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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. 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

H     στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία και στη Λευκορωσία, 
το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, οι προοπτικές για τη 
Διατλαντική Σχέση μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, καθώς και η 

αποπροανατολιστική δράση των ακροδεξιών κινημάτων στη Βρετανία εν μέσω πανδημίας 
περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #34 του ΕΝΑ:

Θέμα αξιοπιστίας της εξωτερικής δράσης της ΕΕ υποτίθεται ότι τέθηκε λόγω της αρχικής 
της αδυναμίας να καταλήξει στην επιβολή κυρώσεων κατά της κυβέρνησης Λουκασένκο 
στη Λευκορωσία, η οποία, τελικά ξεπεράστηκε. Στην πραγματικότητα, εάν ήθελε η ΕΕ να 
βρει ένα καλύτερο παράδειγμα της διπλωματικής της αναξιοπιστίας, καλό θα ήταν να το 
αναζητήσει αρκετά νοτιότερα: στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη Λευκορωσία, που απασχόλησε επίσης σημαντικά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-2 Οκτωβρίου), το αμφισβητούμενο εκλογικό αποτέλεσμα, 
οι διαμαρτυρίες που ακολούθησαν και η βίαιη αστυνομική καταστολή έφεραν την ΕΕ 
αντιμέτωπη με την ηγεσία της χώρας. Η υπεροχή ωστόσο των εθνικών προτεραιοτήτων, 
οι κυνικοί γεωπολιτικοί υπολογισμοί και η έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής θέτει 
σε αμφισβήτηση την δημοκρατική συνέπεια την οποία διατείνεται η Ένωση πως την 
χαρακτηρίζει.

Στο μέτωπο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, η Κομισιόν παρουσίασε έπειτα από 
αναβολές ετών την πρότασή της για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. 
Παρά τον σύνθετο χαρακτήρα της πρότασης, τον τόνο δίνει η γενίκευση των διαδικασιών 
hotspot, η περαιτέρω αναγωγή του ζητήματος πρώτιστα σε θέμα ασφάλειας και η 
πολιτική νίκη των δυνάμεων της συντήρησης και της ξενοφοβίας.

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη έχει στραμμένο το βλέμμα της και στις αμερικανικές προεδρικές 
εκλογές. Η Διατλαντική Σχέση και η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε 
σχέση με την Ευρώπη περνούν από την κάλπη και τη μονομαχία του Ντόναλντ Τραμπ 
με τον Τζο Μπάιντεν για το Λευκό Οίκο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος ωστόσο, δεν 
αναμένονται ραγδαίες αλλαγές, σύμφωνα με τους αναλυτές, ούτε μία «αυτόματη» νέα 
γραμμή πλεύσης για τα αμερικανικά συμφέροντα, καθώς η πολιτική που εγκαινίασε ο 
Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει βαθύτερες ρίζες στην αμερικανική πολιτική. 

Στη Βρετανία τέλος, τα ακροδεξιά κινήματα που εμφανίστηκαν στην πανδημία 
λειτουργούν αποπροσανατολιστικά με δυο τρόπους: Από τη μία, διευκολύνοντας την 
οικονομική και κοινωνική αναπροσαρμογή της κυβέρνησης Τζόνσον. Από την άλλη, 
μεταθέτοντας το πεδίο σύγκρουσης στην αποπροσανατολιστικά επιφανειακή διαμάχη 
«με μάσκες»/«χωρίς μάσκες», χωρίς να αφήνουν χώρο για μια πιο ουσιαστική κριτική 
στην πολιτική της κυβέρνησης.
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H ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ 
ΦΟΥΡΤΟΥΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Γιάννης Γούναρης,

 Δικηγόρος, LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

H αποτυχία του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξει 
σε απόφαση για την επιβολή κυρώσεων στο καθεστώς Λουκασένκο 
της Λευκορωσίας προκάλεσε ποικίλα σχόλια στους πολιτικούς και 

δημοσιογραφικούς κύκλους των Βρυξελλών. Ο κοινός παρονομαστής των 
περισσότερων εξ αυτών ήταν ότι το κύρος της ΕΕ διακυβευόταν εξαιτίας της 
αδυναμίας της να προτάξει ένα κοινό μέτωπο έναντι της αξιολογούμενης ως 
παραβατικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης της Λευκορωσίας, της σκληρής 
καταστολής κατά των διαδηλωτών της αντιπολίτευσης και των παρατυπιών που 
φέρονται να διαπιστώθηκαν στην εκλογική διαδικασία. Και ο λόγος: ο κανόνας 
της ομοφωνίας και η «κατάχρηση» του βέτο από κάποια χώρα - εν προκειμένω 
την Κύπρο, η οποία επέμενε να συνδέει την επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία 
με την αντίστοιχη επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία λόγω της όχι λιγότερο 
παραβατικής συμπεριφοράς της τελευταίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1-2 Οκτωβρίου) επιτεύχθηκε, 
τελικά, ένας ακόμη συμβιβασμός, ο οποίος επέτρεψε στην πολιτική ηγεσία 
της ΕΕ να δηλώνει ικανοποιημένη, αφού αποφασίστηκαν κυρώσεις εναντίον 
φυσικών προσώπων που συνδέονται με τον Λουκασένκο, αν και όχι εναντίον 
του ίδιου το προέδρου της Λευκορωσίας. Το εάν και κατά πόσον αυτό συνιστά 
επιβεβαίωση του διεθνούς κύρους της ΕΕ ή θα ενοχλήσει ιδιαίτερα το καθεστώς 
της Λευκορωσίας -και την ίδια τη Ρωσία που είναι και ο απώτερος αποδέκτης- 
είναι αμφίβολο. Ωστόσο, πέρα από τις παραδοσιακά θετικές εκτιμήσεις των 
ίδιων των ιθυνόντων της ΕΕ έπειτα από κάθε σημαντική Σύνοδο Κορυφής, 
ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, οι οποίες είναι πλέον τόσο αναμενόμενες και 
επαναλαμβανόμενες ακόμα και στο ύφος τους, ώστε να μπορούν να αγνοηθούν, 
η ουσία του πράγματος είναι ότι και αυτή τη φορά η ΕΕ αναλώθηκε σε μια 
μάλλον δευτερεύουσας σημασίας υπόθεση, αποτυγχάνοντας να καταλήξει σε μια 
αποφασιστική και δυναμική στάση για την περιοχή που πασίδηλα βρίσκεται στο 
επίκεντρο της περιφερειακής ειρήνης και ασφάλειας: την Ανατολική Μεσόγειο. 
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Αν επιχειρήσει κανείς να δει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην 
Ανατολική Μεσόγειο αποστασιοποιημένα από την άμεση εμπλοκή της Ελλάδας 
και της Κύπρου, αλλά καθαρά από μια ευρωπαϊκή σκοπιά, θα διαπιστώσει 
ότι η Τουρκία, ιδίως δε η συμπεριφορά της, δημιουργεί ένα σημαντικό 
ζήτημα ασφάλειας και σταθερότητας για την ΕΕ. Η Τουρκία του Ερντογάν 
συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βαθιά ανελεύθερου καθεστώτος: 
ασφυκτικός έλεγχος στα ΜΜΕ, στη δικαιοσύνη και στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα, πολιτικές διώξεις αντιφρονούντων, καταπίεση και διακρίσεις 
κατά του κουρδικού πληθυσμού, μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και των πλέον βασικών αρχών του κράτους δικαίου. Στην 
εξωτερική της συμπεριφορά, η Τουρκία επιδεικνύει ακραίο τυχοδιωκτισμό, 
εμπλεκόμενη σε όλες τις περιφερειακές συγκρούσεις που δημιουργούν έναν 
κλοιό αποσταθεροποίησης γύρω από την Ευρώπη: Συρία, Λιβύη και πλέον, 
μετά την ανάφλεξη στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, Καύκασος. Εκμεταλλευόμενη το 
κενό ισχύος που έχει δημιουργήσει η αμερικανική απόσυρση, διεκδικεί για 
τον εαυτό της και με την ισχύ των όπλων το ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα. 
Το γεγονός ότι η φιλοδοξία της αυτή είναι ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα 
εκτός πραγματικότητας, δεδομένων των δομικών προβλημάτων του ίδιου του 
τουρκικού κράτους -προβλημάτων που υπερβαίνουν την οικτρή κατάσταση 
της τουρκικής οικονομίας- είναι αδιάφορο: αυτό που έχει σημασία είναι 
ότι, από την άποψη της ευρωπαϊκής ασφάλειας, η Τουρκία είναι μέρος του 
προβλήματος, όχι της λύσης. 

Εν τούτοις, η ΕΕ ακολούθησε και πάλι τον εύκολο δρόμο: αντί να υιοθετήσει 
μια φιλόδοξη και μακρόπνοη πολιτική για τις ευρωτουρκικές σχέσεις, μέσα σε 
ένα νέο πλαίσιο που θα περιελάμβανε, αφενός, θετικά κίνητρα (λόγου χάρη, 
τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης, την οικονομική συνεργασία, το 
στρατηγικό διάλογο για περιφερειακά θέματα) αφετέρου, έναν ισχυρό μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων, εάν η Τουρκία επιμείνει στις μονομερείς παράνομες 
ενέργειες και στην επιθετικότητα, προτίμησε την πεπατημένη της διατήρησης 
των ισορροπιών με βάση τα εθνικά συμφέροντα, ουσιαστικά, της Γερμανίας 
και την παραμονή του ευρωτουρκικού διαλόγου σε ένα μάλλον συμβολικό 
επίπεδο, όχι πέραν του απολύτως αναγκαίου. Με ποια αξιοπιστία και με ποιο 
κύρος, όμως, θα διεκδικήσει η ΕΕ κάποιον σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση των 
υπαρκτών ή δυνητικών συγκρούσεων στην ίδια της την περιφέρεια, όταν δεν 
είναι σε θέση να εγγυηθεί ούτε καν την ασφάλεια των κρατών-μελών της και να 
τους παράσχει μια ασπίδα προστασίας (για να χρησιμοποιήσουμε μια φράση 
που είναι εσχάτως του συρμού) έναντι παραβατικών του διεθνούς δικαίου 
συμπεριφορών τρίτων κρατών; Και αν αυτό ισχύει για την απειλή της Ρωσίας 
προς τις Βαλτικές Δημοκρατίες και την Πολωνία, γιατί άραγε δεν ισχύει για 
την απειλή της Τουρκίας προς την Ελλάδα και την Κύπρο; 
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Προφανώς, πρόκειται για ρητορικά ερωτήματα, διότι οι λόγοι είναι εύκολο να 
εντοπιστούν. Όταν πριν μερικούς μήνες η ελληνική κυβέρνηση θριαμβολογούσε 
για το «έπος του Έβρου» και καμάρωνε για την αναγωγή της χώρας σε «ασπίδα της 
Ευρώπης», κάποιοι επεσήμαιναν ότι στην ουσία ο Ερντογάν δεν ασχολήθηκε καν 
με την Ελλάδα, αλλά έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα στην Ευρώπη: ότι δεν θα διστάσει 
να χρησιμοποιήσει ως όπλο τα εκατομμύρια προσφύγων και μεταναστών στο 
τουρκικό έδαφος, σκορπώντας το χάος σε μια Ευρώπη που βρίσκεται πλέον σε 
κατάσταση αντιπροσφυγικής και αντιμεταναστευτικής υστερίας. Και ότι εάν η 
Ευρώπη έψαχνε για την πιο αποτελεσματική «ασπίδα», αυτή δεν ήταν η Ελλάδα, 
αλλά η Τουρκία. Πέραν τούτου, που είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας, η 
Τουρκία -ακόμα και η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν- δεν είναι ο στρατηγικός 
αντίπαλος της Δύσης. Αυτόν το ρόλο τον μονοπωλούν η Ρωσία και η Κίνα. Η 
Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και στενότατος οικονομικός 
εταίρος πολλών ευρωπαϊκών κρατών (όχι μόνο της Γερμανίας, η οποία βέβαια 
έχει και έναν πολύ σημαντικό αριθμό πολιτών -άρα και ψηφοφόρων- τουρκικής 
καταγωγής) που θα πλήττονταν και τα ίδια σε περίπτωση οικονομικών κυρώσεων 
εναντίον της. Δείχνουν όλα αυτά ότι η Ευρώπη στην πραγματικότητα είναι 
αδύναμη και επιρρεπής σε εκβιασμούς; Ασφαλώς. 

Η πάγια αδυναμία της ΕΕ να αναπτύξει μια πραγματική συνεκτική κοινή 
εξωτερική πολιτική πέρα από γενικόλογες μεγαλοστομίες είναι διαπιστωμένη. 
Το ίδιο ισχύει και για τους λόγους αυτής της αδυναμίας που δεν εντοπίζονται 
σε διαδικαστικά ζητήματα (πιθανότατα, δεν θα άλλαζε κάτι ακόμα και αν 
καταργούταν ο κανόνας της ομοφωνίας, πράγμα ούτως ή άλλως απίθανο), ούτε 
στην περιστασιακή «μη εποικοδομητική» στάση κάποιου κράτους-μέλους, αλλά 
στο αναπόδραστο γεγονός ότι η ΕΕ απλά δεν είναι κράτος, αλλά μια πολυμερής 
συνεργασία κυρίαρχων κρατών που προφανώς δεν θα βάλουν σε δεύτερη μοίρα 
τα δικά τους εθνικά συμφέροντα υπέρ μιας «κοινής θέσης», πολύ περισσότερο 
όταν το παράδειγμα δίνουν πρώτα τα ίδια τα μεγάλα κράτη-μέλη. 

Δεν θα ήταν και τόσο «ευρωπαϊκό» να αναμένει κανείς από τα μεσαία και τα 
μικρά κράτη-μέλη της ΕΕ να συντάσσονται πειθήνια με μια κοινή θέση, η οποία 
συνήθως δεν είναι παρά ο αντικατοπτρισμός μιας σύγκλισης μεταξύ των δύο 
μερών του γαλλογερμανικού άξονα, χωρίς κάποιο ουσιαστικό αντάλλαγμα σε 
θέματα που τα ίδια θεωρούν καίριας σημασίας ή ακόμα και όταν κάτι τέτοιο 
θα ερχόταν σε ευθεία σύγκρουση με τα δικά τους συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι 
που τα περισσότερα μικρομεσαία κράτη-μέλη γνωρίζουν καλά και που ακόμα 
και οι «μεγάλοι» αποδέχονται ως άγραφο κανόνα του Ευρωπαϊκού Παιγνίου. 
Επομένως, στα ίδια τα κράτη εναπόκειται να έχουν μια στρατηγική και μια 
τακτική που θα αξιοποιεί αυτό το Παίγνιο, πετυχαίνοντας τη βέλτιστη ισορροπία 
ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στις παραχωρήσεις τους. Η ΕΕ δεν είναι ένα 
συνεκτικό πολιτειακό σύνολο. Δεν υπάρχει μία και ενιαία Ευρώπη και ούτε 
πρόκειται να υπάρξει. Είναι, μάλλον, ένα πεδίο αντιπαραθέσεων, συνθέσεων 
και συμβιβασμών, μια πολυεπίπεδη σκακιέρα. Δυστυχώς, φαίνεται ότι η τωρινή 
ελληνική κυβέρνηση το έχει, πολύ συνειδητά, ξεχάσει.
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ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ 
Ο ΚΥΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Βαγγέλης Μαρινάκης, 
Πολιτικός Επιστήμονας, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου

Η αρχή της χρονιάς δεν ήταν άσχημη για τον Αλεξάντερ Λουκασένκο. 
Οδεύοντας εν μέσω κορονοϊού προς τις εκλογές του Αυγούστου, ο 
μακροβιότερος ηγέτης της Ευρώπης (για άλλους ο τελευταίος δικτάτοράς 

της) έδειχνε διάθεση μεγαλύτερης αυτονομίας από τη Ρωσία και μεγαλύτερης 
συνεργασίας με τη Δύση. Αρνούμενος μάλιστα να ενδώσει στην αυξημένη πίεση 
της Ρωσίας και θέλοντας να καταστήσει σαφές πως η επιρροή της τελευταίας είναι 
αποδεκτή μέχρι ενός σημείου ο Λουκασένκο  δεν δίστασε να κάνει ανοίγματα 
προς τη Δύση, αφενός συμμετέχοντας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και 
την Ανατολική Συνεργασία αφετέρου «σπάζοντας τον πάγο» των σχέσεων με την 
Ουάσινγκτον υποδεχόμενος στο Μινσκ τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ 
Πομπέο, τον πρώτο υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο που επισκέφθηκε 
λευκορωσικό έδαφος από το 1994. 

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβιβασμένη με το γεγονός της 
πολιτικής ισχύος του Λουκασένκο, έσπευσε να καλύψει μέρος του κενού 
όπως ξέρει καλύτερα. Χρησιμοποιώντας το «πορτοφόλι» της, διέθεσε μέσω της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων σχεδόν ένα δισ. ευρώ σε οικονομική βοήθεια, σε 
μια κίνηση που ερμηνεύθηκε αφενός ως στήριξη ενός προμαχώνα εθνικής 
κυριαρχίας ικανού να εμποδίσει τη μετατροπή της χώρας σε ρωσική επαρχία 
αφετέρου ως αντίδωρο στην προθυμία λευκορωσικών αρχών τα προηγούμενα 
χρόνια να βοηθήσουν Ευρωπαίους βιομηχάνους να παρακάμψουν τις ρωσικές 
αντισταθμιστικές κυρώσεις, αναβαπτίζοντας τα ευρωπαϊκά προϊόντα σε «made 
in Belarus» πριν μεταφερθούν στην Ρωσία.

Η συνέχιση μιας τόσο καλής σχέσης, όμως, βασιζόταν στην προοπτική μιας 
ακόμη ανενόχλητης επικράτησης του Λευκορώσου ηγέτη στις εκλογές της 
9ης Αυγούστου. Κι αν κανένας εκ των αντιπάλων δεν κλόνιζε την παραπάνω 
βεβαιότητα η εμφάνιση της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια στο προσκήνιο ήρθε να 
ανατρέψει τα δεδομένα. Οι πολυπληθείς αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, το 
αμφισβητούμενο εκλογικό αποτέλεσμα, και η άγρια καταστολή που ακολούθησαν 
έσπρωξαν το πολιτικό εκκρεμές και πάλι προς το ρωσικό άκρο. Και αν για τη
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Μόσχα δημιουργήθηκε μια ευκαιρία να «στριμώξει» έναν απείθαρχο σύμμαχο 
που της έκανε τη ζωή δύσκολη, για τις Βρυξέλλες το αποτέλεσμα κατέδειξε – για 
ακόμη μια φορά- τα όρια της ευρωπαϊκής πολιτικής και την κυριαρχία των εθνικών 
στρατηγικών.

Παρά τη φαινομενικά ενιαία στάση του ευρωπαϊκού μπλοκ, που εκφράστηκε υπέρ 
της αντιπολίτευσης με τη μη αναγνώριση, δια στόματος του Ύπατου Εκπροσώπου 
Εξωτερικών Υποθέσεων, Ζοζέπ Μπορέλ, του Λουκασένκο ως νόμιμου προέδρου 
και παρείχε βήμα στην Τιχανόφσκαγια στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της συνόδου 
των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις τελευταίες εβδομάδες 
κατέστη σαφής η παρουσία δύο τάσεων στο εσωτερικό της ΕΕ.

Η πρώτη, η πλέον επιθετική απέναντι στο Μινσκ ήταν αυτή γύρω από τις Βαλτικές 
χώρες και το ιδιαίτερα ενεργητικό τελευταία Παρίσι. Οι πρώτες, στην προσπάθειά 
τους να αναχαιτίσουν το εφιαλτικό σενάριο μιας ρωσικής στρατιωτικής εμπλοκής 
έσπευσαν πρώτες να επιβάλουν κυρώσεις στο Λευκορώσο πρόεδρο και άλλους 
υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ακριβώς για να υπενθυμίσουν το πόσο ζωτική 
είναι η θαλάσσια δίοδος που προσφέρουν στην περίκλειστη χώρα, ανοίγοντας 
παράλληλα το δρόμο για περαιτέρω αυστηρά μέτρα. Όσο για τον Εμανουέλ 
Μακρόν, οι αρχικές του πρωτοβουλίες του για μεσολάβηση μεταξύ κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης (στην οποία ο Λουκασένκο ανταπάντησε υπενθυμίζοντας 
την εξίσου βίαιη καταστολή των γαλλικών Κίτρινων Γιλέκων) και η επακόλουθη 
κατηγορηματική άρνηση του για πολιτική λύση που θα περιλαμβάνει τον βετεράνο 
πολιτικό, θα πρέπει να ειδωθούν εντός του γαλλογερμανικού ανταγωνισμού που 
τεκταίνεται στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού πλαισίου και στον οποίο η Γαλλία έχει 
ανάγκη από νίκες που θα της δώσουν τον πρώτο λόγο. Ασφαλώς δεν θα πρέπει 
να παραβλεφθεί η πιθανότητα η γαλλική παρέμβαση να αξιοποιεί την κατάσταση 
και ως ένα σημαντικό μέσο μόχλευσης της διαπραγματευτικής θέσης της για τις 
μεσογειακές της περιπέτειες.

Η έτερη τάση, η πιο «αμυντική», πίσω της φέρει βαριά τη σκιά του γερμανικού 
ρεαλισμού και εκκινεί από την κυνική διαπίστωση ότι οι κυρώσεις αποτελούν έναν 
ενδιάμεσο σταθμό σε μια «ανοικτή» διαδικασία που οφείλει να λάβει υπόψη της 
τις ιδιαιτερότητες της χώρας, αλλά και τα ρωσικά συμφέροντα. Σε αντίθεση με την 
πρώτη προσέγγιση, η δεύτερη βλέπει τις κυρώσεις ως ένα διαπραγματευτικό όπλο 
απέναντι στις ενέργειες της Μόσχας, αλλά δεν διακατέχεται από την επιθυμία για 
πιο επιθετικές ενέργειες ούτε θέτει την πολιτική απόσυρση του Λουκασένκο ως 
προαπαιτούμενο. Θεωρεί ότι το κεφάλαιο της σύγκλισης Δύσης και Μινσκ δεν θα 
πρέπει να θεωρείται λήξαν και στο τέλος της ημέρας θεωρεί τον βετεράνο λαϊκιστή
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υπό πίεση προτιμότερο από ένα δεύτερο Μαϊντάν, που θα φλέρταρε με το 
ενδεχόμενο η Λευκορωσία να καταστεί επαρχία της Ρωσίας.

Πέρα από τις διαφωνίες υφίστανται ασφαλώς και σημεία σύγκλισης, όπως η 
ανάγκη να ασκηθεί πίεση για τη διενέργεια νέων εκλογών, με την υπόσχεση της 
οικονομικής βοήθειας να συνιστά το κίνητρο συμμόρφωσης για την κυβερνητική 
πλευρά. Η παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης απέναντι σε πολιτικούς 
πρόσφυγες και θύματα αστυνομικής βίας είναι ακόμη ένα σημείο που βρίσκει 
σύμφωνα χωρίς εξαιρέσεις τα κράτη-μέλη της Ένωσης.

Όμως η αλήθεια για ακόμη μια φορά είναι πως η στάση των ηγετών της ΕΕ κινείται 
με γνώμονα περισσότερο τα επιμέρους συμφέροντα παρά κάποια αφοσίωση 
στο δημοκρατικό ιδεώδες. Οι όποιες δημοκρατικές ανησυχίες έχουν να κάνουν 
περισσότερο με τις φοβίες, τα οφέλη και τις προσδοκίες των πολιτικών ελίτ 
δυτικά του Μινσκ, εξ ου και η όποια ζύμωση αδυνατεί να διαμορφώσει συνεκτική 
στρατηγική για την Ένωση. Όσο για την μομφή των Βρυξελλών προς την Κύπρο (που 
επέμενε μέχρι να καμφθεί η αντίστασή της στην επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία 
προτού συναινέσει σε αντίστοιχες για τη Λευκορωσία) περί διακινδύνευσης της 
αξιοπιστίας της Ένωσης θα ενέπιπτε στη θεατρική δραστηριότητα της κωμωδίας, 
αν δεν αποκάλυπτε τα δύο μέτρα και σταθμά της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Εξάλλου, ακόμη και το γεγονός των κυρώσεων, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
οι σχέσεις Βρυξελλών και Μινσκ έχουν περάσει το σημείο «μη επιστροφής». 
Δεδομένου ότι οι αξιωματούχοι που περιλαμβάνονται σε αυτές δεν διαθέτουν 
σημαντικά περιουσιακά στοιχεία εντός ΕΕ για τα οποία να ανησυχούν και δεν 
διαφαίνεται το παραμικρό ρήγμα στην πολιτική ελίτ και τις δυνάμεις ασφαλείας 
της χώρας, ενώ ο Λουκασένκο απολαμβάνει την αποδοχή μιας σημαντικής μερίδας 
της κοινωνίας (ιδίως των παλαιότερων γενεών και του κόσμου της υπαίθρου) 
το πιθανότερο είναι οι σχέσεις των δύο πλευρών να εισέρχονται στη φάση ενός 
«ήπιου χειμώνα». 

Οι νωπές μνήμες της ουκρανικής κρίσης του 2014 έχουν κάνει τις ευρωπαϊκές 
ηγεσίες πιο ανθεκτικές στον πολιτικό αυταρχισμό, ενώ η έλλειψη συγκεκριμένης 
στρατηγικής από μεριάς των ΗΠΑ τις κάνει πιο πρόθυμες να βλέπουν την 
Λευκορωσία μέσα από το πρίσμα της «μεγάλης αδελφής» Ρωσίας. Υπό αυτή την 
έννοια, αν και είναι ακόμα νωρίς για προβλέψεις, μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
πως είναι αρκετά πιθανό η γεωπολιτική να φροντίσει ώστε ο χρόνος να φύγει 
με τις ίδιες ευοίωνες προοπτικές με τις οποίες μπήκε για τον Λουκασένκο. Δεν 
μπορεί να κάνει το ίδιο για τη δημοκρατική συνέπεια των ευρωπαϊκών ηγεσιών.



ΝΈΟ ΣYΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝAΣΤΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟ AΣΥΛΟ: ΚΑΝΟΝΙΚΟΠΟIΗΣΗ 

ΤΩΝ HOTSPOTS ΚΑΙ ΚΑΧΕΚΤΙΚH 
ΑΛΛΗΛΕΓΓYΗ

Θωμάς Γούμενος, 
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 23 Σεπτεμβρίου την πολλάκις 
αναβληθείσα πρότασή της για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο. Οι τρεις διαστάσεις του προτεινόμενου Συμφώνου είναι η 

εξωτερική, η οποία ουσιαστικά αφορά στις σχέσεις με τις κύριες χώρες προέλευσης 
μεταναστών και προσφύγων, η διάσταση των εξωτερικών συνόρων, και η διάσταση 
της «αλληλεγγύης» (μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ). 

Επιχειρώντας μια -αναγκαστικά σχηματική- σύνοψη των προτάσεων της Κομισιόν, 
θα σημείωνε κανείς καταρχάς ότι το κύριο γεωγραφικό και διοικητικό βάρος της 
προτεινόμενης διακυβέρνησης της μετανάστευσης και των διαδικασιών ασύλου 
συγκεντρώνεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, δηλαδή κατά βάση στις χώρες του 
Νότου. Μέσω της γενίκευσης και κανονικοποίησης πολιτικών και διαδικασιών 
που από 4-5 έτη εφαρμόζονται στην Ελλάδα και την Ιταλία στο πλαίσιο της 
«πολιτικής των hotspots», οι συνοριακές περιοχές καθίστανται χώροι ανάσχεσης, 
διαλογής, διοχέτευσης -και εν τέλει αποτροπής- των ροών. Πέραν των διαδικασιών 
ταυτοποίησης και ελέγχου (screening), βασική πρόβλεψη είναι θεσμοθέτηση μιας 
fast track διαδικασίας ασύλου (διάρκειας έως 12 εβδομάδων) στα σύνορα, η οποία 
θα αφορά κυρίως αιτούντες από κράτη με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης (κάτω του 
20%). Τυχόν αρνητική απόφαση, αν και θα υπόκειται σε ένσταση, θα συνοδεύεται 
αυτόματα από απόφαση επιστροφής στο κράτος προέλευσης, η οποία επίσης θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω του συνοριακού σημείου. 

Οι αιτήσεις των υπόλοιπων αιτούντων θα εξετάζονται βάσει της κανονικής 
διαδικασίας ασύλου. Ως προς αυτήν τη διαδικασία, η πρόταση της Κομισιόν 
περιλαμβάνει δύο βασικές προβλέψεις οι οποίες στοχεύουν να ελαφρύνουν 
το βάρος των κρατών πρώτης γραμμής. Αφενός διευρύνονται, σε σχέση με τον 
Κανονισμό «Δουβλίνο», τα κριτήρια (οικογενειακής επανένωσης, κ.ά.) βάσει των 
οποίων επιτρέπεται η μεταφορά ενός αιτούντος άσυλο σε άλλη χώρα της ΕΕ. 
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Αφετέρου, εισάγεται η έννοια της «ευέλικτης αλληλεγγύης», βάσει της οποίας θα 
πρέπει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να βοηθούν αυτά της πρώτης γραμμής είτε μέσω 
απευθείας μεταφοράς αιτούντων άσυλο και προσφύγων (μετεγκαταστάσεων) είτε 
μέσω ανάληψης της ευθύνης επιστροφής στις χώρες προέλευσης ατόμων που 
έλαβαν αρνητική απόφαση ασύλου ή και συνεισφέροντας με υλικά μέσα στην 
υποδοχή και διαχείριση των ροών. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η θέσπιση της 
κατάστασης «κρίσης ή ανωτέρας βίας», η κήρυξη της οποίας συνεπάγεται τόσο 
ειδικές προβλέψεις για τις διαδικασίες στα σύνορα όσο και αυξημένες απαιτήσεις 
αλληλεγγύης προς τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής.

Η ψήφιση των Οδηγιών που περιλαμβάνονται στο προτεινόμενο Σύμφωνο 
αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2021. Ως τότε, προφανώς, θα διεξαχθούν 
διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη και θα επέλθουν ορισμένες αλλαγές, πιθανότατα 
όμως όχι μεγάλες. Οι πρώτες αντιδράσεις από τη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και την 
Ιταλία είναι θετικές για την Κομισιόν -δεδομένου ότι η «συμβιβαστική» πρόταση 
που διατύπωσαν αυτές οι χώρες (και η Ισπανία) τον Απρίλιο φαίνεται να καθόρισε 
σε σημαντικό βαθμό την κεντρική «γραμμή» του Συμφώνου. Πάντως, οι χώρες του 
Νότου αναμένεται να πιέσουν για ενίσχυση των μετεγκαταστάσεων. Οι επιφυλάξεις 
που έσπευσαν να διατυπώσουν οι χώρες του Βίσεγκραντ μόνον ως εσωτερικής 
κατανάλωσης μπορούν να χαρακτηριστούν, δεδομένου ότι η εγκατάλειψη της ιδέας 
περί αναγκαστικών μετεγκαταστάσεων προσφύγων αποτελεί ξεκάθαρα δική τους 
πολιτική νίκη· στους ηττημένους συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο οι χώρες του Νότου, 
αλλά και η αρχή της ισότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών-μελών, όπως 
και η προοπτική της αποδυνάμωσης της κραταιάς λογικής «Ευρώπη – φρούριο».

Μπορεί κανείς να εντοπίσει κάποια θετικά στοιχεία στο Σύμφωνο: τις 
προαναφερόμενες διατάξεις για την οικογενειακή επανένωση, τη δυνατότητα 
παροχής άμεσης προστασίας (χωρίς την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου) 
σε εκτοπισμένους πληθυσμούς σε περιπτώσεις κρίσης, τις ρητές (αν και 
αυτονόητες) αναφορές στην υποχρέωση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα και 
τη μη ποινικοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων από σκάφη ΜΚΟ, την εισαγωγή 
στοιχείων μιας κάποιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και την προετοιμασία για 
την αντιμετώπιση καταστάσεων τύπου 2015.
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Όμως η πλάστιγγα γέρνει σαφώς προς την άλλη πλευρά. Αποδίδεται ακόμα 
μεγαλύτερη βαρύτητα στα σύνορα της ΕΕ για τη διαχείριση των ροών, κάτι που 
αποτελεί απειλή για την ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος στο άσυλο από 
όλους όσους το επιθυμούν, δεν καθιστά πειστική τη διακήρυξη για τερματισμό 
καταστάσεων τύπου Μόριας και δεν οδηγεί σε επιμερισμό των βαρών της πρώτης 
υποδοχής. Ειδικά για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το προτεινόμενο πλαίσιο 
είναι μάλλον δυσοίωνο -όπως υποδεικνύει και η πρόσφατη είδηση περί πιθανής 
δημιουργίας «πιλοτικού» κέντρου στη Λέσβο υπό ευρωπαϊκή διαχείριση - ιδιαίτερα 
δε αν δεν υπάρξει ριζική αναπροσαρμογή ή κατάργηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας. Επιπροσθέτως, είναι εξαιρετικά περιορισμένη η εξειδίκευση και βαρύτητα 
των προτάσεων που αφορούν τη βοήθεια της ΕΕ προς τρίτες χώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν δομικές, οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν 
την ανάγκη για μετακίνηση. Συναφώς, υποβαθμίζονται κομβικά ζητήματα, όπως 
αυτό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής ένταξης αλλά και της αντιμετώπισης την εκ των 
κεντρικών αιτιών που οδηγούν σε παράτυπες μορφές εισόδου: την ανυπαρξία 
νόμιμων οδών μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Μοιραία, λοιπόν, με βάση τα 
παραπάνω, το Σύμφωνο δίνει μεγάλη έμφαση στις επιστροφές, αναπαράγει την 
ατελέσφορή και εν τέλει υποκριτική αυστηρή διάκριση μεταξύ «προσφύγων» και 
«μεταναστών» και προτάσσει την «ασφαλειοποίηση» του ζητήματος, μέσω π.χ. της 
εστίασης στην καταπολέμηση των δικτύων «διακινητών» ή την ειλημμένη απόφαση 
για σημαντική ενίσχυση της Frontex.

Η ρητή αναφορά του Αντιπροέδρου Μ. Σχοινά στις «ανησυχίες» και προτεραιότητες 
όλων των κρατών-μελών που ελήφθησαν εξίσου υπόψη, εξηγεί ουσιαστικά το 
κυρίαρχα συντηρητικό πρόσημο της όλης πρότασης. Επιλέγοντας η Κομισιόν τον 
ρόλο του έξωθεν ισορροπιστή και όχι τον προωθητικό ρόλο που επιδιώκει σε άλλα 
πεδία (ούσα βέβαια και καταστατικά περιορισμένη), και εντός ενός πολιτικού 
πλαισίου που στις περισσότερες χώρες κινείται μεταξύ επιφυλακτικότητας 
και ανοιχτής εχθρότητας απέναντι στους μετανάστες, η πρότασή της σχεδόν 
αναπόφευκτα θα είχε αυτόν τον χαρακτήρα.

Εν προκειμένω, νιώθει κανείς ένα αίσθημα αμηχανίας που αφορά και άλλες πτυχές 
της ΕΕ: οι πολιτικές της είναι κατώτερες των κοινωνικών αναγκών και τείνουν να 
τοποθετούνται λίγο ή πολύ δεξιότερα του Κέντρου, την ίδια στιγμή που η απουσία 
τους θα οδηγούσε σε ίδιες ή και χειρότερες καταστάσεις. Από την άλλη, το έργο 
των δυνάμεων της υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής 
ένταξης, της καταπολέμησης του εθνοκεντρισμού και της ξενοφοβίας θα δινόταν 
ούτως ή άλλως σε ένα δύσκολο πολιτικό και αξιακό τερέν, ακόμα και αν η πρόταση 
της Κομισιόν ήταν διαφορετική.
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Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ 

Ά μεσο αντίκτυπο (και) για την Ευρώπη αναμένεται να έχουν οι αμερικανικές 
προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, σε ένα ούτως ή άλλως ρευστό 
παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και με ορίζοντα τη μετά-covid εποχή.

Η Διατλαντική Σχέση και η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση 
με την Ευρώπη περνούν από την κάλπη και τη μονομαχία του Ντόναλντ Τραμπ 
με τον Τζο Μπάιντεν. To ερώτημα που κυριαρχεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι: 
Μπορεί μία νίκη του Μπάιντεν να σημάνει την ουσιαστική «επανεκκίνηση» των 
διατλαντικών σχέσεων; Oι πολιτικές απόψεις, αλλά και αυτές των αγορών και των 
αναλυτών διίστανται, έπειτα από τα τέσσερα χρόνια θητείας του Τραμπ στο Λευκό 
Οίκο -ακολουθώντας το δόγμα «America First»- που διαμόρφωσαν μια «δύσκολη» 
σχέση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. 

Δύο δρόμοι εάν αλλάξει ένοικο ο Λευκός Οίκος

Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύονται δύο εκτιμήσεις για την επόμενη ημέρα της 
Διατλαντικής Σχέσης, στην περίπτωση ήττας του Τραμπ και ανάδειξης του 
Μπάιντεν στην προεδρία, με βάση τη ρητορική, τις προθέσεις και το ιδεολογικό 
υπόβαθρο του νυν Ρεπουμπλικανού Προέδρου και του υποψηφίου του 
Δημοκρατικού Κόμματος. Από τη μία πλευρά εκφράζεται η άποψη ότι ήττα του 
Τραμπ θα σημάνει αυτομάτως την άμεση βελτίωση των σχέσεων Ηνωμένων 
Πολιτειών και Ευρώπης, μέσω της επιστροφής στο μοντέλο της πολυμέρειας και 
της συνεργασίας (και) μέσω των διεθνών θεσμών και οργανισμών, με τις ΗΠΑ 
να επιστρέφουν στο πρότυπο της προ-Τραμπ ηγεμονίας τους· η άλλη εκτίμηση 
«βλέπει» μεν την επούλωση των πληγών που άφησε η πολιτική Τραμπ στις 
σχέσεις με την ΕΕ σε βασικούς τομείς (π.χ. εμπόριο), ωστόσο δεν βλέπει τις 
Ηνωμένες Πολιτείες να αλλάζουν ριζοσπαστικά πολιτική, όπως και να γέρνουν 
σημαντικά την πλάστιγγα μεταξύ πολυμέρειας-προστατευτισμού. 
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Τα πολλαπλά μέτωπα της σχέσης ΗΠΑ-ΕΕ

Οι προκλήσεις της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη, όμως, 
τίθενται σε πολλαπλά επίπεδα και μέτωπα: Διεθνές εμπόριο, ΝΑΤΟ, Ιράν, 
κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων.

Μιλώντας πρόσφατα στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποτύπωσε το χάσμα μεταξύ Ουάσιγκτον και 
Βρυξελλών. «Μπορεί να μην συμφωνούμε πάντοτε με τις πρόσφατες αποφάσεις 
του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, πάντοτε θα τιμούμε τη διατλαντική συμμαχία -η 
οποία βασίζεται σε κοινές αξίες και ιστορία, και σε έναν άρρηκτο δεσμό μεταξύ 
των λαών μας. Επομένως, ό,τι κι αν συμβεί αργότερα φέτος, είμαστε έτοιμοι να 
οικοδομήσουμε μια νέα διατλαντική ατζέντα. Να ενισχύσουμε τη διμερή εταιρική 
σχέση μας είτε πρόκειται για το εμπόριο, είτε πρόκειται για την τεχνολογία ή για 
τη φορολογία» ανέφερε, τονίζοντας ότι «χρειαζόμαστε ένα νέο ξεκίνημα με τους 
παλιούς μας φίλους - και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού…». 

Το εμπορικό κομμάτι είναι το πλέον κρίσιμο για την επόμενη ημέρα της κάλπης 
της 3ης Νοεμβρίου σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της ΕΕ. Σε ανάλυσή της η 
ελβετική επενδυτική τράπεζα UBS επισημαίνει ότι «οι αμερικανικές εκλογές του 
2020 έχουν σημασία για την Ευρώπη μέσω δύο βασικών καναλιών: Το πρώτο 
είναι το εμπόριο και το δεύτερο η εξωτερική πολιτική». Ο σύμβουλος του Τζο 
Μπάιντεν σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Τόνι Μπλίνκεν, προανήγγειλε ότι 
εφόσον εκλεγεί ο υποψήφιος των Δημοκρατικών θα θέσει τέλος στον «τεχνητό 
εμπορικό πόλεμο» που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ΕΕ, κάνοντας λόγο για 
ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών σχέσεων των δύο πλευρών. 

Είναι ενδεικτικό ότι το 76% των μελών του Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου στη Γερμανία πιστεύει ότι οι προοπτικές για μία διατλαντική 
εμπορική συμφωνία θα αυξηθούν με κυβέρνηση Μπάιντεν, ενώ το 80% εκτιμά 
ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα στην περίπτωση της 
επανεκλογής Τραμπ. Στην πραγματικότητα, στην ΕΕ είναι διάχυτος ο φόβος ότι 
η επανεκλογή του Τραμπ θα σημάνει περαιτέρω επιδείνωση των εμπορικών 
σχέσεων με τις ΗΠΑ, με τη Γερμανία να ανησυχεί παραπάνω από όλους για 
δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στο κλίμα αυτό, ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν,
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πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag και εκ των 
υποψηφίων για την ηγεσία του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος 
(CDU) τόνισε σε συνέντευξή του ότι τυχόν επανεκλογή του Αμερικανού Προέδρου 
θα απειλήσει το μέλλον της Διατλαντικής Σχέσης και της συνεργασίας ΗΠΑ-ΕΕ, 
ενώ αντίθετα, η εκλογή Μπάιντεν σηματοδοτήσει μία νέα αρχή. «Oι ειλικρινείς 
επικρίσεις του Ρέτγκεν, λίγες εβδομάδες πριν από τις αμερικανικές εκλογές 
αποτυπώνουν τόσο τη νευρικότητα του Βερολίνου απέναντι στο ενδεχόμενο μιας 
δεύτερης θητείας του Τραμπ όσο και το βάθος της οργής για την πρώτη του θητεία» 
σχολίασε χαρακτηριστικά το Politico, στο οποίο παραχώρησε τη συνέντευξη ο 
Γερμανός αξιωματούχος.

Το εμπόριο δεν είναι όμως το μοναδικό αγκάθι της Διατλαντικής Σχέσης. Ο 
Αμερικανός Πρόεδρος, εξάλλου, είχε εξαπολύσει δριμεία κριτική κατά της ΕΕ 
και για το ζήτημα του ΝΑΤΟ και το ζητούμενο ύψος των εξοπλιστικών δαπανών 
των Ευρωπαίων εταίρων στα τέλη του περασμένου χρόνου. Ο Τραμπ είχε καλέσει 
την Ένωση «να συμμαζευτεί», λίγο μετά τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν περί «εγκεφαλικά νεκρής» Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, ενώ 
ακολούθησαν μήνες έντασης μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, με την Ουάσιγκτον να 
μη συμμερίζεται τις επικρίσεις του Παρισιού απέναντι στις επιδιώξεις Ερντογάν 
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Οι Ευρωπαίοι που στηρίζουν Τραμπ

Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο, υπάρχουν και κράτη-μέλη που ελπίζουν 
στην επανεκλογή Τραμπ, με τις εθνικιστικές πολιτικές ηγεσίες της Ουγγαρίας 
και της Πολωνίας –που βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση με τις Βρυξέλλες για 
ζητήματα δικαιωμάτων, ελευθεριών και δημοκρατίας– να παρέχουν στήριξη στον 
ιδεολογικό τους συνοδοιπόρο Τραμπ. O Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ 
Ορμπάν εξέφρασε δημόσια και ανοιχτά την ελπίδα του για νίκη του ομοϊδεάτη του, 
δηλώνοντας ότι «γνωρίζουμε καλά τη διπλωματία των αμερικανικών κυβερνήσεων 
των Δημοκρατικών, βασισμένη στον ηθικό ιμπεριαλισμό. Ήμασταν αναγκασμένοι 
να τη δοκιμάσουμε στο παρελθόν, δεν μας άρεσε, δεν θέλουμε να επαναληφθεί» 
καθώς «η διεθνής φιλελεύθερη ελίτ έχει βαλθεί να καταστρέψει τους Χριστιανούς 
συντηρητικούς της Ευρώπης». 
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Ίδια θέση -αν και δεν εκφράζεται ανοικτά- και από την Πολωνία που 
προσβλέπει στην άφιξη περισσότερων αμερικανικών στρατευμάτων (από τη 
Γερμανία –και αυτό έχει σημασία) στη χώρα στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της 
αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ, κι ενώ ο Πρόεδρος της χώρας Αντρέι Ντούντα 
ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου μετά 
την πανδημία και τις απαγορεύσεις μετακινήσεων.

Το σκηνικό δεν θα αλλάξει δραματικά

Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πάντως, των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διατήρηση της υφιστάμενης προσέγγισης ή μιας 
νέας από τον Λευκό Οίκο σε ό,τι αφορά τη Διατλαντική Σχέση, δεν αναμένονται 
ραγδαίες αλλαγές, σύμφωνα με τους αναλυτές ούτε μία «αυτόματη» νέα γραμμή 
πλεύσης για τα αμερικανικά συμφέροντα. 

O Mπάιντεν έχει δεσμευθεί  για την «επιστροφή» των ΗΠΑ σε διεθνείς 
συμφωνίες και σε παγκόσμιους οργανισμούς όπως στη  Συμφωνία του 
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, αντίστοιχα, από τα οποία, υπενθυμίζεται, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε 
αποσύρει τη χώρα. Τα δεδομένα, όμως, δεν είναι τόσο απλά.

Η Λορένς Ναρντόν, επικεφαλής του προγράμματος Βόρειας Αμερικής στο 
Γαλλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Institut français des relations inter-
nationales - IFRI) εκτίμησε σε ανάλυσή της ότι ακόμη κι αν ο Τραμπ χάσει 
το Νοέμβριο, τα άτομα που διορίζονται από τον Αμερικανό Πρόεδρο στους 
πολυμερείς διεθνείς οργανισμούς -με πλάνο και στόχο να τους αποδυναμώσουν 
εκ των έσω- θα παραμείνουν στη θέση τους, ενώ «το πρόγραμμα του Μπάιντεν 
δεν προβλέπει ριζοσπαστική επιστροφή από τον προστατευτισμό». Με αυτούς 
τους συσχετισμούς, με τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ να είναι τραυματισμένες, με βαθιές, 
μάλιστα πληγές, με αποκορύφωμα τον εμπορικό πόλεμο που κλιμακώθηκε 
το φθινόπωρο του 2019, ένα restart δε φαίνεται τόσο απλή ή και επιθυμητή 
υπόθεση, αφού παρά την έντασή της, η πολιτική Τραμπ δεν φαίνεται να 
προέκυψε τόσο ευκαιριακά στις ΗΠΑ με την εκλογή του το 2016. Σε αυτό το 
πλαίσιο, είναι ενδεικτικό άρθρο που δημοσίευσε το Foreign Policy με τίτλο «Όχι, 
ο Μπάιντεν δεν θα τερματίσει τους εμπορικούς πολέμους», υπογραμμίζοντας 
τη δήλωση του υποψηφίου των Δημοκρατικών ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει 
ως Πρόεδρος σε διεθνείς συμφωνίες εάν δεν επιτευχθούν πρώτα «σημαντικές 
επενδύσεις στις ΗΠΑ, στους εργαζόμενους και στις κοινότητες της χώρας». 
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Ταυτόχρονα, προαναγγέλλει σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα, «μικρές κινήσεις 
καλής θέλησης» απέναντι στους συμμάχους και στους εμπορικούς εταίρους (όπως 
η στήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, υπογραμμίζοντας ότι «δεν 
υπάρχει περίπτωση επιστροφής στο ελεύθερο εμπόριο της εποχής πριν από την 
προεδρία Τραμπ».  

Τα παραπάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τη Γηραιά Ήπειρο. 
Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, «η επιλογή προσέγγισης των ΗΠΑ για την 
αντιμετώπιση των παγκόσμιων ζητημάτων, από το εμπόριο ως τη γεωπολιτική, 
με γνώμονα την όλο και λιγότερη πολυμέρεια, έχει αφήσει κάπως απομονωμένη 
την Ευρώπη. Όποιο μονοπάτι κι αν αποφασίσουν να πάρουν οι ΗΠΑ στο μέλλον 
πιθανότατα θα έχει σημαντικές συνέπειες για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης και την 
αντίστοιχη οικονομική τους πρόοδο».

Η εναπομείνασα προεκλογική περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται 
να ρίξει περισσότερο φως στα σχέδια των δύο προεδρικών υποψηφίων για την 
Ευρώπη, σε αντίθεση με το πρώτο χαοτικό ντιμπέιτ Τραμπ-Μπάιντεν που δεν 
μπήκε στην ουσία των θεμάτων, βγάζοντας ως «είδηση» μόνο την ανταλλαγή 
βαριών χαρακτηρισμών μεταξύ των δύο πλευρών. 

Οι εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξουν δραστικά το σκηνικό της Διατλαντικής 
Σχέσης, ωστόσο συγκρούονται δύο διαφοροποιούμενα σχέδια, δύο 
διαφοροποιούμενες οπτικές για την υλοποίηση των αμερικανικών συμφερόντων 
με ή χωρίς στενό σύμμαχο τους Ευρωπαίους εταίρους. Το σίγουρο είναι ότι 
ενδεχόμενη επανεκλογή Τραμπ  θα σημάνει την απαράλλακτη συνέχεια μιας 
κυνικής πολιτικής, με έμφαση στη μονομέρεια, στην υπονόμευση της διάθεσης 
για συνεργασία και διάλογο και με όρους σκληρού ρεαλισμού σε επίπεδο διεθνών 
σχέσεων, με ό,τι αυτά συνεπάγονται, σε μία δύσκολη περίοδο που έρχεται σε 
παγκόσμιο επιπεδο, εν μέσω μίας παγκόσμιας ύφεσης που κληροδοτεί η κρίση 
του κορονοϊού.
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ΛΑΪΚΙΣΜOΣ, 

ΔΕΞΙA ΚΙΝHΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΪOΣ
Μαρίνα Πρεντουλή, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης και Επικοινωνίας, 
Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αγγλίας

Τ ο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο Λονδίνο 
κατά των μέτρων απαγόρευσης των συναθροίσεων και της κυκλοφορίας, 
κατά της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, των μαζικών εμβολιασμών και 

άλλων περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης μετάδοσης του κορονοϊού. Ένας 
από τους ομιλητές, ο γνωστός συνωμοσιολόγος Ντέιβιντ Άικε, προέτρεψε τους 
παραβρισκόμενους να βγάλουν τις μάσκες, να «αγκαλιάσουν» την ελευθερία 
και να συνταχθούν με το «λαό» ενάντια στις «ψυχοπαθείς κυβερνήσεις» που 
επιβάλλουν τα μέτρα. 

Μεταξύ των συνθημάτων της συγκέντρωσης ήταν «ελευθερία», «θα κερδίσουμε» 
και ένα από τα πανό προέτρεπε, χαρακτηριστικά, «σκέψου πριν γίνει παράνομο». 
Αναφορές υπήρχαν επίσης και στο συνωμοσιολογικό κίνημα «QAnon» που έχει 
βρει πρόσφορο έδαφος στην Αμερική και εξαπλώνεται μέσω του Διαδικτύου. Το 
κίνημα πιστεύει ότι ο Τραμπ είναι ο «Μεσσίας» που αντιμάχεται το «βαθύ κράτος» 
των Δημοκρατικών, που παρουσιάζονται σαν σατανιστές και παιδεραστές (!). 
Μπορεί να ακούγεται αστείο, όμως βρίσκοντας πάτημα σε αυτά τα κινήματα ο 
Τραμπ κατηγόρησε δημόσια τον Τζο Μπάιντεν ως παιδεραστή και απέφυγε να 
καταδικάσει τους ισχυρισμούς του κινήματος. Η σχέση του Τραμπ με αυτά τα 
κινήματα είναι αμφίδρομη, η πολιτική του τρέφεται από αυτά και αντίστροφα. 

Αν και συχνά πολλοί αντιμετωπίζουν αυτές τις εκδηλώσεις της πολιτικής ζωής 
σαν ένα αστείο (ή ως ένδειξη της άγνοιας ή και της αφέλειας μιας μερίδας 
πολίτων), η δυναμική αυτών των κινημάτων και η χρήση τους προς όφελος μιας 
εκλογικής στρατηγικής, έχουν οδηγήσει σε εκλογικές επιτυχίες μερικούς από 
τους πιο αυταρχικούς, ακροδεξιούς πολιτικούς των τελευταίων χρονών. Ο όρος 
που χρησιμοποιείται για αυτούς τους πολιτικούς είναι «λαϊκιστές». Ο λαϊκισμός 
γενικότερα είναι μια πολιτική πρακτική, χωρίς συγκεκριμένο ιδεολογικό 
περιεχόμενο και γι’ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από την Δεξιά όσο 
και από την Αριστερά. Ουσιαστικά, ο λαϊκισμός είναι μια πολιτική στρατηγική 
που φέρνει σε αντιπαράθεση από τη μια μεριά «το λαό» (ή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση αυτούς που θέλει να μας πείσει η άκρα δεξιά ότι είναι ο λαός) και 
από την άλλη τις ελίτ και το κατεστημένο (που στην περίπτωση της άκρας δεξιάς 
είναι όποιος συντάσσεται εναντίον τους). 
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Στη λαϊκίστικη δεξιά, κατατάσσονται πολιτικοί όπως ο Ντόναλτ Τραμπ, ο Μπόρις 
Τζόνσον και ο Ζαΐχ Μπολσονάρο που τάσσονται κατά της πολιτικής ορθότητας και 
υπόσχονται στους οπαδούς τους την επιβολή μιας άλλης «αλήθειας» , σύμφωνα με 
την οποία η κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει, οι μειονοτικές ομάδες κάνουν «πολλή 
φασαρία, χωρίς λόγο» και η απόσυρση από διεθνείς οργανισμούς ενδυναμώνει 
την εθνική κυριαρχία, μεταξύ άλλων. Η ίδια επιβολή μιας «εναλλακτικής» 
αλήθειας που συγκρούεται με την επιστήμη, διαιωνίζεται από αυτούς τους 
πολιτικούς και σε σχέση με την πανδημία και τον κορονοϊό. Τους τελευταίους 
οκτώ μήνες, οι προαναφερθέντες, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, ανάλογα 
με τη διαμόρφωση των συνθήκων στις αντίστοιχες χώρες, έχουν υποβαθμίσει 
τον κίνδυνο της πανδημίας και έχουν αντιμετωπίσει τα μέτρα πρόληψης της 
εξάπλωσης, αν μη τι άλλο, με μια χαρακτηριστική επιπολαιότητα. Ποτέ δεν 
θα μάθουμε ποιος θα ήταν ο αριθμός των θυμάτων αν είχαν ακολουθήσει μια 
διαφορετική πολιτική από νωρίς, γνωρίζουμε όμως ότι στις χώρες που τηρήθηκαν 
περιορισμοί, όπου ενισχύθηκε το εθνικό σύστημα υγείας και δημιουργήθηκε ένα 
αξιόπιστο σύστημα ελέγχου και ανίχνευσης, τα αποτελέσματα ήταν θετικά. 

Αυτό που είναι σημαντικό να προσέξουμε, όμως, στα τελευταία γεγονότα σε ΗΠΑ 
και Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο ρόλος των δεξιών και ακροδεξιών κινημάτων και 
πως αυτά συμβάλλουν στη διαμόρφωση της πολιτικής σκακιέρας.

Σε σχέση με την πανδημία, κατ’ αρχήν αποπροσανατολίζουν όχι τόσο από 
την ύφεση της οικονομίας αλλά περισσότερο από το πώς αυτή η ύφεση θα 
χρησιμοποιηθεί, οδηγώντας κλάδους που η Δεξιά θεωρεί μη ωφέλιμους ή μη 
ανταγωνιστικούς έως και στον αφανισμό. 

Έτσι, στη Μεγάλη Βρετάνια, η υγειονομική κρίση αποτέλεσε μια ευκαιρία 
κοινωνικής αναπροσαρμογής. Ο υπουργός  Οικονομικών Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε 
στο τέλος Σεπτέμβρη ότι η οικονομία θα υποβληθεί σε μόνιμη προσαρμογή 
και ότι ήταν «θεμελιωδώς λανθασμένο» να διατηρηθούν θέσεις εργασίας που 
υπάρχουν μόνο λόγω του κρατικού πακέτου αρωγής που ανέκοψε τις απολύσεις  
πριν από έξι μήνες.

Κατά δεύτερον, ενώ τα κινήματα κατά των μέτρων περιορισμού της πανδημίας 
φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση αντίθετα από την πολιτική Τζόνσον στην παρούσα 
συγκυρία, ουσιαστικά υπονομεύουν την προάσπιση κεκτημένων δικαιωμάτων. 
Ακόμη και ο ορός «ελευθεριακός» έχει τα τελευταία χρόνια αφομοιωθεί εξ 
ολοκλήρου από τη λαϊκίστική άκρα δεξιά και έχει επαναπροσδιοριστεί ως 
συνώνυμο του ατομικισμού, της ανεξέλεγκτης οικονομικής δραστηριότητας 
χωρίς κανένα φραγμό και της απενοχοποίησης του απολυταρχικού, αν όχι 
καθαρά φασιστικού λόγου. Όμως το βρετανικό νομοσχέδιο για τον κορονοϊό (το



οποίο σύντομα θα ανανεωθεί από το κοινοβούλιο) όντως προκαλεί ανησυχία, σε 
ένα όμως πολύ διαφορετικό πλαίσιο απ’ αυτό που θέλουν τα ακροδεξιά κινήματα 
που προαναφέρθηκαν. 

Το νομοσχέδιο έδωσε στην αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου την δυνατότητα 
να θέσει υπό κράτηση όποιον έχει υποψία και μόνο ότι μπορεί να είναι 
μολυσματικός. Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του νομικού συλλόγου Hansard1, 
από την αρχή της πανδημίας έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον η δυνατότητα 
δημιουργίας νόμων «κατ’ εξουσιοδοτηση» από τους ίδιους τους υπουργούς 
δηλαδή, χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αυτό έχει ήδη συμβεί 242 φορές.

Τα ακροδεξιά κινήματα που εμφανίστηκαν στην πανδημία, λοιπόν, λειτουργούν 
αποπροσανατολιστικά με δυο τρόπους: Από τη μία, διευκολύνοντας την 
οικονομική και κοινωνική αναπροσαρμογή της κυβέρνησης Τζόνσον. Από 
την άλλη, μεταθέτοντας το πεδίο σύγκρουσης στην αποπροσανατολιστικά 
επιφανειακή διαμάχη «με μάσκες»/«χωρίς μάσκες», χωρίς να αφήνουν χώρο για 
μια πιο ουσιαστική κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης.

0118

1 https://www.hansardsociety.org.uk/publications/parliaments-and-coronavirus-collection
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