
#05



Κύκλος Ανάλυσης Ευρωπαϊκών & Διεθνών Θεμάτων
Συντονιστής Δελτίου: Bαγγέλης Βιτζηλαίος

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται
στο info@enainstitute.org



#05

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα σύνταξης

03
Η πανδημία, τα εμβόλια και η τρίτη αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

04
2010 – 2020: Η Ευρώπη απέναντι σε δύο ιστορικές κρίσεις 

09
Νέα κυβέρνηση Ντράγκι: Μία δύσκολη εξίσωση 

14
Ο αντίκτυπος της εισβολής στο Καπιτώλιο στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά

και ο κίνδυνος για την Ευρώπη 

17
Μείωση των ωρών εργασίας: 

Ισπανία και Φινλανδία δείχνουν το δρόμο

20



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

Η     αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των εμβολίων, οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα της κρίσης του 2010, οι 
πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία, ο αντίκτυπος της εισβολής στο Καπιτώλιο των 

ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή Ακροδεξιά και η πρόταση Ισπανίας και Φινλανδίας για εργασιακό 
τετραήμερο περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #36:

Η εντυπωσιακή αποτυχία της ΕΕ στη διαχείριση της κρίσης πανδημίας Covid-19 και 
στην εξασφάλιση επαρκών εμβολίων για τους πολίτες της είναι η τελευταία μιας σειράς 
αποτυχιών που έχουν πλήξει  βαριά το κύρος, την αξιοπιστία και την εσωτερική συνοχή 
της την τελευταία δεκαετία. Στον τομέα της οικονομίας, η Ευρώπη, κατά την αντίδρασή 
της στις συνέπειες της κρίσης φαίνεται πως έλαβε κάποια διδάγματα από την κρίση του 
2010, ωστόσο οι προκλήσεις που παραμένουν για την επόμενη ημέρα της πανδημίας 
(Ταμείο Ανάκαμψης, χρέος, δημοσιονομικοί κανόνες) θα καθορίσουν την ανάκαμψη και 
το μέλλον της ΕΕ. Μία νέα αποτυχία, ενδέχεται να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες για το 
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Την ίδια ώρα, στην Ιταλία, που για ακόμη μία φορά βρίσκεται εν μέσω πολιτικής 
αναταραχής και στην αναζήτηση νέας κυβέρνησης, ο εντολοδόχος Πρωθυπουργός Μάριο 
Ντράγκι αναζητεί τις πολιτικές δυνάμεις που θα τον στηρίξουν. Η νέα κυβέρνηση υπό τον 
πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ, ωστόσο, προς το παρόν μοιάζει με δύσκολη εξίσωση, αφού τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα της χώρας ζυγίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
της στάσης τους.

Η εισβολή του φιλοτραμπικού όχλου στο Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου και η κατακραυγή 
που αυτή ξεσήκωσε οδήγησε την ευρωπαϊκή Ακροδεξιά σε μια εντυπωσιακή αναδίπλωση. 
Ωστόσο, η παγκόσμια συνθήκη της ανόδου της εξτρεμιστικής Δεξιάς σε συνδυασμό με τις 
εντεινόμενες ανεπάρκειες της ΕΕ προϊδεάζουν πως η ευρωπαϊκή ήπειρος μόνο άτρωτη 
δεν μπορεί να αισθάνεται απέναντι στην πολιτική παράνοια.

Στο μέτωπο των εργασιακών -που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της 
πανδημίας και των όρων που θα διαμορφώσει για την επόμενη ημέρα διεθνώς- 
τόσο η ισπανική όσο και η φινλανδική κυβέρνηση αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που 
υπάρχουν για τη μετάβαση σε ένα νέο εργασιακό μοντέλο με όρους βιωσιμότητας, με 
την πρότασή τους για μια εβδομάδα τεσσάρων εργάσιμων ημερών να κινείται στη σωστή 
κατεύθυνση, επειδή ακριβώς προσεγγίζει και το ζήτημα των ανισοτήτων. 
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Η ΠΑΝΔΗΜIΑ, ΤΑ ΕΜΒOΛΙΑ
ΚΑΙ Η ΤΡIΤΗ ΑΠΟΤΥΧIΑ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ
Γιάννης Γούναρης Δικηγόρος, 

LLM London School of Economics, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Η δεκαετία του 2010-2020 ήταν καταστροφική για την Ευρώπη. Η λέξη ίσως 
ακούγεται υπερβολική εκ πρώτης όψεως, όχι όμως εάν όμως ληφθούν 
πλήρως υπόψη οι μακροπρόθεσμες συνέπειες της προηγούμενης 

δεκαετίας για την εσωτερική ενότητα και το παγκόσμιο κύρος της Γηραιάς 
Ηπείρου. 

Η οικονομική κρίση που αφέθηκε να εξελιχθεί σε κρίση χρέους και τελικά σε 
κρίση της Ευρωζώνης ήταν το πρώτο χτύπημα. Η προσφυγική-μεταναστευτική 
κρίση που εξέθεσε την αδυναμία της ΕΕ να διαμορφώσει μια στοιχειωδώς κοινή 
πολιτική μετανάστευσης και ασύλου ήταν το δεύτερο. Η πανδημία Covid-19 
και η  αποτυχία της ΕΕ στη διαχείριση της σε κάθε επίπεδο, από την αρχή μέχρι 
και σήμερα, είναι το τρίτο και, κατά πάσα πιθανότητα, το βαρύτερο πλήγμα. 

Η αρχική, ενστικτώδης αντίδραση των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών κατά 
την πρώτη φάση της πανδημίας ήταν η «σφράγιση» των συνόρων τους (με τα άλλα 
κράτη-μέλη) και η αποθήκευση ιατρικών προμηθειών -κάποιες φορές ακόμα 
και με παρακράτηση ιατρικού εξοπλισμού και υλικών που ήταν επειγόντως 
αναγκαία σε κάποιο άλλο κράτος-μέλος. Η ΕΕ, από την άλλη πλευρά, παρόλο 
που θεωρητικά διαθέτει μηχανισμούς με την αποστολή να προετοιμάζονται 
και να διαχειρίζονται τέτοιες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, βρέθηκε 
παντελώς απροετοίμαστη, χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά αποθέματα, δίχως έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό διανομής ιατρικού υλικού πρώτης ανάγκης προς 
τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο, ή ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο και όχι με τον πανικό του «ο 
σώζων εαυτόν σωθήτω».

Η δεύτερη φάση της πανδημίας χαρακτηρίστηκε από μια άχαρη και αργόσυρτη 
διαμάχη για τους όρους και τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. 
Υπάρχουν ήδη άφθονες αναλύσεις του πώς η διαμάχη αυτή παγίωσε τον διχασμό 
εντός της ΕΕ μεταξύ «φειδωλών» Βορείων και «σπάταλων» Νοτίων, του γιατί 
τα μεγέθη των ποσών που τελικά θα εκταμιευθούν θα είναι ανεπαρκή και θα 
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έρθουν πολύ αργά για να ανακόψουν την πτώση των περισσότερων ευρωπαϊκών 
οικονομιών στη χοάνη της ύφεσης και της εμμονής της ΕΕ να συνδέσει τη 
χορήγηση των κονδυλίων στήριξης με «μεταρρυθμιστικά προγράμματα», όρους 
και προαπαιτούμενα που θυμίζουν υπερβολικά τη διόλου μακρινή εποχή των 
μνημονίων. Αρκεί εδώ να επισημανθεί ότι ήδη η υπόθεση του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης (πλέον γνωστού με τον τίτλο Next Generation EU) έχει 
οδηγήσει στην πτώση μιας ευρωπαϊκής κυβέρνησης, όχι τυχαία της κυβέρνησης 
του Τζουζέπε Κόντε στην Ιταλία. Το γεγονός ότι τον Κόντε έριξε ο Ματέο Ρέντσι, 
υπέρμαχος της προσφυγής της Ιταλίας στον μηχανισμό του (μνημονιακού) 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και ότι ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός 
δεν θα είναι άλλος από τον πρώην Κεντρικό Τραπεζίτη της ΕΕ Μάριο Ντράγκι, 
είναι εξόχως ενδεικτικό της κατεύθυνσης που ενδεχομένως θα πάρει η ΕΕ στη 
διαχείριση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

Η τρίτη φάση είναι, φυσικά, το μέγα πολιτικό σκάνδαλο της αποτυχίας της 
ΕΕ να εξασφαλίσει επαρκή αριθμό εμβολίων για τα κράτη-μέλη της, ώστε να 
προχωρήσει γρήγορα και συνολικά ο εμβολιασμός του πληθυσμού. Πρόκειται 
για ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο με όλη τη σημασία της λέξης. Γίνεται δε ακόμα 
πιο εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς πόσο πολιτικό κεφάλαιο είχε επενδύσει 
η ΕΕ στην εμβολιαστική εκστρατεία και με πόσες τυμπανοκρουσίες είχε 
ανακοινωθεί αυτή. Τελικά, φαίνεται ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν είναι 
ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που ενδιαφέρεται για την επικοινωνία και όχι για 
την ουσία. Το γεγονός ότι αυτό το φιάσκο είναι πιθανό να κοστίσει σε κάποιους 
κορυφαίους Ευρωπαίους πολιτικούς και τεχνοκράτες την καριέρα τους, καθώς 
ήδη έχει ξεκινήσει η αναζήτηση ενόχου και το blame-game μεταξύ Βρυξελλών 
και εθνικών κυβερνήσεων, αλλά και εντός του «EU bubble» είναι το λιγότερο. To 
μείζον είναι ότι, τη στιγμή που άλλες δυνάμεις της Δύσης, αλλά και οι διεθνείς 
ανταγωνιστές της Ευρώπης κινούνται με ταχείς ρυθμούς προς την επίτευξη 
συλλογικής ανοσίας και την έξοδό τους από την καραντίνα -και τη συναφή 
οικονομική αποτελμάτωση- η Ευρώπη δεν βρίσκεται ακόμα καν στο τέλος της 
αρχής και οι προοπτικές για τους επόμενους μήνες είναι δυσοίωνες. Οι συνέπειες 
για την εσωτερική συνοχή, την οικονομική ανάκαμψη και το διεθνές βάρος της ΕΕ 
είναι αληθινά ανυπολόγιστες -κυριολεκτικά δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν 
με κάποια ακρίβεια. Το μόνο σίγουρο: θα είναι βαρύτατες, ενδεχομένως δε και 
μη αναστρέψιμες. 
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Προφανώς, το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης βαρύνει την ίδια την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, πρώτα και κύρια την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν. Στην Επιτροπή 
εκχωρήθηκε το καλοκαίρι από τα κράτη-μέλη η εξουσία και η ευθύνη 
διαπραγμάτευσης, σύναψης συμβολαίων, εξασφάλισης επαρκών δόσεων 
εμβολίων και συντονισμού της δράσης τους επιμέρους χωρών. Το πολύ υπαρκτό 
πρόβλημα που ήθελαν να αντιμετωπίσουν οι αξιωματούχοι της ΕΕ με αυτόν 
τον τρόπο ήταν η ορατή απειλή επικίνδυνων διαιρέσεων μεταξύ των εθνικών 
κρατών καθώς αυτά θα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για την πρόσβαση στα 
εμβόλια. Αυτό από μόνο του λέει αρκετά για την εσωτερική συνοχή της ΕΕ 
και το «πνεύμα αλληλεγγύης» μεταξύ των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας 
στις μέρες μας. Από την άλλη πλευρά, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να αντισταθεί 
στον πειρασμό να δει την πανδημία ως μια εξαιρετική ευκαιρία για επέκταση 
των εξουσιών της ΕΕ, στο ίδιο μοτίβο με τη δήθεν «κορυφαία ομοσπονδιακή 
στιγμή» που υποτίθεται πως θα ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακολουθώντας 
πιστά το αξίωμα ότι η ΕΕ προχωρά πάντα σε περιόδους κρίσης -πράγμα 
παράδοξο, δεδομένου ότι σε καμία κρίση της τελευταίας δεκαετίας δεν έχει 
συμβεί αυτό, αλλά το ακριβώς αντίθετο- η Επιτροπή θέλησε να αναλάβει δράση 
στην πολιτική για την υγεία, η οποία παραδοσιακά παραμένει προνόμιο των 
εθνικών κρατών και να «χτίσει μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας».

Υποτίθεται ότι η κοινή ευρωπαϊκή εκστρατεία εμβολιασμού θα επιδείκνυε τις 
αρετές της ευρωπαϊκής ενότητας και θα κατατρόπωνε τους αμφισβητίες, ενώ 
θα ήταν και ένα καλό μάθημα σε εκείνους που επέλεξαν να εγκαταλείψουν 
το καράβι -δηλαδή στους Βρετανούς. Η Επιτροπή υπερεκτίμησε τις δικές 
της δυνατότητες και υποτίμησε δραματικά τις δυσκολίες που θα είχε ένα 
εγχείρημα κατάστρωσης μιας γιγαντιαίας εκστρατείας για τον εμβολιασμό 
ενός πληθυσμού σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου ανθρώπων, ιδίως σε συνθήκες 
παγκόσμιας πανδημίας με τους συναφείς ανελέητους ανταγωνισμούς και με 
τις ιδιωτικές φαρμακευτικές εταιρίες να έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο 
λόγο. Είναι χαρακτηριστική η διένεξη με την AstraZeneca σχετικά με τους 
όρους μιας σύμβασης που, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι «υδατοστεγής», 
ενώ σύμφωνα με άλλους νομικούς έχει αρκετές «τρύπες». Πράγματι, η αγγλο-
σουηδική εταιρία απάντησε στις δημόσιες αιτιάσεις της Επιτροπής ότι η 
Βρετανία είχε υπογράψει σύμβαση τρεις μήνες πριν από την ΕΕ, καθιστώντας 
ευκολότερο να διασφαλίσει ότι οι αλυσίδες παραγωγής θα ήταν εγκαίρως 
έτοιμες. Μια απέλπιδα προσπάθεια της ΕΕ να ανακόψει τις εξαγωγές εμβολίων 
υποβιβάστηκε πολύ νωρίς σε έναν «μηχανισμό ελέγχου της νομιμότητας των 
εξαγωγών» υπό τον φόβο παγκόσμιου εμπορικού πολέμου. Το ίδιο αποτυχημένη 
ήταν η απόπειρα της Επιτροπής να ανακόψει τις εισαγωγές εμβολίων στη 
Βρετανία μέσω της Βορείου Ιρλανδίας - στην ουσία παραβιάζοντας την αρχή 
ότι δεν υπάρχει «σκληρό σύνορο» μεταξύ Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και 
Βορείου Ιρλανδίας- απόπειρα που τερματίστηκε πριν καν αρχίσει έπειτα από 
τη θυελλώδη αντίδραση όχι μόνο των Βρετανών, αλλά και των Ιρλανδών. 
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Σε όλα αυτά προστίθεται η καχυποψία μικρότερων κρατών-μελών ότι η Γερμανία 
και η Γαλλία ήθελαν να κατευθύνουν χρήματα στις δικές τους εταιρείες και η 
κίνηση κάποιων άλλων να αρχίσουν σιγά-σιγά να στρέφονται και προς άλλες 
πηγές εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, η οποία ασφαλώς δεν θα 
άφηνε μια τέτοια λαμπρή ευκαιρία αύξησης του κύρους και της ισχύος της 
ανεκμετάλλευτη.

Το αποτέλεσμα: από όλο και περισσότερους Ευρωπαίους, η ΕΕ δεν θεωρείται 
πλέον ως ασφαλές καταφύγιο, ως πυλώνας σταθερότητας. Αντίθετα, αν κατά τη 
διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης πολύ συχνά έγινε αντιληπτή ως το όχημα 
για την επιβολή μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας που αποδομεί το ευρωπαϊκό 
κοινωνικό μοντέλο -πάλαι ποτέ πυλώνα κοινωνικής συνοχής και ευημερίας- η 
πανδημία ήρθε να επιβεβαιώσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι αυτή ακριβώς 
η επιβολή και τα αλλεπάλληλα κύματα «μεταρρυθμίσεων» που κατέληξαν στην 
αποσάθρωση των δημοσίων συστημάτων υγείας όλων των ευρωπαϊκών χωρών, 
ακόμα και των ισχυρότερων, έχει βαρύ κόστος σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και 
στη δυνατότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών να βγουν γρηγορότερα από την 
καραντίνα και να ανακάμψουν. 

Υπάρχει μια λεπτή κόκκινη γραμμή που ενώνει τα βαθύτερα αίτια της 
τελευταίας αποτυχίας της ΕΕ με τις προηγούμενες. Θεσμική ακαμψία, βαριά 
γραφειοκρατία, αβάσιμη υπεροψία, αυταρέσκεια και αλαζονεία που στην αρχή 
απέρριψε εξ ορισμού κάθε «μη δυτικό» εμβόλιο αλλά και τις μεθόδους των 
ασιατικών κρατών που βασίστηκαν στα μαζικά τεστ και την ιχνηλάτηση των 
κρουσμάτων, απουσία πολιτικής και στρατηγικής σκέψης, απουσία κάθε έννοιας 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και άκομψη μεταμφίεση των εθνικών ανταγωνισμών 
κάτω από βαρύγδουπες επικοινωνιακές διατυπώσεις: αυτά είναι κάποια από 
τα στοιχεία που περιγράφουν αυτή τη γραμμή. Η απελπιστικά αργή διάθεση 
των εμβολίων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας 
της ΕΕ να συντονίσει στοιχειωδώς τα συμφέροντα, τις προτεραιότητες και τις 
κινήσεις των διαφόρων κρατών-μελών για πολλοστή φορά. 

Τι θα μπορούσε να είχε γίνει από την αρχή ή και τώρα ακόμα; Η πρόταση να 
αποκτήσει η ΕΕ τις πατέντες των εμβολίων -ιδίως εκείνων που αναπτύχθηκαν με 
γενναία χρηματοδότηση από τους ίδιους τους Ευρωπαίους φορολογούμενους- 
για λογαριασμό των κρατών-μελών της και στη συνέχεια η διάθεσή τους στα 
τελευταία, ώστε να πολλαπλασιαστεί η δυνατότητα παρασκευής εμβολίων θα 
συνδύαζε, αφενός, τη συλλογική ισχύ των ευρωπαϊκών χωρών αφετέρου την 
απαραίτητη ευελιξία, ώστε να καταρτίσουν αυτές τα σχέδια τους σε εθνικό 
επίπεδο και με βάση τα ειδικότερα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά της καθεμίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, είναι αυτή που συγκεντρώνει 
πλέον ευρύτερη υποστήριξη. Φυσικά, κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε να αποδεχθεί 
η ΕΕ τη βασική αρχή ότι τα εμβόλια δεν είναι κοινό εμπορικό προϊόν, αλλά 
δημόσιο αγαθό. 
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Το πόσο δύσκολο είναι να γίνει αποδεκτή η αρχή αυτή από τη σημερινή 
νεοφιλελεύθερη νοοτροπία της ΕΕ έγινε σαφές από τη λοιδορία με την οποία 
τη σχολίασε αρχικά ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο κατεξοχήν φορέας αυτής της 
νοοτροπίας, από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων. Είναι πλέον πολύ πιθανό ότι 
η ΕΕ θα καταλήξει σε αυτήν τη λύση -για μία ακόμα φορά υπερβολικά αργά και 
αφού θα έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος με βαριές οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες, αλλά και με βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ακούγεται λίαν ειρωνικό το γεγονός ότι εγκρίθηκε από 
τους τους Πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ η πρόταση για τη διοργάνωση 
μιας Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης (ακόμα μίας), μια ιδέα που 
προτάθηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν τον Μάρτιο του 2019 
για να «προτείνει όλες τις απαραίτητες αλλαγές στο πολιτικό μας σχέδιο χωρίς 
ταμπού». Υποτίθεται ότι η Διάσκεψη θα στόχευε στην ανανέωση τη ΕΕ φέρνοντας 
την πιο κοντά στους πολίτες, υπό την καθοδήγηση «μιας διακεκριμένης 
ευρωπαϊκής προσωπικότητας». Φυσικά, ακολούθησε μια διένεξη μηνών πάνω 
στο μείζον ζήτημα του ποια, ακριβώς, θα ήταν αυτή η διακεκριμένη ευρωπαϊκή 
προσωπικότητα, για να καταλήξουν τελικά  στη λύση να τεθεί η Διάσκεψη 
υπό την τριπλή προεδρία των επικεφαλής των τριών ευρωπαϊκών θεσμών. 
Πράγματι, γιατί να έχεις έναν πρόεδρο, όταν μπορείς κάλλιστα να έχεις τρεις (ή 
περισσότερους); Κατόπιν τούτου, μάλλον δεν πρέπει να εκπλήσσει το γεγονός 
ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, εάν και όταν τελικά λάβει χώρα, 
κατά πάσα βεβαιότητα δεν θα αφορά όχι τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά ίσως 
ούτε καν τους άμεσα συμμετέχοντες σε αυτήν. 
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2010 – 2020: 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΥΟ 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ

T ο 2007, όταν η κατάρρευση της Lehman Brothers στις Ηνωμένες Πολιτείες 
σήμαινε την απαρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, άρχιζε η 
αντίστροφη μέτρηση μιας περιόδου διαδοχικών κρίσεων για την Ευρώπη. Το 

2010 Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη τέθηκαν αντιμέτωπες με μία πρωτόγνωρη 
συστημικού χαρακτήρα κρίση. Δέκα χρόνια μετά, μία υγειονομικού χαρακτήρα 
παγκόσμια κρίση προκαλεί εκ νέου συστημικούς κλυδωνισμούς στην ΕΕ των 27 
-πλέον-, με το ερώτημα να είναι: Ποια διδάγματα από την κρίση της προηγούμενης 
δεκαετίας, για τη διαχείριση της υφιστάμενης και την επόμενη ημέρα της, έχει 
λάβει η Ευρώπη;

Τα λάθη του 2010 και οι διαφορές του 2020

Οι δύο κρισιακές συνθήκες παρουσιάζουν ομοιότητες, αλλά και σημαντικές 
διαφορές τόσο ως προς τη φύση και τον αντίκτυπό τους όσο και προς την αντίδραση 
της Ευρώπης για την αντιμετώπισή τους. Και οι δύο αποτελούν συστημικές κρίσεις 
στο επίπεδο της ευρωπαϊκής οικονομίας, ωστόσο η διαφορά είναι ότι η κρίση του 
ευρώ ήταν ασύμμετρη (αφού έπληξε περισσότερα κάποιες χώρες δημοσιονομικά 
ή τραπεζικά), ενώ η κρίση της πανδημίας συμμετρική (αφορά όλο τον πλανήτη σε 
παράλληλο χρόνο).

Την άνοιξη 2010, με την προσφυγή της Ελλάδας στο μηχανισμό διάσωσης ΕΕ-
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τερματίστηκε μία περίοδος ευφορίας, η οποία δεν 
είχε αναδείξει τα δομικά κενά και τις περιφερειακές ανισότητες της νομισματικής 
ένωσης (Βορράς–Νότος). Η Ευρωζώνη βρέθηκε, τότε, ενώπιον μίας πρωτόγνωρης 
κατάστασης, με μία μικρή σε μέγεθος οικονομία να απειλεί το σύνολο της Ένωσης, 
εξαιτίας των φόβων μετάδοσης και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως της μεγάλης 
έκθεσης των τραπεζών της Γαλλίας και της Γερμανίας σε ελληνικό χρέος, όπως 
παραδέχθηκαν επίσημα τόσο το ΔΝΤ (η -τότε- Γενική Διευθύντρια του Ταμείου 
Κριστίν Λαγκάρντ τον Ιούλιο του 2016) όσο και πρόσφατα ο πρώην Πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Γη της Επαγγελίας».



Ταυτόχρονα, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπό τον Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ ήταν εξαιρετικά αργή, για την ακρίβεια αδρανής. Κομβικής σημασίας, τελικά, 
για τη διάσωση του ευρώ αποδείχθηκε δύο χρόνια μετά, τον Ιούλιο του 2012, το 
περίφημο «Whatever it takes» («Ό,τι χρειαστεί» για να σωθεί το ευρώ) του Μάριο 
Ντράγκι τον Ιούλιο του 2012 με το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (Quantita-
tive Easing ή απλά QE), που προέβλεπε αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων 
για τέσσερα χρόνια (Μάρτιος 2015 ως και το 2018) συνολικού ύψους 2,6 τρισ. ευρώ. 

Το 2020, αρκετά άλλαξαν στις αντιδράσεις της Ευρώπης -παρά το ότι ο ESM δεν 
μετεξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων (ένα Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Ταμείο)- αφού εμπειρότερη πλέον η ΕΕ εφάρμοσε μερικά από τα 
διδάγματα της πρόσφατης υπαρξιακής κρίσης της νομισματικής Ένωσης. Με το 
ξέσπασμα της κρίσης της πανδημίας οι κινήσεις της ΕΚΤ, αυτή τη φορά, με την 
Κριστίν Λαγκάρντ στο τιμόνι της, ήταν άμεσες, με τη Φρανκφούρτη να ενεργοποιεί 
στις 18 Μαρτίου 2020 πρόγραμμα αγοράς (κρατικών και ιδιωτικών) ομολόγων 
ύψους 750 δισ. ευρώ, στο οποίο συμπεριέλαβε και την Ελλάδα. Ακόμη μία θετική 
κίνηση για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών εξαιτίας της πανδημικής 
ύφεσης ήταν, επί της αρχής, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης 
(Next Generation EU). Στις 10 Δεκεμβρίου 2020 οι 27 της ΕΕ κατέληξαν στην 
ιστορική συμφωνία για πακέτο 750 δισ. στο πλαίσιο του Ταμείου (390 δισ. με τη 
μορφή επιχορηγήσεων στα κράτη-μέλη και 360 με τη μορφή δανείων, κατόπιν 
σκληρής κόντρας Βορρά-Νότου για την αναλογία). Η διαφορά του NGEU σε σχέση 
με τα Ταμεία της προηγούμενης κρίσης είναι ότι προσφέρει και επιχορηγήσεις στα 
κράτη-μέλη και όχι μόνο δάνεια. Το Ταμείο και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (2021-2027), που «κλείδωσε» την ίδια ημέρα,  φιλοδοξούν να επουλώσουν 
τις πληγές που θα αφήσει στα κράτη-μέλη της ΕΕ η νέα κρίση και ταυτόχρονα να 
απαντήσουν στις υφιστάμενες προκλήσεις της εποχής, πέρα από την πανδημία 
(Κλιματική Αλλαγή, 4η Βιομηχανική Επανάσταση, κ.ά.). 

Μία άλλη διαφορά της διαχείρισης της υφιστάμενης κρίσης αφορά στους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ. Ο καθολικός χαρακτήρας και η συμμετρικότητα 
της κρίσης που έφερε ο κορονοϊός οδήγησε και σε συμμετρικές λύσεις, με «πάγωμα» 
των δημοσιονομικών κανόνων (αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά και 
ευελιξία προς τις κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη των εθνικών οικονομικών). 
Αντίθετα, το 2010 ακολουθήθηκε άλλη οδός, αυτή της βίαιης δημοσιονομικής 
προσαρμογής και της τιμωρητικής λιτότητας προς τις «απείθαρχες» χώρες. Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραία και ακαριαία 
πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκε από τη μνημονιακή, 
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νεοφιλελεύθερη συνταγή που επέβαλαν ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ -με την έντονη 
παρότρυνση εκ μέρους του Βερολίνου και του τότε Γερμανού ΥΠΟΙΚ, Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε- παρά το ότι η «συνταγή» αυτή βασίστηκε, πέρα από ιδεοληψίες, σε 
λανθασμένες προβλέψεις και εσφαλμένους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές 
(όπως παραδέχθηκε αργότερα το ίδιο το ΔΝΤ), κάνοντας το δημοσιονομικό μείγμα 
ακόμη πιο επώδυνο.

Ταμείο Ανάπτυξης, «κορονοχρέη» και Σύμφωνο Σταθερότητας

Ωστόσο, προκλήσεις για το παρόν αλλά και για την επόμενη ημέρα της κρίσης Cov-
id-19 παραμένουν και σχετίζονται άμεσα με τη χάραξη της μελλοντικής πορείας 
της Ευρώπης.

Πρώτο φλέγον ζήτημα αποτελούν τα επόμενα και ουσιαστικά βήματα του Ταμείου 
Ανάκαμψης και πιο συγκεκριμένα, τόσο ο χρόνος εκταμίευσης χρημάτων για τις 
ευρωπαϊκές οικονομίες όσο και το περιεχόμενο των μεταρρυθμιστικών σχεδίων των 
κρατών-μελών, τα οποία πρέπει να καταθέσουν στην Κομισιόν ως τις 30 Απριλίου 
2021, με το οποίο και θα «ξεκλειδώσουν» τους πόρους. Σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στους Financial Times, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Βουλής πλέον Β. 
Σόιμπλε εξέφρασε την ανησυχία του για την καθυστέρηση της προώθησης των 
μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας χαρακτηριστικά 
ότι «δεν υπάρχει πραγματική πρόοδος, υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικότητας 
στην εκτέλεση των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στα κράτη-μέλη» δίνοντας 
έμφαση στους τομείς στους οποίους θα πρέπει να επενδυθούν οι πόροι. Με νωπές 
τις μνήμες από τη σκληρή γραμμή του πρώην Γερμανού ΥΠΟΙΚ κατά την κρίση της 
Ευρωζώνης, το ζήτημα της φύσης και της κατεύθυνσης των μεταρρυθμίσεων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό, διαμορφώνοντας ένα αμείλικτο δίλημμα: Οι μεταρρυθμίσεις 
που θα προωθηθούν θα διέπονται από τις αρχές της δίκαιης μετάβασης, 
ψηφιακής και κλιματικής, θα συντελέσουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων και 
θα συμβάλουν στην ανθεκτικότητα των κοινωνιών και των οικονομιών έναντι 
μελλοντικών πολλαπλών κρίσεων ή θα φέρουν σε όλη την Ευρώπη, κυριολεκτικά, 
μία νέα «μνημονιακού τύπου» πραγματικότητα, με επιβαλλόμενες πολιτικές 
νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, με τις χώρες και τις επιχειρήσεις χρεωμένες σε μια 
νέα κατάσταση «ομηρείας»;
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Η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι το ζήτημα του χρέους που θα αφήσει πίσω της 
η ύφεση αλλά και οι δαπάνες στις οποίες προχώρησαν τα κράτη-μέλη εξαιτίας της 
πανδημίας. Το χρέη αυτά, εξάλλου, θα αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στις 
προσπάθειες ανάκαμψης των χωρών. Το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη ανέρχεται 
ήδη στο 94% -στην Ελλάδα έφτασε ήδη στο 199,9%, στην Ιταλία σκαρφάλωσε στο 
154,2%, στη Γαλλία το 116,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στη γαλλική 
εφημερίδα Journal du Dimanche απέρριψε το ενδεχόμενο διαγραφής χρέους που 
διακρατά η Τράπεζα, εξαιτίας της πανδημίας, λίγα 24ωρα μετά τη σχετική έκκληση 
100 οικονομολόγων -μεταξύ των οποίων και ο Τομά Πικετί. Οι οικονομολόγοι 
με δημοσίευσή τους σε ευρωπαϊκά ΜΜΕ και έντυπα τόνισαν ότι «οι πολίτες 
ανακαλύπτουν, κάποιοι με τρόμο, πως σχεδόν το 25% του ευρωπαϊκού δημόσιου 
χρέους το διακρατά Κεντρική Τράπεζά τους», συμπληρώνοντας ότι αυτά τα ποσά, 
ύψους 2,5 τρισ. ευρώ θα μπορούσαν να διαγραφούν, αφού το ενδεχόμενο αυτό 
«δεν απαγορεύεται ρητά από τις ευρωπαϊκές συνθήκες». Η Κριστίν Λαγκάρντ, 
αφού παραδέχθηκε ότι όλες οι χώρες της Ευρωζώνης θα βγουν από αυτή την 
κρίση με αυξημένα επίπεδα χρέους ξεκαθάρισε ότι το ενδεχόμενο διαγραφής είναι 
«αδιανόητο», αφού αυτό θα αποτελούσε «παραβίαση της συνθήκης της ΕΕ, η οποία 
απαγορεύει αυστηρά τη νομισματική χρηματοδότηση κρατών», συμπληρώνοντας: 
«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα μπορέσουν να το αποπληρώσουν. Τα χρέη 
είναι διαχειρίσιμα μακροπρόθεσμα. Οι επενδύσεις σε τομείς καθοριστικούς για το 
μέλλον θα οδηγήσουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη».

Ένα εξίσου κρίσιμο, τρίτο, ζήτημα είναι τι μέλλει γενέσθαι με τους δημοσιονομικούς 
κανόνες, όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου για άρση του «παγώματός» τους. Ήδη 
εκφράζονται αιτήματα για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης το οποίο, υπενθυμίζεται ότι προβλέπει κρατικό έλλειμμα 3% και χρέος 
στο 60% του ΑΕΠ. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών Μπρούνο Λε Μερ ήδη άνοιξε 
τη σχετική συζήτηση σε ένα άτυπο «ντιμπέιτ» με τον Β. Σόιμπλε, με την Κομισιόν 
να ετοιμάζεται να αυξήσει το όριο του χρέους στο 100%, τουλάχιστον μέχρι το 2022.
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Η ιστορία που θα είχε γραφτεί διαφορετικά και τα διδάγματα 
για το παρόν και το μέλλον

Μπορεί η κρίση της πανδημίας να είναι μία κρίση συμμετρικού χαρακτήρα, οι 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της όμως στην επόμενη φάση θα είναι 
βαθιές και ασύμμετρες. Η Ευρώπη οφείλει να διδαχθεί από τα λάθη και τις αστοχίες 
(συνειδητές ή μη) κατά τη διαχείριση της κρίσης του 2010 και να αντιμετωπίσει την 
υφιστάμενη κρίση με όρους αλληλεγγύης ως το τέλος, σε μια εποχή που ακόμη και 
το ΔΝΤ καλεί για διατήρηση ή και τόνωση των δημόσιων δαπανών και των μέτρων 
στήριξης των οικονομιών σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία (βλ. το τελευταίο Fiscal 
Monitor). 

Η ιστορία της νομισματικής ένωσης ίσως είχε γραφτεί πολύ διαφορετικά εάν κατά 
το ξέσπασμα της κρίσης στην Ελλάδα είχε επιλεγεί η αλληλεγγύη και όχι η τιμωρία, 
που οδήγησε στη μετάδοση του προβλήματος στον ευρωπαϊκό Νότο. Εάν, για 
παράδειγμα, είχε προβλεφθεί εξαρχής η ελάφρυνση του χρέους, με την περίπτωση 
της Ελλάδας να είναι η πλέον χαρακτηριστική ή η περίφημη έκδοση ευρωομολόγων 
με κοινή εγγύηση των ευρωπαϊκών χρεών. Οι εκκλήσεις για μία πανευρωπαϊκή 
ρύθμιση χρεών που δεν εισακούστηκε καν ως επιλογή το 2015 -όταν μία 
τουλάχιστον εκλεγμένη ηγεσία κράτους-μέλους τις έθεσε στο τραπέζι- επιστρέφουν 
ενισχυμένες από την ίδια την οικονομική πραγματικότητα που κληροδοτεί η ύφεση 
της πανδημίας. Το πρόσφατο άνοιγμα της σχετικής συζήτησης από τον Διευθυντή 
της Καγκελαρίας Χέλγκε Μπράουν που πρότεινε να τροποποιηθεί η συνταγματική 
κατοχύρωση για το «φρένο» του δημόσιου χρέους έσπασε ήδη ένα «ταμπού» στη 
Γερμανία.

Όπως αποδεικνύει η κρίση που βιώνουμε, «κλειδί» αποτελεί η πολιτική βούληση· 
οι ανελαστικές Συνθήκες της ΕΕ και οι δημοσιονομικοί κανόνες που δεν μπορούν 
να τροποποιηθούν αποτελούν πρόσχημα και δικαιολογία. Οι ιστορικές κρίσεις, 
απαιτούν και ιστορικές αποφάσεις και η Ευρώπη έχει ανάγκη από τις αποφάσεις 
αυτές, που θα διορθώσουν τα σημαντικά λάθη του πρόσφατου παρελθόντος της.
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ΝΈΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΤΡΑΓΚΙ: 
ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Δημήτρης Δεληολάνης, Δημοσιογράφος

H εντολή του Ιταλού Προέδρου Σέρτζο Ματαρέλα στον Μάριο Ντράγκι να 
σχηματίσει κυβέρνηση είχε προετοιμαστεί εδώ και πολλούς μήνες με 
συνεχή εκθειαστικά δημοσιεύματα στις μεγαλύτερες ιταλικές εφημερίδες, 

όπου ο Ντράγκι ετίθετο στο ίδιο επίπεδο με τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κάρλο Ατζέλιο Τσάμπι, προκάτοχο του Ντράγκι ως επικεφαλής 
της Τράπεζας Ιταλίας.

Ο ίδιος ο Ντράγκι, από τη στιγμή που εγκατέλειψε την ΕΚΤ φρόντισε να  καλλιεργήσει 
με μεγάλη προσοχή τη δημόσια εικόνα του. Σε όλες τις δημόσιες ομιλίες του, καθώς 
και στο άρθρο που δημοσίευσε πέρυσι στους Financial Times, είχε διακριτικά 
υπογραμμίσει το περίφημο «whatever it takes» ως «λελογισμένο φράγμα» στη 
νεοφιλελεύθερη λαίλαπα των Γερμανών, ενώ παράλληλα είχε προβάλει την 
κεϋνσιανή παιδεία του, λέγοντας πως το έλλειμμα και το χρέος δεν συνιστούν το 
απόλυτο κακό, καθώς υπάρχει και «καλό χρέος». 

Σε αυτό το κλίμα ελάχιστοι τόλμησαν να του υπενθυμίσουν πως και η «δική του» 
ΕΚΤ συμμετείχε στην περιβόητη «τρόικα» που ταλαιπώρησε τη νότια Ευρώπη για 
μια δεκαετία. Στις συνθήκες αδιεξόδου που προκάλεσε ο ανέμελος καταστροφέας 
Ματέο Ρέντσι, ο Ντράγκι προέκυψε μάλιστα ως φυσιολογική κατάληξη. Το κύριο 
όπλο του ήταν η αποφασιστική βούληση που επέδειξε από την πρώτη στιγμή να 
καλύψει με τεχνοκρατική αποτελεσματικότητα το κενό που η πολιτική δεν είχε 
μπορέσει να καλύψει. 

Ο Ντράγκι θέλησε ευθύς εξ αρχής να διαφοροποιηθεί από την τεχνοκρατική 
κυβέρνηση που σχημάτισε το 2011 ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μάριο Μόντι 
και η οποία δεν άφησε πίσω της ευχάριστες μνήμες. Διευκρίνισε πως η δική του 
κυβέρνηση θα είναι πολιτική και ζήτησε ευρεία συναίνεση.
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Από τους πρώτους που έσπευσαν να τον υποστηρίξουν,  πέραν βεβαίως από 
το μικροσκοπικό κόμμα Ζωντανή Ιταλία του Ρέντσι, ήταν το κεντροαριστερό 
Δημοκρατικό Κόμμα και το Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Ο απερχόμενος 
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε δήλωσε διατεθειμένος να συμμετάσχει στην 
κυβέρνηση Ντράγκι, αλλά εξέφρασε την επιθυμία του να μην διαλυθεί και να 
κρατήσει ενιαία στάση ο συνασπισμός που είχε στηρίξει την κυβέρνηση του. Το 
μήνυμα έγινε αποδεκτό από τον Νικόλα Τζινγκαρέτι, Γραμματέα του Δημοκρατικού 
Κόμματος, και από τη μικρή κοινοβουλευτική ομάδα της Αριστεράς Ελεύθεροι 
και Ίσοι. 

Η στάση του Κινήματος 5 Αστέρων μένει ακόμη να αποσαφηνιστεί. Έπειτα από 
τηλεφώνημα 2 ωρών, το Σάββατο ο  Ντράγκι έπεισε τον «θεματοφύλακα» του Κ5Α 
Μπέπε Γκρίλο ότι η κυβέρνηση του δεν θα καταργήσει το «κοινωνικό εισόδημα» 
που στηρίζει περίπου 3 εκατομμύρια άπορους Ιταλούς ούτε τη βοήθεια για 
όσους πλήττονται από την πανδημία ώστε να περιορίσει το έλλειμμα που πέρυσι 
έφτασε το 11% του ΑΕΠ (το «καλό χρέος») καθώς και πως οι μεταρρυθμίσεις του 
θα αφορούν στην καλύτερη λειτουργία του Δημοσίου. Την Κυριακή ο Γκρίλο 
ταξίδεψε στη Ρώμη και συμμετείχε σε μια δύσκολη σύσκεψη κεκλεισμένων 
των θυρών με την κοινοβουλευτική ομάδα του Κ5Α, η οποία υπενθυμίζουμε, 
παραμένει η μεγαλύτερη στο ιταλικό κοινοβούλιο. Δίπλα του ήταν ο Κόντε, ο 
τύποις «συντονιστής» του Κ5Α αλλά πολιτικά ανύπαρκτος Μπρούνο Κρίμι, ο 
αιωνίως ανερχόμενος «αστέρας» Ντι Μάιο αλλά και ο επιχειρηματίας Ντάβιντε 
Καζαλέτζο. Η υποστήριξη και η συμμετοχή στην κυβέρνηση Ντράγκι είναι «πικρό 
χάπι» για τους πεντάστερους βουλευτές, πολλοί από τους οποίους προβάλουν 
αντιρρήσεις.

Βγαίνοντας από τη σύσκεψη, ο Γκρίλο δήλωσε πως έλαβε επιπρόσθετες 
διαβεβαιώσεις από τον Ντράγκι πως το θέμα του περιβάλλοντος θα είναι στο 
κέντρο του προγράμματος του και σχολίασε πως «η σίγουρη συνταγή για την 
αποτυχία είναι να θέλεις να ευχαριστήσεις τους πάντες». Τελικά το θέμα θα γίνει 
αντικείμενο ψηφοφορίας των μελών του Κινήματος στην διαδικτυακή πλατφόρμα 
Ρουσώ, ιδιοκτησίας του Καζαλέτζο, ο οποίος, ακόμη ένα από τα μικρά παράδοξα, 
είναι στα δικαστήρια εναντίον του Κ5Α διεκδικώντας μισθώματα που δεν του 
πληρώθηκαν.



Μέχρι τώρα, κάθε ψηφοφορία στην πλατφόρμα Ρουσώ επιβράβευσε τις επιλογές 
του Γκρίλο και της ηγεσίας. Το αποτέλεσμα όμως θα είναι κρίσιμο καθώς οι μισοί 
περίπου γερουσιαστές του Κ5Α είναι εναντίον του Ντράγκι και σε περίπτωση 
διάσπασης ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός ενδέχεται να μην έχει άνετη 
πλειοψηφία στη Γερουσία.    

Ένα δεύτερο ψυχόδραμα είναι εκείνο που αφορά τον Ματέο Σαλβίνι. Η προοπτική 
ενός ενιαίου μετώπου της Δεξιάς κατέρρευσε με τη διαφοροποίηση του 
Μπερλουσκόνι και την κατηγορηματική άρνηση της Τζόρτζα Μελόνι, ηγέτη του 
ακροδεξιού κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας, να υποστηρίξει τον Ντράγκι. Η Μελόνι 
θέλει εκλογές εν μέσω πανδημίας, αφού οι δημοσκοπήσεις την ευνοούν. Ο Σαλβίνι 
θεώρησε λοιπόν πως υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να βρεθεί ξαφνικά μόνος δίπλα 
στην Μελόνι, τυπικώς σύμμαχο αλλά στην πραγματικότητα ανταγωνίστρια του 
στους δεξιούς ψηφοφόρους. Και μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες έκανε ένα τεραστίων 
διαστάσεων άλμα και ετέθη και αυτός με το μέρος του Ντράγκι.

Αυτό δημιούργησε τεράστια προβλήματα στα κεντροαριστερά και αριστερά 
κόμματα που δύσκολα θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί με τον Σαλβίνι. Από την 
πλευρά του, ο Ντράγκι επιδιώκει την ευρύτερη δυνατόν πλειοψηφία και δεν θέλει 
να αποκλείσει τον Σαλβίνι εξαιτίας των ακροδεξιών τοποθετήσεων του.

Όπως είναι εμφανές, μπορεί οι Ιταλοί πολιτικοί να έχουν σχηματίσει «ουρά» έξω 
από το γραφείο του Ντράγκι, αλλά ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης δεν μοιάζει 
με περίπατο. Επίκειται νέος κύκλος διαβουλεύσεων και ίσως και να χρειαστεί και 
τρίτος.   
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Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟ 
ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βαγγέλης Μαρινάκης, 
Πολιτικός Επιστήμονας, μεταπτυχιακός φοιτητής 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

H  εισβολή του γεμάτου συνωμοσιολογικές και ρατσιστικές αναφορές 
όχλου των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ τη νύχτα της 6ης Ιανουαρίου 
στο Καπιτώλιο και τα θλιβερά παρεπόμενά της ανάγκασε αρκετούς 

ηγέτες της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς, σε μια επικού χαρακτήρα αναδίπλωση. Από 
τον Γκερτ Βίλντερς έως τον Ματέο Σαλβίνι και τη Μαρί Λεπέν τα περισσότερα μέλη 
της ιδιότυπης ευρωπαϊκής «Διεθνούς της αντίδρασης» έσπευσαν να καταδικάσουν 
τη βία και αναφέρθηκαν στην ανάγκη σεβασμού των δημοκρατικών διαδικασιών, 
ομνύοντας στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να ενταχθούν στο 
θεατρικό είδος της φάρσας εάν αναλογιστεί κανείς πως αναφερόμαστε στους ίδιους 
ακριβώς πολιτικούς που τόσο πολύ επένδυσαν στο ότι η άνοδος του Νεοϋορκέζου 
μεγιστάνα στην εξουσία το 2016 θα σήμαινε την αρχή ενός κύματος δεξιάς 
«ριζοσπαστικοποίησης» από το οποίο και οι ίδιοι θα είχαν λαμβάνειν. 

Μια πρώτη απόπειρα ωστόσο να εξηγηθεί η όλη κατάσταση θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα πως η ευρωπαϊκή εκδοχή της alt-right δείχνει να γνωρίζει τα θεσμικά 
της όρια. Αν και αρέσκεται να μιμείται την αμερικανική φρασεολογία (πολλοί εκ 
των προαναφερθέντων/εισών υποσχέθηκαν κατά την τραμπική φρασεολογία 
«να κάνουν την χώρα τους ξανά σπουδαία»), αρέσκεται και να χρησιμοποιεί την 
κοινωνική δυναμική ως παράγοντα κινητοποίησης προς την κάλπη και όχι ως 
συνδιαμορφωτή εξελίξεων. Η ταύτιση εξάλλου με το τραμπικό ρεύμα δεν φαίνεται 
να απέδωσε καρπούς αν σκεφτεί κανείς πως μόνο η ιταλική Λέγκα του Βορρά 
κατάφερε το διάστημα της διακυβέρνησης του Ρεπουμπλικανού προέδρου να 
γίνει κυβερνητικό κόμμα. 



Μια ακόμη διαπίστωση ως προς την αποστασιοποίηση από τα γεγονότα του 
Καπιτωλίου είναι πως αυτή έρχεται να δράσει κατά κάποιο τρόπο καιροσκοπικά, 
αφού θέτοντας εμφανή όρια στη δράση του ανερχόμενου συνωμοσιολογικού 
ρεύματος, το προειδοποιεί παράλληλα για τον πολιτικό χώρο εντός του οποίου 
μπορεί να κινηθεί και του υπενθυμίζει που μπορεί να απευθυνθεί για την 
αναγκαία διαμεσολάβηση των αιτημάτων του. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου που ενόψει 
εκλογών σε μια σειρά χωρών (Ολλανδία, Γαλλία, ενδεχομένως Ιταλία) και εν μέσω 
της αμφισβήτησης που ανακύπτει από την αποτυχία της ΕΕ να προχωρήσει με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς το σχέδιο εμβολιασμού, οι δημοσκοπικές επιδόσεις 
των ακροδεξιών κομμάτων βαίνουν αυξανόμενες, ακριβώς γιατί κατορθώνουν να 
εγκολπώσουν το κρυφό ή φανερό ρεύμα αμφισβήτησης της πανδημίας.

Πρόκειται όμως για μια επικίνδυνη ισορροπία, με ορατό πάντα τον κίνδυνο της 
αυτονόμησης του ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων. Ένα πρώτο ανησυχητικό δείγμα 
δόθηκε όταν τον περασμένο Αύγουστο το ίδιο φάσμα κοινωνικών εκπροσωπήσεων 
(παραδοσιακοί ρατσιστές, νεοναζί, συνωμοσιολόγοι, αντιεμβολιαστές) που παρά 
τις διαφορετικές τους καταβολές δείχνουν συνασπισμένοι γύρω από μια αίσθηση 
ανώτερης αλλά πολιορκούμενης «λευκής ταυτότητας» προσπάθησε να εισβάλει 
στο Ράιχσταγκ. Δεδομένου μάλιστα ότι η δεξιά τρομοκρατία δείχνει να αποτελεί 
την κύρια μορφή εσωτερικής απειλής σε Ευρώπη και ΗΠΑ, το ενδεχόμενο της 
αναρρίχησης ενός ακροδεξιού σχηματισμού στην εξουσία σε μια εκ των χωρών που 
διαθέτουν ειδικό βάρος στα ευρωπαϊκά πράγματα δεν αποκλείεται να δημιουργήσει 
μια σειρά αλυσιδωτών αντιδράσεων σε μια ΕΕ που κάθε νέα της κρίση συνοδεύεται 
από έξαρση εθνοκεντρικής εσωστρέφειας και όχι από λύσεις με έμφαση στην 
πολυμέρεια. Η διείσδυση θυλάκων της εξτρεμιστικής Δεξιάς στις τάξεις των 
ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει 
επίσης να ιδωθεί ως κομμάτι του ευρύτερου παζλ παρά ως αριθμητική εξαίρεση.

Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω σημάδια, η ίδια η θεσμική ανεπάρκεια της Ένωσης 
έρχεται ως έτερος εμπρηστικός παράγοντας. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ που τόσο 
απελπισμένες εμφανίστηκαν την 6η Ιανουαρίου από τη θεσμική κατάπτωση του 
υπερατλαντικού εταίρου τους, αλλά και αναθαρρημένες από τη θεσμική εξέλιξη των 
πραγμάτων στις ΗΠΑ την επομένη, επιλέγουν τόσο βολικά να λησμονούν πως στην 
περίπτωση τους απουσιάζουν τα τόσο ισχυρά θεσμικά αντίβαρα της Ουάσιγκτον.
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Απουσιάζουν επίσης και τα οικονομικά εχέγγυα που λειτουργούσαν ως συνδετικός 
κρίκος ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με το έτος 2021 να είναι κι αυτό υφεσιακό ως 
απότοκο της βραδείας εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και της αβεβαιότητας 
σε μια σειρά κομβικών κλάδων της οικονομίας. Στο φόντο της σύγχυσης, οι 
αποκαλύψεις για μονομερείς ενέργειες της Γερμανίας και η άρνηση Ουγγαρίας και 
Τσεχίας να αρκεστούν μόνον στις συμφωνηθέντες από την Κομισιόν ποσότητες και 
ημερομηνίες έρχονται να επιβεβαιώσουν την απουσία κοινού βηματισμού. Γενικά 
το μόνο που δείχνει να λειτουργεί ακόμη ως μέσος όρος αρκετών κρατών της 
Γηραιάς ηπείρου είναι η εντεινόμενη καταστολή, ακόμη ένας λόγος που ενισχύει 
την πεποίθηση αρκετών πως η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έχει πάψει να είναι έστω ο 
ζηλευτός τόπος σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές ελευθερίες.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κοινωνικοπολιτικό σκηνικό, που θυμίζει περισσότερο 
ναρκοπέδιο, οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες το επόμενο διάστημα μένει να αποδείξουν 
κατά πόσο εξακολουθεί να ισχύει ο κανόνας που θέλει κάτι που ξεκινά στις ΗΠΑ 
να καταλήγει στην Ευρώπη, συνήθως ως κακή απομίμηση. Αν πάντως κάτι δεν 
χρειάζεται απόδειξη είναι πως το ενδεχόμενο ανάρρησης στην εξουσία ενός εκ των 
τέκνων της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς οικογένειας θα σημάνει την αρχή ενός κύκλου 
στο πλαίσιο του οποίου η πολιτική βία θα ανατροφοδοτείται με την κυρίαρχη 
ρητορική, με την τελευταία να μην είναι βέβαιο πως δύναται να χαλιναγωγήσει την 
πρώτη. Η Πορτογαλία, όπου η ανοδική πορεία του εθνικιστικού Chega συνοδεύτηκε 
από πραγματική έκρηξη περιστατικών ρατσιστικής βίας, προσφέρει μια πρώτη 
πικρή εμπειρία.
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ΜΕIΩΣΗ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣIΑΣ: 
ΙΣΠΑΝIΑ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΔΕIΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
Δημήτρης Ραπίδης, 

Πολιτικός Επιστήμονας και Επικοινωνιολόγος

H  νέα πραγματικότητα που διαμορφώνει η πανδημία στην καθημερινότητά 
μας δεν αφήνει ανεπηρέαστο το κομμάτι της εργασίας. Η τηλεργασία και 
το δικαίωμα στην αποσύνδεση (right to disconnect) αποτελούν τα δύο 

βασικά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, με 
την ΕΕ να καλείται να επεξεργαστεί ένα νομοθετικό σχέδιο που θα απαντά στις 
σημερινές προκλήσεις, διασφαλίζοντας τα εργασιακά δικαιώματα, θωρακίζοντας 
τους εργαζόμενους απέναντι σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας, δίνοντας 
παράλληλα κίνητρα στην επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί με όρους 
βιωσιμότητας. 

Ήδη κάποιες κυβερνήσεις στην ΕΕ κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, αναγκάζοντας 
και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να επιταχύνουν τον βηματισμό τους. Ήδη από το 
φθινόπωρο του 2020 η προοδευτική ισπανική κυβέρνηση των Σάντσεθ-Ιγκλέσιας 
κινείται προς τη μείωση των εβδομαδιαίων ημέρων εργασίας από πέντε σε τέσσερις, 
μειώνοντας αντίστοιχα και τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας. Το νομοθετικό σχέδιο 
βρίσκεται προ των πυλών, με τη συμμετοχή των σωματείων να είναι ενεργή και την 
Κομισιόν να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, περισσότερο για να δει και η 
ίδια πως θα κινηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την πλευρά της. 

Μάλιστα, η τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια έχει προχωρήσει περισσότερο από κάθε 
άλλη περιφερειακή κυβέρνηση στην Ισπανία στο επίπεδο του σχετικού θεσμικού 
διαλόγου, έχοντας αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με το βρετανικό 
κέντρο ερευνών «Autonomy», που ασχολείται με ζητήματα εργασιακής ανάπτυξης. 
Το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα μείωσης των ωρών εργασίας είχε αναπτυχθεί ήδη 
από το 2015, με την τοπική κυβέρνηση να έχει διαμορφώσει ένα φιλόδοξο και 
προοδευτικό μοντέλο για την εργασία, όχι απλώς για να καταπολεμηθεί η ανεργία, 
αλλά για να αντιμετωπιστούν ευρύτερα τα δομικά προβλήματα που την προκαλούν. 
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Το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εφαρμογή καταφέρνει να συνδυάσει τα 
αποτελέσματα μιας πολυετούς έρευνας με την εφαρμοσμένη πολιτική, με στόχο 
να μετουσιωθεί σε μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση που θα καλύπτει τις 
ανάγκες κάθε περιοχής και περιφέρειας της Ισπανίας. 

Ανάλογες είναι και οι εξελίξεις στην Φινλανδία, όπου από τα μέσα του 2020 η 
κυβέρνηση της Σάνα Μαρίν προχωρά στην εκπόνηση ενός σχεδίου μείωσης των ωρών 
εργασίας, ανταποκρινόμενη σε ένα πάγιο αίτημα του προοδευτικού πολιτικού χώρου. 
Η ομάδα εργασίας της κυβέρνησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συμπεράσματα 
της επιτροπής του Πάαβο Λίπονεν, του τέως πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος 
την τριετία 1996-1999 είχε για πρώτη φορά προωθήσει την πιλοτική εφαρμογή της 
6ωρης εργασίας, με τα αποτελέσματα να είναι ενθαρρυντικά: αυξήθηκε ο δείκτης 
παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας στις εσωτερικές αξιολογήσεις των 
εργατικών ενώσεων, αλλά και η ψυχολογία των ίδιων των εργαζομένων. Ανάλογα 
ήταν τα αποτελέσματα και στην Σουηδία που δοκίμασε πιλοτικά το ίδιο μοντέλο 
στα μέσα της ίδιας δεκαετίας.

Δύο, όμως, είναι τα βασικά εμπόδια που καθυστερούν την πλατιά εφαρμογή ενός 
τέτοιου μοντέλου εργασίας, το οποίο θα μπορεί να «κουμπώνει» και με το σημερινό 
συλλογικό αίτημα για το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Το πρώτο είναι η αντίσταση 
μεγάλου μέρους των εργοδοτών, που επιδιώκουν περισσότερες ώρες εργασίας και 
μικρότερους μισθούς. Ο δεύτερος λόγος είναι το άμεσο κόστος για μια επιχείρηση 
ή την εταιρία από τη μείωση των ωρών, τη διατήρηση του ίδιου μισθού και 
παράλληλα την πρόσληψη νέου προσωπικού για την κάλυψη των υπολειπόμενων 
ωρών εργασίας. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση, μεγαλύτερα 
οικονομικά «ανοίγματα» και κατά συνέπεια μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο. 

Για να αλλάξει η εργασιακή καθημερινότητα και το σημερινό μοντέλο απαιτείται 
μια συστηματική προσπάθεια, ώστε να διαμορφωθούν αφενός οι κατάλληλοι 
ιδεολογικοί και πολιτικοί συσχετισμοί, αφετέρου να υπάρξει γόνιμη συνεργασία 
όλων όσων ασχολούνται με το ζήτημα της εργασίας: Από την εργοδοσία, τους 
εργαζόμενους και τα συνδικάτα, από τα πολιτικά κόμματα και τους θεσμούς της 
κοινωνίας των πολιτών, μέχρι τα ερευνητικά κέντρα και την ακαδημαϊκή και 
επιστημονική κοινότητα που θα πλαισιώσει θεωρητικά και ερευνητικά τα μεγάλα 
ζητήματα της εργασίας. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν ότι η οικονομική 
κρίση που βιώνουμε και η ύφεση που αναμένουμε δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με τα ίδια εργαλεία που την προκάλεσαν, ανεξάρτητα από  το εάν αναπτύσσονται 
διαφορετικές προσεγγίσεις για το ποια είναι η καλύτερη και πιο αποτελεσματική 
«συνταγή» για την έξοδο από την κρίση. 
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Τόσο η ισπανική όσο και η φινλανδική κυβέρνηση αναγνωρίζουν τις δυσκολίες 
που υπάρχουν για τη μετάβαση σε ένα νέο εργασιακό μοντέλο με όρους 
βιωσιμότητας, με την πρόταση για μια εβδομάδα τεσσάρων ημερών να κινείται 
στη σωστή κατεύθυνση, επειδή ακριβώς στοχεύει και στο ζήτημα των ανισοτήτων. 
Οι ανισότητες βρίσκονται στο πυρήνα των δομικών προβλημάτων του σημερινού 
μοντέλου, αφορούν το κόστος εργασίας, την ανταποδοτικότητα, τις ευκαιρίες, την 
ισότητα των φύλων, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα – θεμελιώδη δηλαδή ζητήματα 
που πρέπει να εξεταστούν από διαφορετικό πρίσμα. Και, αν θέλουμε να δώσουμε 
πειστικές απαντήσεις, οι ανισότητες αφορούν και επηρεάζουν τα καταναλωτικά 
πρότυπα, την ποιότητα ζωής, την ψυχική μας υγεία, τις ανθρώπινες σχέσεις 
συνολικά και την εξέλιξή μας ως ανθρώπινο είδος.

Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που απαιτείται αλλαγή μοντέλου. Το ερώτημα λοιπόν 
δεν είναι εάν θα αλλάξουμε κατεύθυνση πλέον, αλλά προς ποια κατεύθυνση και με 
ποιους όρους.
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