας τη συλλογιστική βάσει της οποίας το 
ΔΕΕ είχε δεχθεί τη συμβατότητα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης με 
τις Συνθήκες, είναι θετική. Το γερμανικό δικαστήριο αποδέχεται την αρχή ότι 
το δίκαιο της ΕΕ υπερισχύει του εθνικού δικαίου, σε εκείνους τους τομείς που 
εμπίπτουν στο πεδίο δράσης της ΕΕ και μέχρι εκείνου του σημείου που έχουν 
εκχωρήσει τα κράτη, σύμφωνα με την  αρχή της δοτής αρμοδιότητας, μιας αρχής 
κατοχυρωμένης στις Συνθήκες. Οι αρμοδιότητες αυτές οφείλουν να ασκούνται 
σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ομοίως 
κατοχυρωμένες στις Συνθήκες. Κατά συνέπεια, το BVerfG επισημαίνει ότι δεν θα 
ήταν συνταγματικά ανεκτό να απέχουν τα κράτη-μέλη από οποιοδήποτε έλεγχο 
πιθανών ultra vires πράξεων των οργάνων της ΕΕ, δεδομένου ότι παραμένουν 
«κύριοι των Συνθηκών», ενώ η  ΕΕ δεν ορίζεται ως κράτος με αυθύπαρκτη 
κυριαρχία. Για όσο (solange) δεν ζούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, 
κάθε ευρωπαϊκό κράτος εξακολουθεί να διέπεται από το δικό του συνταγματικό 
δίκαιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το BVerfG διατυπώνει αυτήν τη θέση, ούτε πρόκειται 
για πρωτοφανές επιχείρημα στη σφαίρα της ακαδημαϊκής και νομικής συζήτησης 
περί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Εάν υπάρχει μια διαφορά με το παρελθόν, 
αυτή εντοπίζεται στο ότι ενώ κάποτε το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο 
-αντανακλώντας μια γενικότερη τάση της εποχής- προσέβλεπε σε ένα ιδεατό 
μέλλον στο οποίο μια Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία με πλήρεις συνταγματικές εγγυήσεις 
θα γινόταν πραγματικότητα, η τωρινή του στάση είναι ξεκάθαρα πιο ρεαλιστική: 
Δεν υπάρχει ένας Ευρωπαϊκός Λαός ως φορέας λαϊκής κυριαρχίας, η οποία θα 
συνιστούσε θεμέλιο και γενεσιουργό αιτία μιας νέας, υπέρτερης των κρατών-
μελών, ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Η ΕΕ ούτε είναι ομοσπονδιακό κράτος ούτε έχει 
τη δημοκρατική νομιμοποίηση (ή την ιστορική πολιτική ορμή) να μετεξελιχθεί σε 
τέτοιο. Αυτό που είναι η ΕΕ, είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα συνεργασιών μεταξύ 
κρατών, εθνικών (συνταγματικών) εννόμων τάξεων, διοικήσεων και δικαστηρίων, 
με στοιχεία υπερεθνικότητας εκεί και στον βαθμό που της έχουν εκχωρηθεί από 
τα συμβαλλόμενα στις Συνθήκες κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια αρκετά ακριβή 
περιγραφή της ευρωπαϊκής θεσμικής πραγματικότητας που πολύ δύσκολα θα 
έλεγε κανείς ότι κατεδαφίζει το νομικό πλαίσιο της ΕΕ. Μάλλον, το αποσαφηνίζει 
μέσα από το πρίσμα των δεδομένων της εποχής μας, όπου -είτε μας αρέσει είτε όχι- 
ο υπερεθνικός χαρακτήρας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υποχωρεί έναντι της 
διακυβερνητικής διαχείρισης, όπως προκύπτει από τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές 
κρίσεις της δεκαετίας 2010-2020 (ευρωζώνη, προσφυγικό, πανδημία Covid-19). 



Επομένως, η έννομη τάξη της ΕΕ και οι έννομες τάξεις των κρατών-μελών 
συνυπάρχουν παράλληλα, η δε μεταξύ τους σχέση, συμπεριλαμβανομένης της 
αρχής της υπέρτερης ισχύος του ευρωπαϊκού δικαίου- προσδιορίζεται τόσο από 
τις Συνθήκες, όσο και από τα εθνικά Συντάγματα, βάσει των οποίων τα κράτη-μέλη 
προσχώρησαν στην ΕΕ. Η σχέση του ΔΕΕ με τα ανώτατα δικαστήρια των κρατών-
μελών δεν είναι ιεραρχική, αλλά διαλεκτική. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση 
σεβασμού της εθνικής συνταγματικής ταυτότητας είναι θεμελιώδης αρχή του 
δικαίου της ΕΕ και τοποθετεί το όριο ισχύος του ευρωπαϊκού δικαίου σε εκείνες 
τις θεμελιώδεις διατάξεις του εθνικού Συντάγματος που συνθέτουν τον πυρήνα 
του. Στην πραγματικότητα, αυτό που διευκρινίζει το Γερμανικό Συνταγματικό 
Δικαστήριο είναι ότι σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διάταξης ευρωπαϊκού 
δικαίου και κανόνα που βρίσκεται στον πυρήνα του Γερμανικού Συντάγματος, 
τα όργανα του γερμανικού κράτους -άρα και η Bundesbank- δεσμεύονται από 
τις επιταγές του τελευταίου. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο: άραγε, πόσο εύκολα 
θα δεχόμασταν ότι μια απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ ή του Eu-
rogroup, ακόμα δε κι ένας Ευρωπαϊκός Κανονισμός θα υπερίσχυε θεμελιώδους 
διάταξης του Συντάγματος της Ελλάδας, σε περίπτωση σύγκρουσης; 

Ασφαλώς, ούτε η ΕΚΤ ούτε το ΔΕΕ υπάγονται στην αρμοδιότητα του  BVerfG και 
δεν λογοδοτούν σε αυτό ή σε οποιοδήποτε άλλο εθνικό δικαστήριο. Επομένως, πώς 
θα μπορούσε να ξεπεραστεί το φαινομενικό αδιέξοδο; Η λύση με τις λιγότερες 
περιπλοκές θα ήταν να αναλάβει η Bundesbank την αποστολή της παροχής 
τεκμηρίωσης στο ανώτατο γερμανικό δικαστήριο υπέρ της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης -πράγμα ειρωνικό, αν 
θυμηθεί κανείς ότι η BuBa ήταν εξ αρχής πολύ επιφυλακτική έως αρνητική για το 
πρόγραμμα. Το ενδεχόμενο εκκίνησης της διαδικασίας επί παραβάσει εναντίον 
της Γερμανίας από την Επιτροπή έχει εγερθεί, πλην όμως, δεν θα ακύρωνε την 
απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ούτε θα αναιρούσε την υποχρέωση 
του γερμανικού κράτους να τη σεβαστεί, ενώ θα κλιμάκωνε μια συνταγματική 
σύγκρουση ανάμεσα στην ΕΕ και το μεγαλύτερο και ισχυρότερο μέλος της, 
φέρνοντας σε εξαιρετικά δύσκολη πολιτικά θέση την Καγκελάριο Μέρκελ. 
Όπως και να έχει, μπορεί να εικάσει κανείς με ικανό βαθμό βεβαιότητας ότι το 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα συνεχιστεί, έστω με περιορισμούς εκ των 
πραγμάτων. 
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Φυσικά, η βέλτιστη λύση -αλλά και η λιγότερο πιθανή, δυστυχώς- θα ήταν να λάβει 
επιτέλους η ΕΕ εκείνα τα μέτρα που θα καθιστούσαν την ευρωζώνη λειτουργική 
και βιώσιμη, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε νομικές ακροβασίες. Ισχυρό 
θεσμικό πλαίσιο δημοσιονομικής αλληλεγγύης, αναπτυξιακές πολιτικές σύγκλισης 
μεταξύ Βορρά και Νότου, έκδοση αμοιβαίου χρέους για την χρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Ως προς το τελευταίο σημείο, η ανακοίνωση της 
γαλλογερμανικής πρότασης για άντληση έως και 500 δισεκατομμυρίων ευρώ από 
τις αγορές από την Επιτροπή και η διοχέτευση τους στα πληττόμενα από την νέα 
κρίση κράτη-μέλη μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ με τη μορφή επιχορηγήσεων 
και όχι δανείων διαβάστηκε από πολλούς αναλυτές ως απάντηση στην απόφαση 
του δικαστηρίου της Καρλσρούης και χαιρετίστηκε -πάλι, όχι δίχως μια ισχυρή 
δόση υπερβολής- ως το μεγάλο βήμα προς την ευρωπαϊκή δημοσιονομική 
ομοσπονδιοποίηση, κάτι που οπωσδήποτε δεν είναι. Προς το παρόν, πρόκειται απλώς 
για μια κοινή πρόταση Μέρκελ-Μακρόν που δεν απέχει πολύ από προηγούμενη 
πρόταση της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και βασίζεται στο 
ήδη υφιστάμενο πλαίσιο των Συνθηκών, οι λεπτομέρειες της οποίας κάθε άλλο 
παρά ξεκάθαρες είναι, ενώ για να εφαρμοστεί πρέπει να συγκεντρώσει ομοφωνία 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γεγονός που προδιαγράφει μια επίπονη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης που θα καταλήξει σε κάποιον «συμβιβασμό». Το εάν αυτός θα 
είναι ελκυστικός για τα κράτη του Νότου ή επαρκής μένει να φανεί.
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ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΟΝ ΧΩΡΙΣ 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΛΛΟΘΙ 
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΒΟΥΛΗ

Ειρήνη Συγγελάκη, 
Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Δ εν ήταν κεραυνός εν αιθρία, αλλά η ωρίμανση μιας απόφασης που σοβούσε 
ήδη από την περίοδο των κίτρινων γιλέκων και την επακόλουθη απόσυρση 
του οικολογικού φόρου δια στόματος Μακρόν. Οι 17 βουλευτές που 

συνιστούν τη νέα κοινοβουλευτική ομάδα «Οικολογία, Δημοκρατία, Αλληλεγγύη» 
αποτελούνται από πρώην μακρονιστές με την προσθήκη της σοσιαλίστριας, 
πρώην Υπουργού Οικολογίας, Ντελφίν Μπατό. Οι 17 βουλευτές τοποθετούνται 
στον αριστερό και οικολογικό χώρο, αλλά στο γαλλικό κοινοβούλιο εντάσσονται 
ως «μειονοτική ομάδα», ένας τρόπος για να μην τους τοποθετήσει κανείς ούτε στη 
συμπολίτευση ούτε στην αντιπολίτευση.

Σε κείμενο, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 19 Μαΐου μετά τη διαδικτυακή 
συνέντευξη Τύπου για τη δημιουργία της ομάδας, οι 17 βουλευτές αναφέρουν τις 15 
προτεραιότητες δράσης για διόρθωση της πολιτικής Μακρόν: εκπόνηση σχεδίου 
επανεκκίνησης της βιομηχανικής δραστηριότητας με στόχο την ανάκτηση της 
εθνικής κυριαρχίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας της Γαλλίας, ενίσχυση του 
εθνικού συστήματος υγείας, επαναφορά της φορολογίας του μεγάλου κεφαλαίου 
και της μεγάλης περιουσίας, αποκατάσταση πλήρους διαφάνειας στο δημόσιο 
βίο. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα μετά την πανδημία, η νέα ομάδα 
των 17 φιλοδοξεί «να προωθήσει την οικολογική και κοινωνική μεταμόρφωση, 
αντιμετωπίζοντας την κλιματική κρίση, εκσυγχρονίζοντας τη δημοκρατία και 
περιορίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες».

Παρά τις μετρημένες διακηρύξεις, τόσο η προηγούμενη δράση των στελεχών όσο 
και οι αντιδράσεις από τις άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες, δείχνουν ότι με την 
απόσχιση αυτή, το κόμμα του Μακρόν τοποθετείται δεξιότερα και ταυτόχρονα 
απομακρύνεται από την επείγουσα αντιμετώπιση των καυτών οικολογικών 
θεμάτων και των κοινωνικών ανισοτήτων. Η «Ανυπότακτη Γαλλία» του Μελανσόν 
λ.χ. χαρακτήρισε καλή είδηση τη δημιουργία του νέου σχήματος, επισημαίνοντας 
ότι η θετική αυτή εξέλιξη ενδυναμώνει με νέες προοδευτικές δυνάμεις τη γαλλική 
Εθνοσυνέλευση.
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Αντίθετα, σε παρέμβασή του στην εφημερίδα Le Monde (21-22/5/2020), ο Πρόεδρος 
των Ρεπουμπλικάνων Κριστιάν Ζακόμπ προσπαθεί να αποδώσει την εξέλιξη 
αυτή στην καταστροφική πολιτική «αποσύνθεσης» του Μακρόν, ο οποίος το 2017 
ευαγγελιζόταν τη ρήξη στα πολιτικά δεδομένα Αριστεράς-Δεξιάς και τη σύνθεση 
των προσδοκιών όλων των Γάλλων, κατά το πρότυπο του Στρατηγού Ντε Γκωλ 
μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προσπαθώντας να πείσει ότι το κόμμα του Μακρόν 
φυλλοροεί και ότι ο Γάλλος Πρόεδρος δεν έχει το ανάστημα του ξακουστού 
προκατόχου του για να πετύχει μια νέα συσπείρωση των Γάλλων, ο Ζακόμπ αφήνει 
να διαφανεί η αγωνία της δεξιάς παράταξης για την υποσκέλισή της από τη 
«Δημοκρατία σε Κίνηση», ως αυθεντικός εκπρόσωπος της δεξιάς ιδεολογίας και 
πολιτικής.

Το σίγουρο είναι ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στηρίζεται, χωρίς ιδιαίτερους 
τριγμούς ως τώρα, από το Κεντρώο κόμμα του Φρανσουά Μπαϊρού (46 βουλευτές) 
και της συντηρητικής σύμπραξης Agir/UDI (27 βουλευτές), που θα έχουν 
μεγαλύτερη επιρροή στη χάραξη πολιτικής και μάλλον περίμεναν κάποια στιγμή 
την απόσχιση της αριστερής πτέρυγας των μακρονιστών, αφού η πανδημία 
μετέθεσε έτσι κι αλλιώς όλα τα άλλα πολιτικά ζητήματα για αντιμετώπιση σε 
μεταγενέστερο χρόνο. Η επείγουσα πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και των 
ενεργειακών θεμάτων μπήκε και αυτή σε καραντίνα με παράλληλη παύση της 
βιομηχανικής δραστηριότητας και των εντατικών αερομεταφορών.

Με την προεδρική εκλογή να είναι ακόμα μακρινή (2022), το επόμενο πολιτικό τεστ 
του Μακρόν είναι ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών. Το πρώτο ερώτημα 
είναι αν θα διεξαχθούν στις 28/6 όπως επιθυμούν οι δήμαρχοι της Γαλλίας ή αν 
θα γίνουν το Σεπτέμβριο για να υπάρχουν καλύτερα υγειονομικά δεδομένα. 
Οι εισηγήσεις είναι αντιφατικές και υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η 
διεξαγωγή του πρώτου γύρου εν μέσω πανδημίας δεν επιδείνωσε την κατάσταση της 
δημόσιας υγείας στη Γαλλία, ενισχύοντας πάντως την αποχή. Σε πολιτικό επίπεδο, 
ο δεύτερος γύρος αναμένεται να επικυρώσει την άνοδο των οικολόγων και να 
ενισχύσει τις φωνές που καλούν για δράσεις μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. 
Ένας μάλιστα από τους αποσκιρτήσαντες βουλευτές, ο Ολιβιέ Γκαγιάρ, μπορεί 
να εκλεγεί δήμαρχος, ευνοώντας τελικά την ανάκτηση της πλειοψηφίας από το 
κόμμα του Μακρόν. Πράγματι, σε περίπτωση εκλογής του οφείλει να παραιτηθεί 
από την εθνοσυνέλευση, αφήνοντας αντικαταστάτη του έναν επιλαχόντα βουλευτή 
της «Δημοκρατίας σε Κίνηση». Η ειρωνεία της πολιτικής σε όλο της το μεγαλείο.
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Σ τα αχαρτογράφητα νερά της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται 
η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον «οδηγό» της Κομισιόν που δόθηκε στη 
δημοσιότητα προ δύο εβδομάδων να περιλαμβάνει γενικόλογες συστάσεις 

προς τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν επί της ουσίας ζητεί «συντονισμένη στρατηγική», 
χωρίς όμως να δίνει κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα αντιμετωπισθούν οι 
συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού.

Η διστακτική στάση των Βρυξελλών δεν είναι κάτι καινούργιο. Απορρέει από τις 
ίδιες της Συνθήκες που δίνουν μεγαλύτερο χώρο δράσης στην άσκηση πολιτικής 
από τα κράτη-μέλη, εκτός από τα δημοσιονομικά ζητήματα, στα οποία το Euro-
group, παρά τον άτυπο θεσμικό του ρόλο, έχει καθοριστική επιρροή στις αποφάσεις 
των κυβερνήσεων και των οικονομικών επιτελείων. Συνολικά ωστόσο, η εικόνα που 
εκπέμπει η Κομισιόν δεν είναι πειστική, ενισχύοντας κεντρόφυγες δυνάμεις εντός 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και προβληματισμό για το κατά πόσο σε καιρούς 
κρίσης και μεγάλων προσκλήσεων η ΕΕ μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά 
στις προσδοκίες των πολιτών.

Το ζήτημα του τουρισμού είναι λοιπόν ένα από εκείνα τα κρίσιμα ζητήματα που 
δοκιμάζουν και πάλι τη συνοχή της ΕΕ. Ένας τομέας της οικονομίας από την οποία 
μια ομάδα κρατών, προεξάρχουσας της Ελλάδας και σε μικρότερο βαθμό της 
Ιταλίας, διεκδικούν στήριξη από την Κομισιόν. Μέχρι στιγμής και η ΕΕ και η Ελλάδα 
βαδίζουν σε αχαρτογράφητα νερά, με τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους 
του κλάδου να βιώνουν μια σκληρή πραγματικότητα. Οι αεροπορικές εταιρίες 
έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, χωρίς και εδώ να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο για τα 
βήματα στήριξης που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν. 

Η ανάκαμψη της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν 
ζητούμενα, ειδικά όταν δεν υπάρχουν κοινά χρηματοδοτικά εργαλεία και μια 
οργανωμένη καμπάνια ανάδειξης της Ευρώπης ως παγκόσμιου τουριστικού 
προορισμού.
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Στο μείζον επίσης θέμα των διακρατικών συμφωνιών εντός ΕΕ, η Κομισιόν 
εισηγείται το άνοιγμα των συνόρων μεταξύ χωρών με συγγενές επιδημιολογικό 
προφίλ, εξέλιξη που πλήττει τον τουρισμό στην Ελλάδα, καθώς η πλειοψηφία 
των τουριστών προέρχεται από χώρες με υψηλό αριθμών κρουσμάτων και 
θνησιμότητας. Η σύσταση αυτή συγκρούεται με την αρχή της μη διάκρισης στα 
τεστ, που ευθυγραμμίζεται μεν με την αρχή της ισότητας, είναι όμως προβληματική 
στο επίπεδο των διακρατικών συμφωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της 
ιταλικής κυβέρνησης να κρατήσει κλειστά τα σύνορά της μέχρι το τέλος του έτους, 
δημιουργεί ανάχωμα στην ελληνική κυβέρνηση ώστε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο 
σε επίπεδο χρηματοδοτικής στήριξης και εφαρμογής μέτρων υγειονομικής 
προστασίας, χωρίς να παραβλέπουμε βέβαια ότι διαμορφώνεται μια σημαντική 
ευκαιρία για να αυξήσει το δικό της μερίδιο στην ευρωπαϊκή τουριστική αγορά. 

Το συμπέρασμα είναι πως τόσο η ΕΕ συλλογικά όσο και η Ελλάδα ιδιαίτερα, 
οφείλουν να κινηθούν δυναμικά στο ζήτημα της στήριξης του τουρισμού. Η 
τουριστική αγορά είναι τεράστια, το εργατικό δυναμικό που απασχολεί κρίσιμο 
για το ευρωπαϊκό ΑΕΠ, ενώ η υπεραξία που δημιουργεί το τουριστικό προϊόν είναι 
κάτι που το έχει ανάγκη ΕΕ σε επίπεδο «χαμηλής πολιτικής» (soft politics).  
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