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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. Η τρίτη και σε εξέλιξη κρίση, εκείνη της πανδημίας του κορονοϊού 
προκαλεί πρωτόγνωρες συνθήκες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που 
αναδεικνύουν εξίσου ανεπανάληπτες προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες αφενός 
συνιστά ένα κυριολεκτικά ζωτικής διακύβευμα αφετέρου, σε διαπλοκή με τα λοιπά 
μεγάλα διλήμματα, θα (ανα)προσδιορίσει το μέλλον της Ευρώπης.

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

Ο     ι προκλήσεις του ερχόμενου διαστήματος για την Ευρώπη και οι συμμαχίες χωρών 
που θα διαμορφώσουν την εξέλιξή τους, η μάχη του Ταμείου Ανάκαμψης και η 
στάση της Καγκελαρίου Μέρκελ με την ανάληψη της Γερμανικής Προεδρίας 

της ΕΕ, καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία και στην Πολωνία περιλαμβάνονται 
στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #32:

Τρεις σημαντικές συμφωνίες αναμένεται να συναφθούν το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι αυτές που αφορούν τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για την 
περίοδο 2021-2027, το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία και το νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι συσχετισμοί μεταξύ ομάδων κρατών-μελών θα κρίνουν 
σε σημαντικό βαθμό τον κυρίαρχο χαρακτήρα της κάθε συμφωνίας, ενώ ζητήματα που 
αφορούν τη σημασία του γαλλογερμανικού άξονα ή την πιθανότητα μιας Ευρώπης 
πολλών ταχυτήτων καθίστανται εκ νέου επίκαιρα.

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ στις 19 Ιουνίου χάραξε τις γραμμές στο πεδίο της 
μάχης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, δίνοντας την ευκαιρία στις διάφορες 
παρατάξεις να υψώσουν τις πολεμικές σημαίες τους. Με άλλα λόγια, να καταγράψουν 
τις αρχικές τους θέσεις, προσβλέποντας σε έναν μελλοντικό συμβιβασμό, η επάρκεια του 
οποίου θα κριθεί από το αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, η Άνγκελα Μέρκελ αναμένεται να συνεχίσει την αλλαγή πολιτικής «μάσκας», 
ανάλογα με την περίσταση. Ωστόσο, η μεγάλη τακτική ευελιξία δεν αρκεί πλέον για να 
λύσει τα πρωτοφανή προβλήματα που αντιμετωπίζει η Καγκελάριος σε όλα τα δυνατά 
επίπεδα: παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, γερμανικό, κομματικό. Και για πολλά εκ των οποίων δεν 
είναι η ίδια άμοιρη ευθυνών.

Στη Γαλλία, ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών είχε μικρή συμμετοχή, αλλά 
έστειλε πολλά μηνύματα κινητοποίησης των πολιτών για την άμεση εφαρμογή μέτρων 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας οι υποψήφιοι 
των Πράσινων σάρωσαν, ενώ η σοσιαλίστρια Δήμαρχος του Παρισιού επανεξελέγη 
χάρη στην πράσινη ατζέντα που επέβαλαν οι οικολογικές οργανώσεις που στήριξαν την 
υποψηφιότητά της. Η νίκη των Πράσινων συνέπεσε με την υποβολή 149 προτάσεων από τη 
συνδιάσκεψη ενάντια στην κλιματική αλλαγή των 150 Γάλλων πολιτών που κληρώθηκαν 
τον Οκτώβριο του 2019 να διαμορφώσουν μια εφαρμόσιμη πολιτική πρόταση. Η πίεση 
προς τον Πρόεδρο Μακρόν και την Κυβέρνηση για εφαρμογή των προτάσεων των 
πολιτών είναι πλέον πολύ μεγάλη.

Στην Πολωνία, αν και ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών δεν είχε ως αποτέλεσμα 
την επανεκλογή του -υποστηριζόμενου από τον κυβερνώντα εθνικιστικό συνασπισμό- 
νυν Προέδρου Ντούντα, το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώθηκε δεν γεννά ελπίδες για 
την υπέρβαση του ιδιόμορφου πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων εκδοχών 
της Δεξιάς, αλλά αντίθετα φαίνεται να συμβάλλει στην διατήρησή του.

#32 03



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΟ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

& ΑΣΥΛΟ: ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 
ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ
Θωμάς Γούμενος, 

Διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
(Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας)

T ρεις σημαντικές συμφωνίες αναμένεται να συναφθούν το επόμενο 
διάστημα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι αυτές που αφορούν 
τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 (Πολυετές 

Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ΠΔΠ), το σχέδιο ανάκαμψης από την πανδημία και το 
νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Οι προβλέψεις και οι όροι των 
τελικών συμφωνιών αναμένεται να έχουν σημαντικό βάρος στη διαμόρφωση 
των αντίστοιχων δημόσιων πολιτικών, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παρότι 
αναγκαστικά οι συμφωνίες θα αποτελούν αντικείμενο συμβιβασμού, οι συμμαχίες 
και οι συσχετισμοί μεταξύ ομάδων κρατών-μελών θα κρίνουν, ως είθισται, σε 
σημαντικό βαθμό τον κυρίαρχο χαρακτήρα της κάθε συμφωνίας. 

Η εκτίμηση του τελικού περιεχομένου της κάθε συμφωνίας αποτελεί, ασφαλώς, 
ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα· ίσως έχει σημασία, όμως, μια αδρή 
καταγραφή των κεντρικών ζητημάτων και των διαφορετικών υπό διαμόρφωση 
συμμαχιών. Προκαταρκτικά, φαντάζει αυτονόητη η επισήμανση ότι η θέση της 
Γερμανίας θα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όχι μόνο λόγω της ανάληψης της 
προεδρίας του Συμβουλίου από την 1η Ιουλίου, αλλά και λόγω της πρόσφατης 
επανατοποθέτησης –έστω τακτικού χαρακτήρα– της γερμανικής κυβέρνησης ως 
προς την αμοιβαιοποίηση των οικονομικών βαρών.

Οι συμφωνίες για τον μακροπρόθεσμο Προϋπολογισμό (2021-2027) και το σχέδιο 
ανασυγκρότησης (Ευρωπαϊκό Μέσο Ανάκαμψης έκτακτης ανάγκης, «Next Gen-
eration EU») είναι αυτονόητα άμεσα συνυφασμένες. Πρόσφατα η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέτρεψε τους αρχηγούς κρατών να συμφωνήσουν 
έως τον Αύγουστο, εν ανάγκη και με τη διεξαγωγή πρόσθετης Συνόδου Κορυφής, 
πέραν της προγραμματισμένης για τις 17- 18 Ιουλίου. Μέχρι και τον περασμένο 
Φεβρουάριο, τα κράτη-μέλη δεν είχαν συμφωνήσει ως προς το τελικό ύψος και 
την κατανομή των πόρων για την περίοδο 2021-2027, δύο σχεδόν χρόνια μετά 
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την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Οι διαφορετικές ομάδες που σχηματίστηκαν, 
μόνο σε ένα επίπεδο αντιστοιχούσαν στη συμβατική διαφοροποίηση μεταξύ 
«χρηματοδοτών» και «ωφελούμενων» κρατών. Το δεύτερο σύνολο, γνωστό και 
ως «Φίλοι της Συνοχής», επιθυμούσε τουλάχιστον τη διατήρηση του ύψους του 
Προϋπολογισμού και αντιστεκόταν στην προτεινόμενη σημαντική μείωση των 
πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)· περιλαμβάνει 17 «νότια» και 
«ανατολικά» κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, η οποία ούσα τυπικά 
«χρηματοδότρια» ακολουθεί μια πιο ιδιαίτερη στάση. Το πρώτο σύνολο τέμνεται 
εσωτερικά μεταξύ των «φειδωλών τεσσάρων» (Ολλανδίας, Αυστρίας, Δανίας, 
Σουηδίας), που επιθυμούσαν σαφή μείωση του ποσοστού εθνικής συνεισφοράς 
στον κοινοτικό Προϋπολογισμό, και των πιο «μετριοπαθών», στους οποίους 
συμπεριλαμβανόταν η Γερμανία, η οποία όμως επιθυμούσε διατήρηση του 
«διορθωτικού» μηχανισμού επιστροφών προς κάποιες «χρηματοδότριες» χώρες, 
και η Γαλλία, η οποία συντασσόταν με τη μεγάλη πλειοψηφία των «17» ως προς 
την ΚΑΠ. 

Το πλαίσιο αυτό των ασταθών συμμαχιών και πολλαπλών μετώπων έχει 
αναμφίβολα αναπροσαρμοστεί μετά την εκδήλωση της πανδημίας και την 
αναμενόμενη, ιστορική οικονομική ύφεση. Καθοριστική εξέλιξη ήταν, ασφαλώς, 
η ανάκαμψη του γαλλογερμανικού άξονα και η προαναφερθείσα γερμανική 
«μεταστροφή». Η κοινή πρόταση αποτέλεσε τη βάση της πρότασης της Κομισιόν 
για ένα συνολικό πακέτο ανασυγκρότησης ύψους 750 δισ. ευρώ, 440 εκ των οποίων 
αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις και 250 σε δάνεια (και 60 σε εγγυήσεις). Το σχέδιο 
αυτό νοείται ως ένα έκτακτο συμπλήρωμα του ΠΔΠ και έρχεται, εκτός των άλλων 
που συνεπάγεται και συμβολίζει, άτυπα να διορθώσει σημεία του, μέσω π.χ. της 
αύξησης του προϋπολογισμού για την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή, την 
υγεία, την έρευνα ή (λιγότερο) την αγροτική πολιτική. Παρότι υπάρχουν κρίσιμα 
σημεία τριβής, όπως για το αν και κατά πόσο η βοήθεια θα συνοδεύεται από 
«αιρεσιμότητες» που θα παραπέμπουν σε «ήπια» Μνημόνια ή για το ποια θα 
είναι τα ακριβή κριτήρια (ΑΕΠ, ανεργία, ένταση πανδημίας), καθώς και ο χρόνος 
αποταμίευσης (το βάρος στην πρόταση της Κομισιόν «πέφτει» στα έτη 2023-
2024), η συμπαράταξη Γερμανίας και Γαλλίας φαίνεται να γέρνει το κεντρικό 
διακύβευμα «επιχορηγήσεις ή δάνεια» υπέρ της πρώτης επιλογής. Εφόσον 
αυτό πραγματωθεί, θα πρόκειται για μια εξέλιξη υπέρ των φτωχότερων κρατών 
και των πιο προοδευτικών δυνάμεων· παρότι πολλά περισσότερα μπορούν 
να διεκδικηθούν από μια τέτοια σκοπιά, με δεδομένο ότι καμία κυβέρνηση 
ευρωπαϊκής χώρας δεν προέρχεται από το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς 
και ότι μόλις έξι κυβερνήσεις (επτά με την ιταλική) ανήκουν στο Σοσιαλιστικό 
κόμμα (μεταξύ των οποίων οι «φειδωλές» Δανία και Σουηδία), αυτή η ευκαιρία 
δεν μπορεί επ’ ουδενί να υποτιμηθεί.
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Σε ό,τι αφορά το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Επίτροπος 
Γιόχανσον προ ολίγων ημερών δήλωσε ότι αναβάλλεται (για πολλοστή φορά) η 
δημοσιοποίηση και συζήτησή του μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων 
για τον Προϋπολογισμό και το σχέδιο ανασυγκρότησης, ήτοι (καλώς εχόντων των 
πραγμάτων) για μετά το καλοκαίρι. Το κεντρικό διακύβευμα, ως γνωστόν, αφορά 
το κατά πόσον θα υπάρχει ένας υποχρεωτικός μηχανισμός μετεγκαταστάσεων, 
βάσει του οποίου θα κατανέμονται με (κάποια) αναλογικότητα οι αιτούντες άσυλο 
στις 27 χώρες. Εν προκειμένω, οι «17» βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, με τις 
χώρες του Νότου να πιέζουν υπέρ της «αλληλεγγύης» μέσω μετεγκαταστάσεων 
και τις τέσσερις χώρες του Bίζεγκραντ (και τις συν αυτοίς, συμπεριλαμβανομένης 
της Αυστρίας και της Δανίας) να αντιδρούν μετωπικά σε αυτήν την προοπτική. 
Μια σχετικά πρόσφατη πρωτοβουλία των υπουργών Εσωτερικών της Γερμανίας, 
Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας και δηλώσεις του Επιτρόπου Σχοινά, περιγράφουν 
ένα «μόνιμο» μηχανισμό αλληλεγγύης ο οποίος όμως δεν θα υλοποιείται μόνο 
μέσω μετεγκαταστάσεων, αλλά και μέσω (κατ’ εξαίρεση;) χρηματικής ή άλλης 
υλικής συνδρομής προς τις χώρες του Νότου. Από την πλευρά των μεσογειακών 
χωρών, αλλά και των προοδευτικών δυνάμεων, μια τέτοια «συμβιβαστική» λύση 
τύπου «ασπίδας της Ευρώπης», με θέλγητρο την αυξημένη χρηματοδότηση, δεν 
θα είναι ασφαλώς ευπρόσδεκτη.

Καταληκτικά, μπορεί να επισημάνει κανείς ότι, ως προς το οικονομικό 
σκέλος, οι συνειδητοποιήσεις που προκάλεσε η πανδημία σε πολλές χώρες 
και κοινωνικές κατηγορίες εντός της ΕΕ, φαίνεται να δημιουργούν ένα θετικό 
μομέντουμ για προοδευτικές επιλογές. Δεν μπορεί το ίδιο να υποστηριχθεί για 
το –ίσως περισσότερο διχαστικό– προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα. Σε κάθε 
περίπτωση, ζητήματα που αφορούν τη σημασία του γαλλογερμανικού «άξονα» ή 
την πιθανότητα μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων καθίστανται εκ νέου επίκαιρα 
στο πλαίσιο των αποφάσεων που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τους 
επόμενους μήνες.  
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H ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Γιάννης Γούναρης, 
Δικηγόρος,  LLM London School of Economics, 

Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ στις 19 Ιουνίου εμπεριείχε, ούτως 
ή άλλως, χαμηλές προσδοκίες. Περισσότερο επρόκειτο για την πρώτη 
αντιπαράθεση των αντίπαλων στρατοπέδων, τα οποία είχαν την 

ευκαιρία να χαράξουν τις γραμμές τους και να παραταχθούν στο πεδίο της 
μάχης, ή, αν προτιμά κανείς μια λιγότερο «πολεμοχαρή» μεταφορά, το εναρκτήριο 
λάκτισμα μιας δύσκολης και επίπονης διαπραγμάτευσης με τρόπαιο τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο (επταετή) Προϋπολογισμό της ΕΕ και, ειδικότερα, την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης από τις 
οικονομικές επιπτώσεις της επιδημίας Covid-19, συνολικού ύψους έως και 750 
δισεκατομμυρίων ευρώ. Μετά το πέρας της περίπου τετράωρης τηλεδιάσκεψης, 
επιβεβαιώθηκαν οι θεμελιώδεις διαφορές, οι οποίες διατυπώθηκαν δυνατά 
και καθαρά, χωρίς εν τούτοις να υπάρξει κάποια ένδειξη για το πώς και πότε 
θα μπορούσαν να ξεπεραστούν. Η επόμενη σύνοδος θα πραγματοποιηθεί με 
αυτοπρόσωπη παρουσία στις 17 και 18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες, φαίνεται όμως 
υπερβολικά αισιόδοξη η εκτίμηση ότι ως τότε θα έχει γεφυρωθεί το χάσμα.

Ουσιαστικά τρεις είναι οι άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται αυτή η νέα 
ευρωπαϊκή διελκυστίνδα. Πρώτον, η αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων στο 
μείγμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Δεύτερον, η φόρμουλα και τα 
κριτήρια βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα ποσά στα κράτη-μέλη. Τρίτον, 
εάν η χορήγηση κονδυλίων από το Ταμείο, είτε ως επιχορήγηση είτε ως δάνειο, θα 
συνοδεύεται από πρόσθετες αιρεσιμότητες, δηλαδή με όρους και προϋποθέσεις 
εκταμίευσης και ποιες. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα έχουν διαμορφωθεί 
νέες συμμαχίες και ομαδοποιήσεις κρατών-μελών, λιγότερο ή περισσότερο 
ευκαιριακού χαρακτήρα και όχι απαραίτητα ίδιες σε καθένα από αυτά, οι οποίες 
θα μπορούσαν να περιγραφούν συνοπτικά ως εξής:

Ως προς την αναλογία δανείων και επιχορηγήσεων, η πρώτη ομάδα 
συμπαρατάσσεται με την πρόταση του γαλλογερμανικού άξονα και της Επιτροπής. 
Περιλαμβάνει, πλην της Γερμανίας και της Γαλλίας, την Ιταλία, την Ισπανία, την 
Ελλάδα και την Πορτογαλία, ενώ αντιμετωπίζεται θετικά και από κάποιες χώρες 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (λόγου χάρη, την Τσεχία).
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Υποστηρίζει, εύλογα, ότι το βάρος πρέπει να πέσει στις επιχορηγήσεις, καθώς οι 
χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας 
είναι, συγχρόνως, και οι χώρες με το μεγαλύτερο βάρος χρέους. Περαιτέρω αύξηση 
του βάρους αυτού θα ήταν μεσοπρόθεσμα καταστροφική για αυτές τις χώρες, πράγμα 
που, άλλωστε, εξηγεί την απροθυμία τους να προσφύγουν στον μηχανισμό πίστωσης 
του ESM που έχει ήδη θεσπιστεί με συνολικό μέγεθος 240 δισεκατομμυρίων. Μπορεί 
κανείς να εικάσει ότι θα αποφύγουν εξίσου σχολαστικά τα κονδύλια του Ταμείου 
Ανάκαμψης που αντιστοιχούν σε δανεισμό. Επομένως, στην πράξη, το ενδιαφέρον 
τους εστιάζεται στο μισό τρισεκατομμύριο των επιχορηγήσεων, το οποίο επιθυμούν 
να διατηρηθεί αναλλοίωτο. Η εντυπωσιακότερη παρουσία σε αυτήν την ομάδα είναι, 
προφανώς, η ίδια η Γερμανία, άλλοτε πρωταθλητής της ομάδας των κρατών που 
απέρριπταν τον κοινό δανεισμό των κρατών-μελών. Η υπαναχώρηση της Γερμανίας 
σε αυτό το σημείο είναι μεν μικρή και διστακτική, δεδομένου ότι τονίζει σε όλους 
τους τόνους, και σε κάθε ευκαιρία ότι δεν έχει προσχωρήσει στο στρατόπεδο της 
ένωσης μεταβιβάσεων και δεν συζητά ευρωομόλογα, αλλά μια ad hoc και έκτακτη 
λύση, εντός του ισχύοντος πλαισίου των Συνθηκών και ενόψει της βαρύτητας της 
οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας -η οποία, εξάλλου, πλήττει και την ίδια. 
Πλην όμως, δεν παύει αυτή η υπαναχώρηση να είναι σημαντική, καθώς αλλάζει 
ριζικά τις ισορροπίες. 

Η δεύτερη ομάδα είναι οι λεγόμενοι «Φειδωλοί». Ένας συνασπισμός που δεν έχει 
πάντα την ίδια σύνθεση (άλλωστε, ενίοτε στο παρελθόν δέσποζε σε αυτόν η ίδια 
η Γερμανία). Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για μια χαλαρή συμμαχία Ολλανδίας, 
Αυστρίας, Σουηδίας, Δανίας και Φινλανδίας, ενώ κάποτε συμπεριλάμβανε τις 
Βαλτικές χώρες και την Ιρλανδία σε μια «Νέα Χανσεατική Ένωση» που αντιτασσόταν 
στις (ανεδαφικές, όπως αποδείχθηκαν) προτάσεις του Μακρόν για έναν κοινό 
Προϋπολογισμό της Ευρωζώνης και σε κάθε σκέψη για αύξηση του κοινοτικού 
προϋπολογισμού, ενώ υποστήριζε σθεναρά μια (νέο)φιλελεύθερη οικονομική 
πλατφόρμα με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, την ολοκλήρωση της εσωτερικής 
αγοράς, μια φιλόδοξη ατζέντα ελεύθερων συναλλαγών, (ακόμα) αυστηρότερη 
δημοσιονομική πειθαρχία και βαρείς όρους για τις χώρες που ζητούσαν οικονομική 
βοήθεια. Στην παρούσα φάση, η Νέα Χανσεατική Ένωση έχει εκφυλιστεί σε μια 
αρκετά απομονωμένη ομάδα των πρώτων πέντε κρατών, τα οποία όμως δεν 
είναι διατεθειμένα να παραδώσουν εύκολα τα όπλα έναντι της υπεροπλίας του 
γαλλογερμανικού άξονα. Οπωσδήποτε, θα επικαλεστούν την ισχυρή, δημοκρατική 
παράδοση εθνικού κοινοβουλευτικού ελέγχου επί των δημοσίων δαπανών και της 
φορολόγησης για να αντισταθούν στις προτάσεις για τη δημιουργία νέων ιδίων 
πόρων της ΕΕ με στόχο την αποπληρωμή του (κοινού) χρέους για τη χρηματοδότηση 
του Ταμείου.
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Ομοίως, είναι βέβαιο ότι θα επιμείνουν, στο μέτρο του δυνατού, σε μεγαλύτερη 
αναλογία δανείων έναντι επιχορηγήσεων και στην χορήγηση κονδυλίων μόνον 
εφόσον υλοποιούνται «μεταρρυθμίσεις» που θα εξασφαλίσουν την «δημοσιονομική 
βιωσιμότητα». Και εδώ τα πράγματα περιπλέκονται, δεδομένου ότι η φύση αυτών 
των προϋποθέσεων και ο μηχανισμός για την εποπτεία τους θα έχουν κεντρική 
σημασία για την εξεύρεση ενός τελικού συμβιβασμού, ενώ σε αυτό το σημείο οι 
Φειδωλοί ενδεχομένως να μην είναι και τόσο απομονωμένοι. Πράγματι, ενώ κανείς 
δεν θέλει (δημοσίως, τουλάχιστον) να αναβιώσει το μοντέλο της «τρόικας» των 
επιθεωρητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με άλλα λόγια το μοντέλο «διάσωσης» 
της Ελλάδας, το οποίο είναι πλέον συνώνυμο της τοξικής επιτροπείας (πράγμα 
που καλό είναι να υπενθυμίζεται στους εγχώριους υποστηρικτές του), φαίνεται 
ότι ούτε η Γερμανία, ούτε πολύ περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν 
αντίθετες σε μια μορφή «ήπιας» εποπτείας των όρων χρήσης των χορηγούμενων 
κονδυλίων. Μιας εποπτείας η οποία, σε ένα σενάριο, θα ήταν συνδεδεμένη 
με το ούτως ή άλλως ισχύον σύστημα ελέγχου της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
οικονομικής διακυβέρνησης (παραδείγματος χάρη, με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο). 
Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι εάν μια τέτοια λύση θα ικανοποιούσε τους 
Φειδωλούς ή εάν θα επέμεναν σε ένα μοντέλο που θα περιλαμβάνει πρόσθετα, 
ειδικά σχεδιασμένα για κάθε χώρα, πακέτα «μεταρρυθμίσεων» θυμίζοντας 
υπερβολικά μνημόνιο και αναγκαστική λιτότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
εποπτεία στην τελική της μορφή θα καθιστούσε το Ταμείο πολύ λιγότερο (έως 
καθόλου) ελκυστικό ως λύση. 

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο, εάν μπει στην εξίσωση και ο 
τρίτος παράγοντας, δηλαδή, η φόρμουλα κατανομής των κονδυλίων, δεδομένου 
ότι όλες οι χώρες μελετούν την σχετική πρόταση της Επιτροπής, κάνοντας τους 
υπολογισμούς τους για το εάν είναι στην πλευρά των κερδισμένων ή των χαμένων 
της υπόθεσης. Σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής, το μεγαλύτερο κομμάτι των 
επιχορηγήσεων θα διανεμηθεί χρησιμοποιώντας έναν τύπο που θα λαμβάνει 
υπόψη την ανεργία μεταξύ του 2015 και του 2019, το μέγεθος του πληθυσμού 
και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ.Περαιτέρω, μια ευρύτερη συναίνεση, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται και οι Φειδωλοί, φαίνεται να αποκρυσταλλώνεται γύρω 
από την παραδοχή ότι η φόρμουλα κατανομής οφείλει να λαμβάνει υπόψη της 
τον βλαπτικό αντίκτυπο της πανδημίας στην οικονομία κάθε χώρας: εκείνες οι 
χώρες που υπέστησαν τη βαρύτερη οικονομική ζημιά θα λάβουν αναλογικά και 
περισσότερη βοήθεια. 



Εδώ, όμως, η ένσταση δεν έρχεται από τον Βορρά, αλλά από την Ανατολή: χώρες 
όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, οι Βαλτικές χώρες, η Ρουμανία και η 
Σλοβακία  επικρίνουν τη φόρμουλα της Επιτροπής με το σκεπτικό ότι οι χώρες 
του Ευρωπαϊκού Νότου, χώρες εύπορες σε σχέση με πολλές από αυτές, θα λάβουν 
ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των χρημάτων των επιχορηγήσεων. Και είναι 
αλήθεια ότι με βάση την πρόταση της Επιτροπής, η Ιταλία και η Ισπανία μόνες 
τους αντιστοιχούν στο (άνω του) 40% των τελευταίων. 

Προφανώς, σε επίπεδο ΕΕ ισχύει -όπως και παντού, άλλωστε- ο Θουκιδίδειος 
κανόνας περί της ισχύος, με βάση τον οποίο μπορεί κανείς ήδη να διακρίνει 
το περίγραμμα του συμβιβασμού, στον οποίο θα καταλήξουν τα κράτη-μέλη. 
Η υπόθεση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα 
μιας ρομαντικής αναβίωσης του οράματος της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής 
ομοσπονδιοποίησης, αλλά ψυχρά και ρεαλιστικά: σαν ένα εργαλείο για κάθε 
χώρα, η τελική χρησιμότητα του οποίου, όμως, είναι ακόμα υπό αίρεση. Πράγματι, 
η φυσική ροπή της ΕΕ στην εξεύρεση συμβιβασμών δεν σημαίνει ούτε ότι στο 
τέλος «όλα θα πάνε καλά» ούτε πολύ περισσότερο ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα 
μπορεί να αρκεστεί στο να παρακολουθεί εκ του μακρόθεν τις διαπραγματεύσεις 
των «μεγάλων» της Ευρώπης, περιμένοντας να δει τι της αναλογεί στο τέλος 
της μέρας. Αντιθέτως, το εάν το όλον εγχείρημα θα έχει επιτυχημένη κατάληξη 
δεν εξαρτάται μόνο από τη διάθεση συμβιβασμού των ηγετών, αλλά και από 
τον παράγοντα χρόνο. Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας δεν θα ήταν 
υπερβολικό να χαρακτηριστεί ήδη ως καταστροφικός και, όσο περνάει ο χρόνος, 
η κατάσταση θα χειροτερεύει. Όσο γρήγορα (ή αργά, πράγμα πιθανότερο) κι αν 
καταλήξουν οι ηγέτες σε μια απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν είναι διόλου 
βέβαιο ότι αυτό θα έχει το απαιτούμενο μέγεθος ή ότι θα αρχίσει να διοχετεύει 
χρήμα αρκετά έγκαιρα, ώστε να αποτρέψει τα χειρότερα. Η αλήθεια είναι ότι 
ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή συνδρομή, το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης 
για την οικονομική τους ανάκαμψη θα το επωμιστούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. 

Για τους λόγους αυτούς, η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια του παρατηρητή 
των εξελίξεων. Θα όφειλε, αντίθετα, να διεκδικεί μια όσο το δυνατόν καλύτερη 
συμφωνία για την ίδια, τουλάχιστον με την ίδια πυγμή που το πράττουν άλλες 
ισομεγέθεις χώρες, λόγου χάρη η Πορτογαλία. Εν προκειμένω, και δεδομένου ότι 
η χώρα μας είναι μάλλον στην πλευρά των κερδισμένων αναλογικά, με βάση τη 
φόρμουλα κατανομής της Επιτροπής, το βάρος της προσπάθειας οφείλει να πέσει 
στην πάση θυσία αποτροπή σύνδεσης της ευρωπαϊκής οικονομικής αρωγής με 
όρους και εποπτείες μνημονιακού χαρακτήρα.
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Ιδίως, με όρους που θα ίσχυαν ειδικά για εκείνη, με πρόσχημα το γεγονός ότι 
βρίσκεται ήδη σε ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία, κάτι που έχει ήδη 
υπαινιχθεί ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις. Πολλώ δε 
μάλλον όταν είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι οι συνέπειες της επιδημίας στην 
ελληνική οικονομία και κοινωνία θα είναι πολύ βαριές. Ένας νέος  μνημονιακός 
κύκλος, αυτή τη φορά με τον μανδύα του Ταμείου Ανάκαμψης, θα τις καθιστούσε 
πολύ βαρύτερες.
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ΟΙ ΜAΣΚΕΣ ΤΗΣ AΝΓΚΕΛΑ ΜEΡΚΕΛ
Νίκος Χειλάς, 

Δημοσιογράφος

Ε ιναι γυναίκα χωρίς μάσκα. Η Άνγκελα Μέρκελ δεν τη φορά ποτέ στις 
δημόσιες εμφανίσεις της. «Γιατί;» τη ρώτησε δημοσιογράφος κατά τη 
συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα (29.06.2020) από κοινού με τον Εμανουέλ 

Μακρόν στο ανάκτορο Μέζεμπεργκ της κωμόπολης Γκρανζέε, 70 χιλιόμετρα βόρεια 
του Βερολίνου. «Πολύ απλό» απάντησε η Καγκελάριος. «Όσο τηρώ τον κανόνα της 
απόστασης, δεν χρειάζεται να φορώ μάσκα. Και όταν δεν τον τηρώ, όποτε κάνω για 
παράδειγμα ψώνια, τότε προφανώς δεν συναντιόμαστε. Διαφορετικά θα με είχατε 
δει με μάσκα». Κι αυτό πάλι μαρτυρεί το αντίθετο: Στον ιδιωτικό της βίο η Μέρκελ 
είναι γυναίκα με μάσκα. 

Αυτή η πραγματιστική όσο και ευέλικτη στάση σε ένα τόσο απλό θέμα, όπως 
η μεταμφίεση, είναι χαρακτηριστική για τη γενικότερη πολιτική στάση της 
Καγκελάριου. Ευρωομόλογα; «Όχι», τότε, κατά την περίοδο 2010-2015, όταν 
μπορούσε να τα αποκρούει από θέση ισχύος, ξέροντας ότι με αυτό δεν έθετε σε 
κίνδυνο την Ευρωζώνη. «Ναι», τώρα, που ξέρει ότι χωρίς αυτά η κατάρρευση της 
Ιταλίας και άλλων χωρών του Νότου είναι σίγουρη και μαζί τους και εκείνη της 
νομισματικής ένωσης –και ας τα ονοματίζει τώρα «Ταμείο Ανάκαμψης» και όχι 
ευρω- ή κορονο-ομόλογα για να μετριάσει τις επικρίσεις των ευρωσκεπτικιστών. 
Διασυνοριακό φόρο στο διοξείδιο του άνθρακα για εμπορεύματα από τρίτες 
χώρες που έχουν χαμηλά οικολογικά στάνταρ, όπως προτείνει ο Μακρόν; «Ναι, 
οπωσδήποτε», εγκρίνει και επαυξάνει η ίδια. Υπό την προϋπόθεση βέβαια, ότι 
αυτό θα εναρμονίζεται με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  
κάτι που πρακτικά ισοδυναμεί με «όχι», δεδομένου ότι για τέτοια εναρμόνιση 
χρειάζονται πάμπολλα χρόνια. 

Η αλλαγή «μάσκας» ανάλογα με την περίσταση, όπως δείχνουν τα δυο παραδείγματα, 
είναι μόνιμη συνήθειά της. Κι αυτήν δεν πρόκειται φυσικά να την εγκαταλείψει 
ούτε και κατά την άσκηση της γερμανικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 
δεύτερο εξάμηνο του 2020, που άρχισε την πρώτη Ιουλίου με πολλές προσδοκίες, 
αλλά και -ενόψει της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού - υπό τους 
χειρότερους δυνατούς οιωνούς.
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Είναι φανερό, ότι και η πιο μεγάλη τακτική ευελιξία δεν αρκεί πλέον για να λύσει 
τα πρωτοφανή προβλήματα που αντιμετωπίζει η Καγκελάριος σε όλα τα δυνατά 
επίπεδα: παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, γερμανικό, κομματικό. Και για πολλά εκ των 
οποίων δεν είναι η ίδια άμοιρη ευθυνών. 

1. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το πιο ζέον πρόβλημα είναι η σύζευξη της πανδημίας 
του κορονοϊού με την οικονομική κρίση. Η τελευταία προϋπήρχε του Covid-19, η 
υπερπαραγωγή στους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους και στην εξόρυξη πρώτων 
υλών (όπως δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο η κάθετη πτώση της τιμής 
του πετρελαίου) ήταν έκδηλη από τα μέσα του 2019, οπότε είχε ολοκληρωθεί και 
ο «μακρύς» οικονομικός κύκλος της δεκαετίας του 2010. Όμως ο κορoνοϊός την 
επέτεινε σε βαθμό παροξυσμού, προσθέτοντας σε αυτήν μια κρίση μαζικής ανεργίας 
και μια κρίση ηγεμονίας –κάτι που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις για 
όλο τον πλανήτη: Οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, που πρακτικά έχουν 
παραχωρήσει στην Κίνα την πρώτη θέση στην παγκόσμια οικονομία, παίζουν, ως 
αντίβαρο, όλο και περισσότερο το χαρτί του «υπολογίσιμου» πυρηνικού πολέμου. Η 
Μέρκελ δεν έχει συνειδητοποιήσει προφανώς την κρισιμότητα της στιγμής και δεν 
υψώνει τη φωνή της εναντίον αυτού του κινδύνου. Η μοναδική της αντίδραση στην 
«απρόβλεπτη» πολιτική του Τραμπ είναι να προσαρμόζεται όλο και περισσότερο 
στο «δόγμα Μακρόν» για μια αυτοτελή ευρωπαϊκή στρατιωτική υπερδύναμη. Η 
μάσκα του «ευρωπαϊστή» παίρνει σαφή μιλιταριστική όψη. 

2. Ο ίδιος συνδυασμός κορoνοϊού και οικονομικής κρίσης θέτει σε πρωτόγνωρη 
δοκιμασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση –αν και δεν την απειλεί με άμεση διάλυση. 
Γεγονός είναι, ότι τους πρώτους μήνες του «ντούο ινφερνάλε» (από το Μάρτιο 
μέχρι και σήμερα) η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη ήταν μηδαμινή. Ούτε η Επιτροπή 
στις Βρυξέλλες ούτε οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών έδωσαν ουσιαστική 
βοήθεια σε εκείνες τις χώρες, που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία και 
τις οικονομικές συνέπειές της: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία. Η Γερμανία πρόσφερε 
μόλις 40 Μονάδες Εντατικής Θεραπείας σε Ιταλούς ασθενείς, παρόλο που διέθετε 
χιλιάδες αχρησιμοποίητες σωτήριες κλίνες. Η βοήθεια μετατέθηκε για τη «μετά 
τον κορονοϊό» εποχή με τη μορφή του ήδη αναφερθέντος Ταμείου Ανάκαμψης, 
όπως το έχει διατυπώσει η Επιτροπή, ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των 
οποίων τα 500 δισ. ως επιδοτήσεις και τα 250 δισ. ως πιστώσεις. Για πολλούς 
οικονομολόγους το ποσό αυτό είναι εντελώς πενιχρό, η άποψη τους είναι ότι θα 
έπρεπε να είναι διπλάσιο ή και πολλαπλάσιο και να συνοδεύεται από δομικές 
αλλαγές στην Κοινότητα προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής και πολιτικής 
ένωσης.
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Πολύ πιθανόν είναι επίσης, ότι υπό την πίεση των «frugal four» (των «φειδωλών», 
ή «τσιγκούνηδων τεσσάρων» χωρών: Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία και Δανία) το 
ποσό για τις επιδοτήσεις να μειωθεί σημαντικά κατά την αποφασιστική σύνοδο της 
ΕΕ στις 16-18 Ιουλίου στις Βρυξέλλες –κάτι που, όπως πολλά δείχνουν, αντιστοιχεί 
και στους μύχιους πόθους της Καγκελάριου, η οποία μέχρι πριν λίγους μήνες 
ακόμη συμμετείχε πρωταγωνιστικά στην ομάδα των «frugal four». Το γεγονός 
βέβαια, ότι η Μέρκελ αποσχίστηκε τελικά από αυτή την ομάδα και αποδέχθηκε το 
Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί κοπερνίκεια στροφή στην ευρωπαϊκή πολιτική της.  
Χάρη σε αυτό, η Γερμανία ανακτά την πρωτοβουλία των κινήσεων στην Κοινότητα 
–κάτι που είχε χάσει σε μεγάλο βαθμό ύστερα από την «εξέγερση» των μικρών 
«υποτελών» της, όπως η Ολλανδία, η Αυστρία και οι χώρες του Βίζεγκραντ, το 2015 
στο προσφυγικό.  «The Germans are running the show» («Οι Γερμανοί ξαναβάζουν 
μπροστά τη δουλειά»), έγραψε πρόσφατα ο Economist. Η δουλειά αυτή παραμένει 
όμως λιγότερο από μισή, όσο η Καγκελάριος α) δεν αποδέχεται χωρίς «μεν και 
αλλά» την «αμοιβαιοποίηση» των χρεών, β) επιμένει στη διατήρηση του μοντέλου  
του ευρώ, που επιτρέπει στους γερμανούς εξαγωγείς να σημειώνουν υπερκέρδη εις 
βάρος των ευρωπαίων εταίρων και γ) συνεχίζει στις Βρυξέλλες να κάνει τη δουλειά 
των λόμπι των γερμανών μεγαλοβιομηχάνων και τραπεζιτών. Η οργάνωση Lobby 
Control and  Corporate Europe Observatory (CEO) μάλιστα, προειδοποιεί ότι η 
Μέρκελ, που υποδύεται τον αρχιερέα της προστασίας του κλίματος, σχεδιάζει την 
εντατικοποίηση αυτής της δουλειάς υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, την άρνηση της 
γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να μειώσει τις εκπομπές του διοξειδίου του 
άνθρακα από τους κινητήρες των αυτοκινήτων της, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίσει να 
μποϋκοτάρει τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, παρόλο που το μέτρο αυτό φιγουράρει σε πρώτη γραμμή στο κυβερνητικό 
πρόγραμμα του συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών-Σοσιαλδημοκρατών στο 
Βερολίνο. Η άσκηση της προεδρίας προμηνύει γενναία αύξηση της κατανάλωσης 
μασκών. 

3. Το ήδη αναφερθέν πλεόνασμα σε ΜΕΘ, για να έρθουμε στη Γερμανία, δεν ήταν 
αποτέλεσμα μιας διορατικής πολιτικής της Μέρκελ στην πρόληψη των συνεπειών 
της πανδημίας, αλλά τριών άλλων παραγόντων: α) του ξεσπάσματος της πανδημίας 
στην Ευρώπη καταρχάς στην Ιταλία και τη Γαλλία –έτσι που η Γερμανία κέρδισε 
τουλάχιστον δυο πολύτιμες εβδομάδες για να προετοιμαστεί κατάλληλα και να 
επαυξήσει το δυναμικό της, β) της «ευφυίας» του γερμανικού οικονομικού και 
πολιτικού κατεστημένου (συμπεριλαμβανομένου και του σοσιαλδημοκρατικού), 
που, ενόψει του αναγκαστικού κλεισίματος χιλιάδων επιχειρήσεων, πρόκρινε αντί 
των μαζικών απολύσεων την εισαγωγή της μερικής (και μερικά αμειβόμενης) 
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εργασίας (Kurzarbeit), διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την «κοινωνική 
ειρήνη», αλλά και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
μετά τη λήξη της πανδημίας (μοντέλο, που θέλει να μιμηθεί τώρα και ο Μακρόν), 
γ) της κινητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών σε συνδυασμό με τον αδιάκοπο 
διαφωτισμό της από επιφανείς λοιμωξιολόγους, όπως ο Βερολινέζος Κρίστιαν και 
του αιτήματός της για έγκαιρη εισαγωγή του lockdown. Χωρίς την επενέργεια 
των τριών αυτών παραγόντων η Γερμανία θα είχε υποστεί πιθανότατα την τύχη 
των δυο προαναφερθεισών χωρών που πιάστηκαν απροετοίμαστες μπροστά 
στην πανδημία. Κι αυτό επειδή και το γερμανικό νοσοκομειακό σύστημα είναι 
εξίσου «σμπαραλιασμένο», λόγω της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας, με τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά. Σύμφωνα με υπολογισμούς του δημοσιολόγου Βίνφριντ Βολφ, τα 
τελευταία 25 χρόνια ο αριθμός των δημόσιων νοσοκομείων (στην ενωμένη 
πλέον Γερμανία)  μειώθηκε κατά 53%, ο δε αριθμός των κλινών κατά 125.000. Το 
πλεόνασμα σε ΜΕΘ δεν οφειλόταν, λοιπόν, σε κάποια κυβερνητική πρόνοια, αλλά 
στο ότι ο αριθμός των θυμάτων του κορονοϊού ήταν (χάρη, για άλλη μια φορά, στην 
επενέργεια των τριών αναφερθέντων παραγόντων) τέσσερις και πλέον φορές 
μικρότερος από όσο στη Γαλλία, την Ιταλία ή τη Μεγάλη Βρετανία.  

Η αλήθεια είναι, ότι οι συνέπειες της πανδημίας κρατήθηκαν καταρχάς σε ανεκτά 
επίπεδα. Κι αυτό χάρη στην αστραπιαία αλλαγή παραδείγματος στην οικονομική 
πολιτική: Από ακραία «ορντολιμπεραλιστική» (ο Ordoliberalismus είναι η 
γερμανική εκδοχή του μονεταρισμού και σε συνδυασμό με αυτόν τις τελευταίες 
δεκαετίες, του γερμανικού νεοφιλελευθερισμού) μετατράπηκε σε αναφανδόν 
νεοκεϋνσιανή. Η εγκατάλειψη των μηδενικών ελλειμμάτων, η ανάληψη νέων 
χρεών ύψους εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ και η αποκατάσταση του 
κράτους ως κυρίαρχου παράγοντα στην οικονομία συνέτριψε το μέχρι τότε ισχύον 
«σιδερένιο» πολιτικοοικονομικό δόγμα. Η Μέρκελ συνέβαλε αποφασιστικά σε 
αυτό –προφανώς με επίγνωση του γεγονότος ότι δεν υπήρχε άλλη σανίδα σωτηρίας 
για το βυθιζόμενο καπιταλιστικό σύστημα. Από την άλλη, όμως, δεν καινοτόμησε 
πραγματικά, αφού δεν ήταν η μόνη που έκανε στροφή 180 μοιρών: Το ίδιο έκαναν 
και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες (με θλιβερό ουραγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη). 
Ταυτόχρονα, πολλά δείχνουν ότι η στροφή της ήταν καιροσκοπική και ότι μετά την 
πάροδο της πανδημίας θα επιχειρήσει να ανασυστήσει την παλιά τάξη πραγμάτων 
–αντικαθιστώντας τότε τη νεοκεϋνσιανή μάσκα με τη νεοφιλελεύθερη.

4. Σε κομματικό επίπεδο, το πρώτο μεγάλο αγκάθι είναι η εκλογή νέου προέδρου 
του κόμματος ύστερα από την άδοξη παραίτηση από τη θέση αυτή της Ανεγκρέτ 
Κραμπ-Καρενμπάουερ, το δεύτερο, η διαδοχή της Μέρκελ στο πόστο της 
Καγκελάριου. Για τη θέση του προέδρου ερίζουν τρεις άνδρες:
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Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεφσταλίας Άρμιν Λάσετ, 
ο πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Φρίντριχ Μερτς 
και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής Νόρμπερτ 
Ρέντγκεν – και οι τρεις νεοσυντηρητικοί, με τον Μερτς να ακολουθεί την πιο 
σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Από γυναίκες ούτε ίχνος πλέον. Στους τρεις 
δελφίνους προστίθεται ως πιθανός υποψήφιος Καγκελάριος ο επίσης «σκληρός» 
πρωθυπουργός της Βαυαρίας και πρόεδρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης 
(αδελφού κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών) Μάρκους Ζέντερ. Η μεταξύ τους 
διαμάχη θα έπρεπε να αφήνει ασυγκίνητη τη Μέρκελ, δεδομένου ότι η τελευταία 
κλείνει οριστικά με την εκπνοή της κοινοβουλευτικής περιόδου, το φθινόπωρο του 
2021, την πολιτική της καριέρα και ταυτόχρονα αποκλείει οποιαδήποτε μετέπειτα 
ανάμιξη στην πολιτική. Όμως το αντίθετο συμβαίνει. Η επιλογή κομματικού 
προέδρου και υποψήφιου Καγκελάριου ξεπερνά σε δυσκολία τον τετραγωνισμό 
του κύκλου. Και οι πότε ανοικτές και πότε υπόγειες συγκρούσεις των επιγόνων 
αναστατώνουν συνεχώς την ατζέντα της και δυσχεραίνουν την πολιτική της στα 
άλλα διεθνή και εσωτερικά μέτωπα. Το αποτέλεσμα είναι συνεχής υπερένταση 
που αντανακλάται και στο πρόσωπό της. Αν η καλύτερη μάσκα, κατά τον Φρίντριχ 
Νίτσε, είναι το προσωπείο, τότε η Μέρκελ δεν χρειάζεται να μασκοφορεί όταν 
γίνεται λόγος για εσωκομματικά θέματα. 

Πολλά από τα παραπάνω περιγραφόμενα προβλήματα δεν έχουν καταρχάς αιτιακή 
σχέση μεταξύ τους. Υπό τις τρέχουσες συνθήκες συμπλέκονται όμως κατά αλλόκοτο 
τρόπο σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι. Αυτό δεν μπορεί να ξεμπλεχτεί με τα συνήθη 
πολιτικά εργαλεία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αν «η τελευταία ευκαιρία της Μέρκελ» (Der Spiegel) είναι η λύση τους 
κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας, τότε η Καγκελάριος είναι χαμένη από 
χέρι. Η «επανίδρυση» της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν δυνατή μόνο αν η Μέρκελ 
επανίδρυε προηγουμένως τον… εαυτό της. Αλλά αυτό ούτε το θέλει, ούτε μπορεί. 
Η ομοσπονδιακή Ευρώπη ή αλλιώς οι «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης», με 
πραγματικά κεντρική κυβέρνηση, κοινό προϋπολογισμό και αμοιβαία χρέη, της 
είναι μακρινός εφιάλτης. Όμως και να ήθελε δεν θα την άφηνε το γερμανικό 
κατεστημένο, που κάνει παραχωρήσεις στους άλλους Ευρωπαίους μόνο στο βαθμό 
που συμφέρει καταρχάς το ίδιο. Η «τελευταία ευκαιρία» της εξαντλείται έτσι στην 
υλοποίηση του γαλλικής έμπνευσης «Ταμείου Ανασυγκρότησης» στη μετά-Covid19 
εποχή. Δεν αποκλείεται, επίσης, να αποδεχθεί, υπό την πίεση της κοινωνίας των 
πολιτών, μια μεγαλύτερη συμμετοχή του δημοσίου σε ορισμένους τομείς- κλειδιά, 
όπως σε εκείνον της υγείας. Όμως περισσότερα δεν πρέπει να αναμένονται από 
αυτήν. Το πιθανότερο είναι λοιπόν ότι θα εξαντλήσει την προεδρία και συνολικά τη 
θητεία της ως Καγκελάριος κινούμενη στην πεπατημένη –τονίζοντας αδιάλειπτα 
την ανάγκη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, φρενάροντας την πραγματοποίησή της 
και αλλάζοντας ως εκ τούτου καθημερινά μάσκα. 
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ΤΟ ΑIΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟY 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟY ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝIΑΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ειρήνη Συγγελάκη, 
Δικηγόρος, DEA Δημοσίου Συγκριτικού Δικαίου

Η νίκη των Πράσινων στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία 
συνέπεσε με την υποβολή 149 προτάσεων από τη συνδιάσκεψη ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή των 150 Γάλλων πολιτών που κληρώθηκαν τον 

Οκτώβριο του 2019 να διαμορφώσουν μια εφαρμόσιμη πολιτική πρόταση.  Η 
σύμπτωση των δύο γεγονότων δεν ήταν προγραμματισμένη αλλά επιβλήθηκε από 
τη συγκυρία του Covid-19.

Ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών έγινε σε συνθήκες εγκλεισμού και 
επικρίθηκε ιδιαίτερα η τέλεσή τους ως δυνητική «βόμβα» για την εξάπλωση της 
πανδημίας. Ο δεύτερος γύρος αναβλήθηκε έως την Κυριακή 28 Ιουνίου οπότε 
και καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ αποχής από τις κάλπες (58,4%). Εικάζεται ότι 
ένας από τους λόγους της μεγάλης αποχής ήταν και ο φόβος μετάδοσης κατά 
την προσέλευση στα εκλογικά κέντρα.

 Οι υποστηρικτές των Οικολόγων και των Πράσινων, πάντως, κινητοποιήθηκαν 
περισσότερο από τους υποστηρικτές των παραδοσιακών κομματικών 
σχηματισμών και παρέδωσαν το τιμόνι των μεγάλων πόλεων της Γαλλίας σε 
υποψηφίους που μάχονται για τον οικολογικό μετασχηματισμό της κοινωνίας 
και τη συνειδητοποίηση από όλους της απειλής της κλιματικής αλλαγής.

Μασσαλία (2η), Λιόν (3η), Μπορντό, Στρασβούργο, Τουρ είναι από τις 
μεγαλύτερες σε πληθυσμό πόλεις μετά το Παρίσι που θα έχουν δημάρχους με 
οικολογική ταυτότητα. Η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό επανεξελέγη με 
«πράσινη» ατζέντα, ανακάμπτοντας από τη δυσχερή θέση που βρέθηκε στο μέσο 
της θητείας της με τη δημοτικότητά της στο ναδίρ. Η αποφασιστικότητά της εν 
μέσω πανδημίας να προστατεύσει την υγεία των δημοτών με κάθε κόστος και η 
αλλαγή προτεραιοτήτων με ανοίγματα στους Οικολόγους, της έδωσαν τη νίκη. 
Νίκη και για τον   πρωθυπουργό Εντουάρ Φιλίπ στη Χάβρη, επίσης χάρη στην 
αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση της πανδημίας. Στην κόψη του ξυραφιού 
βρέθηκε η σοσιαλίστρια Μαρτίν Ομπρί στη Λιλ, αλλά τελικά υπερκέρασε τον 
πράσινο υποψήφιο.



Οι οικολόγοι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν γενικά με πιο  «αριστερή»  ατζέντα 
από πέρυσι τέτοια εποχή στις ευρωεκλογές και εκτιμάται ότι κατάφεραν έτσι 
να κινητοποιήσουν τους αριστερούς ψηφοφόρους. Η ανάλυση αυτή ενισχύεται 
και από τον καταποντισμό των υποψήφιων του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και 
από την εξαφάνιση των υποψηφίων του Εθνικού Συναγερμού της Μαρίν Λεπέν. 
Μόνο η Χάβρη (Δημοκρατία σε Κίνηση) και το Περπινιάν (Εθνικός Συναγερμός) 
έμειναν για παρηγοριά στα δύο κόμματα, των οποίων η απήχηση στις δημοτικές 
εκλογές συρρικνώθηκε σημαντικά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές.

Το δίλημμα του Προέδρου Μακρόν είναι μεγάλο: οι Γάλλοι πολίτες επικροτούν 
πιο αριστερές πολιτικές στο κεντρικό ζήτημα του οικολογικού μετασχηματισμού 
της κοινωνίας ενώ στο κόμμα του έχουν επικρατήσει λογικές υπέρ της άκριτης 
οικονομικής μεγέθυνσης, που υποστηρίζει ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ με 
συνέπεια την απόσχιση πολλών βουλευτών με οικολογική συνείδηση από τη 
Δημοκρατία σε Κίνηση και τη δημιουργία νέας πολιτικής ομάδας στο Γαλλικό 
κοινοβούλιο. Στις αποφάσεις που θα πάρει ο Μακρόν για τον οικολογικό 
μετασχηματισμό θα φανεί καθαρά η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί εν 
όψει των Προεδρικών Εκλογών του 2022. Οι απαντήσεις στις προτάσεις των 150 
πολιτών, στη συνάντηση μαζί τους στο Ελιζέ τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, δίνουν ήδη 
πολιτικά μηνύματα.

Πρέπει να ειπωθεί ότι η Συνδιάσκεψη των 150 πολιτών ήταν η απάντηση του 
Προέδρου Μακρόν στη δυσφορία των οικολόγων, οι οποίοι είδαν την απόσυρση 
του περιβαλλοντικού φόρου στη βενζίνη για να ικανοποιηθεί το κίνημα των 
Κίτρινων Γιλέκων, ως αθέτηση των αρχών συνεργασίας με τη Δημοκρατία σε 
Κίνηση. Αμέσως μετά το τέλος του Εθνικού Διαλόγου, τον Απρίλιο του 2019, 
ο Μακρόν ανακοίνωσε την ιδέα μιας εξειδικευμένης διαβούλευσης για την 
κλιματική αλλαγή, την οποία ανέθεσε σε ένα σώμα 150 πολιτών που κληρώθηκαν 
να υποβάλουν συγκεκριμένες εφαρμόσιμες προτάσεις «από τα κάτω». Η 
διαδικασία έμοιαζε πολύ με κυοφορία, έναν τοκετό που διήρκεσε εννιά μήνες και 
κατέληξε, έπειτα από επτά συνεδρίες με ειδικούς, εμπειρογνώμονες, αιρετούς, 
επαγγελματικούς φορείς, σε 149 προτάσεις, αποτέλεσμα διαβούλευσης των 150 
με τη γαλλική κοινωνία, προτάσεις που διαμορφώνουν μια νέα καθημερινότητα 
με οικολογικό επίκεντρο.

Οι προτάσεις δημοσιοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις 18 Ιουνίου 2020 ενώ μια 
τελευταία, όγδοη συνεδρία, έγινε την Κυριακή των εκλογών της 28ης Ιουνίου, 
παρουσία της υπουργού Περιβάλλοντος, με στόχο την ψήφιση του τρόπου με τον 
οποίον θα ήθελαν οι 150 να εφαρμοστούν οι προτάσεις αυτές: με δημοψήφισμα, 
νομοθετικές ρυθμίσεις, συνταγματική αναθεώρηση, κλπ. 

0118



#32 19
Οι οικολογικές οργανώσεις που υποστηρίζουν το έργο των 150 θεωρούν ότι έχει 
γίνει εξαιρετική δουλειά σε σημείο που το 1/3 των προτάσεων είναι διατυπωμένες 
έτσι που να μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα νομικό κείμενο ως έχουν, ενώ έχει 
γίνει σημαντική προσπάθεια για κοστολόγηση των μέτρων όταν εφαρμοσθούν. 
Για την εφαρμογή των προτάσεών τους οι 150 δημιούργησαν ένα σωματείο που 
θα προωθεί, διαδίδει, ενημερώνει και υποστηρίζει την ψήφιση των προτάσεων 
από τους πολίτες.

Ως προς την ουσία, ο προτεινόμενος οικολογικός μετασχηματισμός της κοινωνίας 
αγγίζει θέματα συμμετοχικής δημοκρατίας, συνταγματικής κατοχύρωσης της 
προστασίας του περιβάλλοντος, κανόνων οικολογικής μετακίνησης, κατοικίας, 
διατροφής, κατανάλωσης, παραγωγής και εργασίας. Πολλές από τις προτάσεις 
είναι ρηξικέλευθες και έκαναν αίσθηση, συζητήθηκαν δε ιδιαίτερα ο περιορισμός 
της ταχύτητας στις εθνικές οδούς στα 110 χλμ/ώρα και η μείωση των ωρών 
εργασίας από 35 σε 28 την εβδομάδα, πάντα με οικολογική τεκμηρίωση.

Στη συνάντηση με τους 150 στο Ελιζέ, ο Μακρόν απέρριψε εξ αρχής τρεις 
προτάσεις: Τον περιορισμό της ταχύτητας των οχημάτων με το σκεπτικό ότι 
θα γινόταν εις βάρος των κατοίκων της υπαίθρου (βλ. Κίτρινα Γιλέκα), τη 
θέσπιση ενός φόρου 4% επί του τζίρου όλων των επιχειρήσεων που ξεπερνούν 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως γιατί βλάπτει την οικονομική ανάπτυξη, 
τέλος ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν θα συμπεριληφθεί στο προοίμιο 
του Συντάγματος σε αντιδιαστολή με τις άλλες ελευθερίες του ανθρώπου υπό τον 
φόβο της παρέκβασης από τις δημοκρατικές αξίες που κατοχυρώνει το Γαλλικό 
Σύνταγμα.

Ως αντιστάθμισμα προτείνει να συμπεριληφθούν οι έννοιες της βιοποικιλότητας, 
του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στο 1ο άρθρο 
του Συντάγματος έπειτα από δημοψήφισμα που θα διεξαχθεί εντός του 2021. 
Προτείνει, μάλιστα, ένα δεύτερο δημοψήφισμα που θα επικυρώνει τη νομοθεσία 
της κυβέρνησης η οποία θα προκύψει από την επεξεργασία των υπόλοιπων 
146 προτάσεων. Για να πείσει για τη δική του δέσμευση στον οικολογικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας, ο Μακρόν ανακοίνωσε ένα δεσμευτικό 
χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας των προτάσεων: ένα Συμβούλιο Οικολογικής 
Προστασίας θα διεξαχθεί εντός του Ιουλίου, ταυτόχρονα ομάδες εργασίας του 
κοινοβουλίου θα επεξεργάζονται τις 146 προτάσεις και ο Πρόεδρος της Βουλής 
θα συναντηθεί με τους 150 εντός του Αυγούστου σε μια συνάντηση εργασίας που 
θα προετοιμάσει δημοψηφίσματα και νομοθετήματα με βάση τις προτάσεις.



Το ίδιο το Οικονομικό Κοινωνικό Περιβαλλοντικό Συμβούλιο (CESE), που 
φιλοξένησε τις εργασίες των 150, θα μετεξελιχθεί σε Επιμελητήριο Διαβουλεύσεων 
συμμετοχικής δημοκρατίας σε όλα τα καυτά θέματα που απασχολούν τη 
γαλλική κοινωνία. Το σχέδιο μετατροπής του Συμβουλίου σε Επιμελητήριο θα 
παρουσιαστεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.

Οι λεπτομέρειες θα δείξουν αν θα αποτελέσει κέρδος της κοινωνίας των 
πολιτών και της συμμετοχικής δημοκρατίας σε μια στιγμή που το κυβερνών 
κόμμα χρειάζεται απελπισμένα να πείσει ότι ακούει τη φωνή των πολιτών για τα 
οικολογικά θέματα και όχι μόνο.

* Το κείμενο γράφτηκε πριν από την παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Εντουάρντ Φιλίπ
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Η ΠΟΛΩΝIΑ ΜΕΤA ΤΙΣ ΕΚΛΟΓEΣ: 
ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛEΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΝΈΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

Βαγγέλης Μαρινάκης, 
Πολιτικός Επιστήμονας, μεταπτυχιακός φοιτητής

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

A ν πριν από έξι εβδομάδες υπήρχε κάποιος που υποστήριζε ότι οι πολωνικές 
προεδρικές εκλογές της 28ης Ιουνίου θα είχαν άλλη έκβαση από την άνετη 
επικράτηση του εν ενεργεία Προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας, 

Αντρέι Ντούντα, στηριζόμενου από τον κυβερνώντα συνασπισμό  της Ενωμένης 
Δεξιάς με βασική συνιστώσα της, το εθνικιστικό Κόμμα «Νόμος και Δικαιοσύνη», 
κανείς δεν θα τον έπαιρνε στα σοβαρά. Έως και τις αρχές Μαΐου η απόστασή του 
από τους υπόλοιπους διεκδικητές ήταν πραγματικά αβυσσαλέα, με την μέχρι τότε 
υποστηριζόμενη από τον φιλοευρωπαϊκό εκλογικό συνασπισμό -με κυρίαρχο 
κόμμα εντός του την κεντροδεξιά «Πολιτική Πλατφόρμα»- Μαλγκορζάτα Κιντάβα-
Μπλόνσκα, να έρχεται τελευταία και να υπολείπεται μέχρι και 50 μονάδες σε σειρά 
δημοσκοπικών ευρημάτων. Εξέλιξη που μπορεί να χαρακτηριστεί «φυσιολογική», 
δεδομένου ότι ο Ντούντα, ο οποίος, χρησιμοποιώντας τον θεσμικό του ρόλο και 
την προνομιακή κάλυψη της δημόσιας τηλεόρασης, εμφανίστηκε ως το δημόσιο 
πρόσωπο κάθε πρωτοβουλίας σχετικής με την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Κι όμως, η παραίτηση της Μπλόνσκα και η ανάδειξη του δημάρχου της Βαρσοβίας, 
Ραφάλ Τζασκόφσκι, σε υποψήφιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης έπειτα από 
μια καμπάνια συλλογής υπογραφών υπέρ της υποψηφιότητάς του -που ο ίδιος 
ισχυρίστηκε πως απέφερε 1,6 εκατομμύρια υπογραφές- άλλαξε εντελώς τον 
εκλογικό χάρτη. Αποτέλεσμα, οι εκλογές να φέρουν τον Ντούντα στην πρώτη 
θέση, με ποσοστό της τάξης του 43.7%, αλλά όχι κοντά στο απαιτούμενο 50% για 
την επικράτησή του από τον πρώτο γύρο και τον έτερο διεκδικητή στη δεύτερη 
θέση (30.3%) αλλά με βάσιμες ελπίδες για την επόμενη αναμέτρηση, δεδομένου 
ότι 1 στους 4 ψηφοφόρους που θα κληθούν στις κάλπες στις 12 Ιουλίου φέρεται 
να μην επιλέγει κανέναν εκ των δύο.



0122

Η προεκλογική σύγκρουση και τα διακυβεύματά της

Τα αίτια της θεαματικής ανόδου του Τζασκόφσκι θα πρέπει να αναζητηθούν 
στην ικανότητά του να κεφαλαιοποιήσει την αντισυσπείρωση απέναντι στις 
κυβερνητικές μεθοδεύσεις κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, 
διατηρώντας παράλληλα έναν αυτόνομο πολιτικό λόγο. Η αρχική επιμονή 
του κυβερνητικού συνασπισμού να εκμεταλλευτεί την εν τω μέσω πανδημίας 
εκτόξευση της δημοφιλίας του Προέδρου, εμμένοντας στη διεξαγωγή των 
εκλογών στην προκαθορισμένη ημερομηνία της 10ης Μαΐου -με τη διαδικασία 
της επιστολικής ψήφου και ευελπιστώντας ο προεδρικός υποψήφιος να κερδίσει 
την επανεκλογή του από τον πρώτο γύρο- προκάλεσε τη σκληρή αντίδραση της 
αντιπολίτευσης, με το ηχηρό κάλεσμα πρώην Προέδρων και Πρωθυπουργών 
της χώρας σε μποϊκοτάρισμα να επιφέρει ένα πρώτο πλήγμα στην κυβερνητική 
παράταξη. Ένα δεύτερο ήρθε όταν ο υπουργός Υγείας, Λούκας Σουμόφσκι, 
βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για προνομιακή πρόσβαση φιλικών του 
επιχειρηματιών σε κρατικές προμήθειες που αφορούσαν υγειονομικό εξοπλισμό. 

Πάνω σε αυτή την αίσθηση διαφθοράς και τη συσσωρευμένη κόπωση για την 
αυταρχική και υπερσυντηρητική διακυβέρνηση της χώρας από την εθνικιστική 
κυβέρνηση, η εκστρατεία του Τζασκόφσκι βρήκε γόνιμο έδαφος ώστε να 
αναπτύξει τη δική της δυναμική. Η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε σε ζητήματα 
όπως η κυβερνητική διαφθορά, το σύστημα Υγείας και η κρατική τηλεόραση 
(την οποία ο Τζασκόφσκι χαρακτήρισε «προπαγανδιστικό μηχανισμό που 
δηλητηριάζει την πολιτική ζωή»). Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να μην ταυτιστεί 
εξ ολοκλήρου με την ατζέντα της αντιπολίτευσης, μίλησε για την ανάγκη μιας 
Προεδρίας συνεργάσιμης με την κυβέρνηση, παραπέμποντας στην κληρονομιά 
του Λεχ Κατσίνσκι, πρώην Προέδρου και συνιδρυτή του κυβερνώντος κόμματος. 
Στο επιχείρημα για την ανάγκη ταύτισης Προέδρου και κυβέρνησης δε, αντέτεινε 
την ανεξαρτησία των θεσμών ως ασφαλιστική δικλείδα. Δεν παρέλειψε, 
επίσης, να αναφερθεί με θετικά λόγια σε πτυχές της κυβερνητικής θητείας, 
όπως το πρόγραμμα επιδότησης για τα επιδόματα γέννας, ενώ παράλληλα 
κατέστησε σαφές ότι θα ασκήσει βέτο σε πιθανή απόπειρα αύξησης των ορίων 
συνταξιοδότησης.

Η πολιτική σύγκρουση των δύο ανδρών, όμως, πέρα από την αντιστοίχισή της  
με τον τρέχοντα συσχετισμό δύναμης αναδεικνύει μια ακόμη διαιρετική τομή, 
αυτή ανάμεσα στην συντηρητική και έντονα θρησκευόμενη πολωνική επαρχία 
και στον πιο κοσμικό και φιλελεύθερο κόσμο των αστικών κέντρων. 
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Η πλέον χαρακτηριστική έκφανση αυτής της διαίρεσης σε επίπεδο ιδεολογίας 
αποτυπώθηκε στη συζήτηση που αφορούσε τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. 
Δεν συνιστά τυχαίο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας 
ο Ντούντα εξαπέλυσε μια ολομέτωπη επίθεση προς την κοινότητα, την οποία 
συνέκρινε στην επικινδυνότητά της με τον κομμουνισμό (μια αναφορά κάθε άλλο 
παρά θετική για μια βαθιά αντικομμουνιστική χώρα), ταυτιζόμενος πλήρως με 
τη ρητορική της κυβέρνησης, εκκλησιαστικών κύκλων και τοπικών παραγόντων 
που περήφανα ανακήρυτταν μέρος της επικράτειας «ζώνη ελεύθερη από ΛΟΑΤ». 
Από την άλλη πλευρά και σε μια προσπάθεια να «αλιεύσει» υποστήριξη από όλο 
το πολιτικό φάσμα, η προεκλογική εκστρατεία του Τζασκόφσκι διάλεξε να μην 
εστιάσει σε ζητήματα όπως η άμβλωση ή τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, 
μια τακτική που ξένισε πολλά μέλη της τελευταίας, αν αναλογιστεί κανείς πως ο 
Τζασκόφσκι από το πόστο του δημάρχου είχε καταστήσει σαφές -ακριβώς έναν 
χρόνο πριν και στο πλαίσιο της περσινής Παρέλασης Ισότητας στην Βαρσοβία- 
πως σκοπός του είναι η πόλη να παραμείνει «ανεκτική» και «ανοικτή».

Η νέα πολιτική γεωγραφία και οι προοπτικές

Εν τω μεταξύ και με ορίζοντα το δεύτερο γύρο η πολιτική γεωγραφία που 
προέκυψε δεν φαίνεται να ευνοεί περισσότερο κανέναν εκ των δύο υποψηφίων. 
Για τον Ντούντα, που παραμένει το φαβορί, η προσθήκη του ποσοστού του 
ακροδεξιού Κρίστοφ Μπόζακ φαίνεται αρκετή για να εξασφαλίσει μια άνετη νίκη. 
Όμως ο συνασπισμός της Συνομοσπονδίας που στήριξε τον Μπόζακ, πολιτικά 
και εκλογικά, αποτελεί ένα ετερόκλητο κράμα ακραίων νεοφιλελεύθερων, 
υπερεθνικιστών και μοναρχικών με ευρωσκεπτικιστική διάθεση, με κοινή 
συνισταμένη την οικονομική φιλελευθεροποίηση, σημείο στο οποίο πολύ συχνά 
επιλέγει να απευθυνθεί ο Τζασκόφσκι. Αλλά ούτε ο κεντροδεξιός πολιτικός έχει 
εύκολο έργο, επιχειρώντας να προσελκύσει εκτός των ψηφοφόρων του Μπόζακ 
ψήφους από τον κεντρώο φιλοευρωπαϊστή Σίμον Χολόβνια, τον υποψήφιο της 
Αριστεράς Ρόμπερτ Μπιέντρον, καθώς και τον υποψήφιο του παραδοσιακά 
φιλικού προς την αξιωματική αντιπολίτευση αγροτικού Λαϊκού Κόμματος. 

Ωστόσο, πέρα από το ποιος θα βρεθεί στην θέση του Προέδρου το πολιτικό πεδίο 
όπως έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Αν και 
μια πιθανή νίκη του Τζασκόφσκι θα σημάνει την περαιτέρω αποδυνάμωση του 
κυβερνώντος συνασπισμού και της δυνατότητάς του να διαμορφώνει ανενόχλητα 
την πολιτική ζωή, παρεμβαίνοντας στη Δικαιοσύνη και τα κρατικά ΜΜΕ και 
δηλητηριάζοντας το δημόσιο λόγο με ρατσιστικές και ομοφοβικές αναφορές, εν 
τούτοις δεν εκπροσωπεί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο κάτι διαφορετικό από μια 
μορφή νεοφιλελεύθερης «κανονικότητας», η οποία παρείχε σε πρώτη φάση τα 
πολιτικά εργαλεία στο κόμμα των αδερφών Κατσίνσκι.
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Την ίδια στιγμή μάλιστα, η ανάγκη του κεντροδεξιού υποψήφιου να διευρύνει 
την εκλογική του επιρροή  τον φέρνει μπροστά σε δυσάρεστους συμβιβασμούς 
που λειτουργούν ανασχετικά προς τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Όσο για την 
Αριστερά, μετά το επιτυχημένο αποτέλεσμα των κοινοβουλευτικών εκλογών 
του Οκτώβρη που την κατέστησαν τρίτο πόλο, η αδυναμία της υποψηφιότητας 
Μπιεντρόν  να εξασφαλίσει τουλάχιστον ένα ποσοστό κοντά σε εκείνο των 
κοινοβουλευτικών εκλογών, αν και συνιστά περισσότερο προσωπική παρά 
κομματική αποτυχία, συντελεί σε ένα πισωγύρισμα που ενέχει τον κίνδυνο εκ 
νέου ενδυνάμωσης της μετριοπαθούς τάσης της Δεξιάς, μιας εκ των πολλών 
τάσεων σε μια χώρα που επιμένει να ζει με τα φαντάσματα του 20ου αιώνα και 
την επανεμφάνισή τους.
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