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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

Τ     ο χρέος της πανδημίας, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, οι πολιτικές 
εξελίξεις στη Γερμανία, το ρωσικό εμβόλιο και οι ευρω-ρωσικές σχέσεις, καθώς 
και το οι ευρω-τουρκικές σχέσεις και πώς επηρεάζουν την πολιτική της ΕΕ στο 

μεταναστευτικό ζήτημα περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #37:

Το ζήτημα του κορονοχρέους ήδη συζητείται στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, καθώς 
πέρα από την υγειονομική αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υφίσταται με τους 
αργόσυρτους εμβολιαστικούς ρυθμούς στην ΕΕ, η συσσώρευση του πρόσθετου βάρους 
στο ήδη υπάρχον «βουνό» χρέους πολλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας μετά την πανδημία.  

Εν μέσω της χειρότερης κρίσης της πρόσφατης ευρωπαϊκής ιστορίας, η είδηση ότι η ΕΕ 
κατέληξε επιτέλους στην απόφαση διοργάνωσης μιας (ακόμα) συνδιάσκεψης για «το 
Μέλλον της Ευρώπης» -έπειτα από μήνες αντεγκλήσεων για το κρίσιμο ζήτημα του ποιος 
θα προεδρεύσει- είναι αφενός ειρωνική αφετέρου ενδεικτική ενός τραγικού ελαττώματος 
στην καρδιά της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Στη Γερμανία, την ίδια ώρα, Χριστιανοδημοκράτες πελαγοδρομούν σε αχαρτογράφητα 
νερά μετά και την πρόσφατη εκλογική πανωλεθρία στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και την 
Ρηνανία-Παλατινάτο, εξέλιξη οφείλεται εν πολλοίς στη διαχείριση της πανδημίας και 
στην αδυναμία της κυβέρνησης της Μέρκελ να δώσει προτεραιότητα στην υπεράσπιση 
της υγείας και της ζωής των ανθρώπων εις βάρος των συμφερόντων των επιχειρηματιών.

Η «επέλαση» του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V στα Βαλκάνια και στην Ανατολική και 
Κεντρική Ευρώπη επιβεβαιώνει την πολύπλευρη κρίση στην οποία έχει εισέλθει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποτυπώνεται και στο εμβολιαστικό της πρόγραμμα. 
Επιπλέον, οι εξελίξεις και σε αυτό το πεδίο δεν μπορούν να αποσυνδεθούν από την 
όξυνση των σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία.

Τέλος, η πρόσφατη κινητικότητα που παρατηρείται εντός της ΕΕ, αλλά και στο πλαίσιο 
των ευρω-τουρκικών σχέσεων, προαναγγέλλει την οριστικοποίηση της πολιτικής της 
ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, τόσο μέσω της κατάληξης του σχετικού Νέου 
Συμφώνου -με πενιχρές πάντως τις ελπίδες ενίσχυσης της «αλληλεγγύης»- όσο και της 
πιθανότατης ανανέωσης της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας του 2016.
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ΤΟ ΚΟΡΟΝΟΧΡEΟΣ ΑΠΕΙΛΕI ΤΗΝ 
ΕΠOΜΕΝΗ ΗΜEΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ

Π οιος θα πληρώσει το κορονοχρέος; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό ήδη 
συζητείται έντονα στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, καθώς πέρα από 
την υγειονομική αβεβαιότητα που εξακολουθεί να υφίσταται με τους 

αργόσυρτους εμβολιαστικούς ρυθμούς στην ΕΕ, η συσσώρευση του πρόσθετου 
βάρους στο ήδη υπάρχον «βουνό» χρέους πολλών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποτελεί μία από τις βασικές προκλήσεις της επόμενης ημέρας μετά την 
πανδημία.  

Η ενεργοποίηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (PEPP) πριν από έναν χρόνο, η συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης 
(NGEU) που περιλαμβάνει και επιχορηγήσεις, εκτός από δάνεια, για το σύνολο των 
χωρών της ΕΕ -παρά τους «αστερίσκους» και τα «θολά» σημεία, προς το παρόν, σχετικά 
με τους όρους εκταμίευσης των χρημάτων- αποτελούν επί της αρχής θετικές κινήσεις 
για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ταυτόχρονα με το 
«πάγωμα» των δημοσιονομικών κανόνων στην ΕΕ. Ωστόσο, το κορονοχρέος θα αρχίσει να 
απασχολεί εκ των πραγμάτων πιεστικά όταν το Σύμφωνο Σταθερότητας επιστρέψει (με τις 
προβλέψεις του να έχουν ανοίξει μία άλλη μεγάλη συζήτηση) σε ΕΕ και Ευρωζώνη, αφού 
όσο συνεχίζονται οι δημόσιες δαπάνες για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων 
στην Ευρώπη τόσο μακραίνει ο λογαριασμός.

«Καλπάζουν» τα δημόσια χρέη 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, που δημοσιεύθηκαν στα τέλη 
Ιανουαρίου και καλύπτουν το γ’ τρίμηνο του 2020, το δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης 
ανήλθε στο 97,3% του ΑΕΠ (και στο 89,8% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27), έναντι 95% στο τέλος 
του β’ τριμήνου (87,7% για την ΕΕ των 27) κι ενώ οι δημόσιες δαπάνες για μέτρα στήριξης 
λόγω πανδημίας συνεχίζονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2019 
το συνολικό δημόσιο χρέος της Ευρωζώνης έφτανε στο 84% του ΑΕΠ της νομισματικής 
Ένωσης, όμως οι κρατικές δαπάνες για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, με την 
παράλληλη μείωση των ΑΕΠ των κρατών-μελών εκτοξεύουν τα ποσοστά του χρέους.
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Είναι ενδεικτικό ότι 20 κράτη-μέλη της ΕΕ, στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020 
κατέγραψαν αύξηση του ποσοστού του χρέους προς το ΑΕΠ (Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, 
Λιθουανία και Βουλγαρία την υψηλότερη), πέντε μόλις κατέγραψαν μείωση (Ιρλανδία, 
Βέλγιο, Τσεχία, Φινλανδία, Αυστρία) ενώ δύο (Εσθονία και Ολλανδία) το διατήρησαν 
σταθερό.

Ειδικότερα, το χρέος της Ελλάδας ανήλθε στο 199,9%, της Ιταλίας στο 154,2%, της 
Πορτογαλίας στο 130,8%, της Κύπρου στο 119,5%, της Γαλλίας στο 116,5%, της Ισπανίας 
στο 114,1% και του Βελγίου στο 113,2%, την ώρα που το ανενεργό -προς το παρόν- Σύμφωνο 
Σταθερότητας «επιτρέπει» χρέος ως 60% του ΑΕΠ.

Οι δύο συγκρουόμενες απόψεις για το μέλλον του χρέους 

Το ζήτημα του κορονοχρέους διαμορφώνει δύο «στρατόπεδα»: Από τη μία πλευρά 
τίθενται όσες φωνές υποστηρίζουν ότι πρέπει να διαγραφεί ή έστω να ρυθμιστεί το 
πρόσθετο χρέος της πανδημίας΄(έστω το κομμάτι που διακρατά η ΕΚΤ) ώστε να στηριχθεί 
η επιθυμητή ανάκαμψη και από την άλλη πλευρά όσοι εκτιμούν ότι μία διαγραφή 
χρέους δεν αποτελεί επιλογή, αφού δεν διαθέτει νομική βάση, με το ενδεχόμενο αυτό 
να συγκρούεται με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ (Άρθρο 123 της Συνθήκης 
της Λισαβώνας), υποστηρίζοντας ότι σημασία έχουν οι επενδύσεις σε τομείς που θα 
οδηγήσουν σε ισχυρότερη ανάπτυξη, άρα και εξ αυτής σε βιωσιμότητα του χρέους. 

Στις αρχές Φεβρουαρίου εκατό Ευρωπαίοι οικονομολόγοι ζήτησαν από την ΕΚΤ τη 
διαγραφή των δημοσίων χρεών που διακρατά (25% του ευρωπαϊκού δημόσιου χρέους), με 
την επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ να χαρακτηρίζει «αδιανόητη» 
την επιλογή αυτή. Το Eurogroup στην πρόσφατη συνεδρίασή του, στις 15 Μαρτίου δεν 
απέρριψε ξεκάθαρα το ενδεχόμενο διαγραφής, ωστόσο, επί της ουσίας ανέβαλε τη 
συζήτηση για μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης, επισημαίνοντας -στη γραμμή της 
επικεφαλής της ΕΚΤ - ότι «όταν η ανάκαμψη θα βρίσκεται σε εξέλιξη τα κράτη-μέλη της 
Ευρωζώνης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα αυξημένα επίπεδα του δημόσιου χρέους 
εφαρμόζοντας βιώσιμες μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές στρατηγικές, με έμφαση στη 
βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων οικονομικών, στην αύξηση των επιπέδων των 
επενδύσεων και στη στήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Οι χώρες-μέλη θα 
πρέπει να επικεντρωθούν σε μεταρρυθμίσεις που θα προωθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις 
και θα αυξήσουν την παραγωγική ικανότητα της ζώνης του ευρώ».
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Λίγες ώρες νωρίτερα, o Ευρωπαίος Επίτροπος, αρμόδιος για οικονομικές 
και νομισματικές υποθέσεις, Πάολο Τζεντιλόνι τόνιζε σε συνέντευξή του την 
ανάγκη αναζήτησης τρόπων μείωσης του χρέους. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν 
η παρέμβαση του Μάριο Ντράγκι προ ημερών, όταν υποστήριξε με σαφήνεια 
την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, επισημαίνοντας πως «όλες 
οι χώρες αυξάνουν το χρέος τους. Είναι τωρινή η είδηση ότι ακόμα και η 
Γερμανία ζήτησε από τη Βουλή της αύξηση του χρέους (…) το ίδιο η Γαλλία και 
η Ισπανία». Ιδιαίτερα η στάση του Βερολίνου, που ενέκρινε την Τετάρτη νέο 
δανεισμό ύψους 81,5 δισ. για το 2022 σηματοδοτώντας την άρση του «φρένου» 
χρέους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αναμένεται κομβική. Η κυβέρνηση της 
Άνγκελα Μέρκελ -με τις ομοσπονδιακές εκλογές να είναι προγραμματισμένες 
τον προσεχή Σεπτέμβριο και τα αρνητικά μηνύματα από τις πρόσφατες τοπικές 
εκλογές να είναι σαφή- είναι πολύ πιθανό να έχει δαπανήσει για τη διαχείριση 
της πανδημίας την περίοδο 2020-2022 το ποσό των 450 δισ. ευρώ, αυξάνοντας 
το δημόσιο χρέος της από το 60% του ΑΕΠ το 2019 στο 75% τη φετινή χρονιά.

Ιστορική συγκυρία που απαιτεί ιστορικές αποφάσεις 

Η επικράτηση όσων τάσσονται κατά της διαγραφής/μείωσης του κορονοχρέους, 
ιδιαίτερα όταν η ΕΚΤ αποσύρει το «μπαζούκα» που ενεργοποίησε το Μάρτιο του 
2020, θα δημιουργήσει μία ασφυκτική συνθήκη για χώρες-μέλη της ΕΕ και της 
Ευρωζώνης και σαφή υπονόμευση της ανάκαμψης, θυμίζοντας τα διλήμματα 
της κρίσης του ευρώ των περασμένων ετών. Η επιβολή μιας μνημονιακού τύπου 
πραγματικότητας για τις ευρωπαϊκές οικονομίες με πρόσχημα τις «μεταρρυθμίσεις 
που θα τους δώσουν ώθηση» στο δρόμο προς την ανάκαμψη το μόνο που θα 
καταφέρουν θα είναι η διαμόρφωση μιας διαρκούς ομηρείας των κρατών-μελών. 
Η συγκυρία, όμως, είναι ιστορική και οι συνθήκες έκτακτες. Υπενθυμίζεται ότι το 
«οικονομικό θαύμα» της Γερμανίας, που συμπαρέσυρε υψηλότερα όλη τη Δυτική 
Ευρώπη, στηρίχθηκε στη διαγραφή του χρέους  το 1953 και όχι στη λιτότητα και 
σε νέα δάνεια. H πρωτοφανής κρίση που προκάλεσε η πανδημία Covid-19 με την 
ισχυρότερη ύφεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο κατέδειξε με εμφατικό τρόπο 
στην Ευρώπη ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση και κοινός κίνδυνος μπορούν 
να σπάσουν ταμπού.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, το πρόγραμμα της ΕΚΤ και το «πάγωμα» 
των δημοσιονομικών κανόνων κατέδειξαν πως σε ιστορικές στιγμές, εν μέσω 
πρωτοφανών κινδύνων και αβεβαιότητας μπορούν να υπάρξουν ιστορικές 
αποφάσεις και υπέρβαση των κανόνων για το συλλογικό καλό. Τις Συνθήκες και 
τους κανόνες εξάλλου μπορεί να διαμορφώσει, να τροποποιήσει και να καταργήσει 
η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, προς όφελος όλων των χωρών και των λαών της.
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ΔΙAΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΜEΛΛΟΝ, 

ΠΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;
Γιάννης Γούναρης, 

Δικηγόρος, LLM London School of Economics, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Α ν μη τι άλλο, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την Ευρώπη -ή, μάλλον, 
την ΕΕ, που δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα- ότι πάσχει από έλλειψη 
πρωτοβουλιών και διαδικασιών με στόχο να αναλογιστεί το ίδιο το 

μέλλον της και «να μπει σε διάλογο με την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών». 
Από τη Διακήρυξη του Λάακεν ακριβώς πριν από 20 χρόνια, μπορεί κανείς να 
μετρήσει τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες πρωτοβουλίες: κατά τη δεκαετία 2000-
2010 είχαμε τη Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης υπό την προεδρία του 
Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εσταίν, τη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη για το Σύνταγμα 
της ΕΕ που την ακολούθησε και, μετά την απόρριψη του σχεδίου συνθήκης 
για το Ευρωσύνταγμα στα δημοψηφίσματα της Γαλλίας και της Ολλανδίας, 
τη Διακυβερνητική Συνδιάσκεψη για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, της οποίας 
είχε προηγηθεί μια «περίοδος περισυλλογής». Η παγκόσμια οικονομική κρίση 
που ξέσπασε σχεδόν ταυτόχρονα με τη θέση σε ισχύ της τελευταίας έβαλε τον 
ευρωπαϊκό μεταρρυθμιστικό ζήλο στον πάγο για αρκετά χρόνια. Ιδού, όμως, που 
το 2019, λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη μεγάλη παγκόσμια κρίση του 21ου αιώνα, 
η πανδημία Covid-19, ο ακαταπόνητος οραματιστής της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
που λέγεται Εμανουέλ Μακρόν επανάφερε στο προσκήνιο το Μεγάλο Σχέδιο 
με την ιδέα διοργάνωσης μιας Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης -που δεν 
πρέπει να συγχέεται με τη Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης πριν από 20 
περίπου χρόνια, διότι, προφανώς, πρόκειται για εντελώς διαφορετικό πράγμα, για 
λόγους που μόνο ο ίδιος ο Μακρόν και η πολιτική ηγεσία της ΕΕ γνωρίζουν. 

Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ακολούθησε είναι απολύτως ενδεικτικό του τι, 
ακριβώς, πάει στραβά με την ΕΕ. Για πολλούς μήνες, οι εργασίες της Διάσκεψης 
ήταν αδύνατον να ξεκινήσουν καν, διότι κανείς δεν μπορούσε να συμφωνήσει 
πάνω στο μείζον ζήτημα του ποιος θα προεδρεύσει των εργασιών της.  Η αρχική 
ιδέα ήταν ο/η πρόεδρος της Διάσκεψης να είναι μια «επιφανής ευρωπαϊκή 
προσωπικότητα», η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει τη μαζική συμμετοχή των 
Ευρωπαίων πολιτών στο εγχείρημα. Η πρώτη πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου 
ήταν ο... Γκι Φερχόφστατ. Ωστόσο, με κάθε σεβασμό στο πρόσωπό του, σχεδόν 
κανείς δεν θα τον χαρακτήριζε ως προσωπικότητα πανευρωπαϊκής εμβέλειας, 
μια άποψη που, κατά τα φαινόμενα,  συμμερίζεται το Συμβούλιο, καθώς η 
υποψηφιότητά του δεν συγκέντρωσε ιδιαίτερη υποστήριξη μεταξύ των κρατών-
μελών.
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Ακολούθησαν και άλλα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι για να καταλήξει η όλη 
υπόθεση σε έναν κλασικό «ευρωπαϊκό συμβιβασμό», ο οποίος θα μπορούσε να 
περιγραφεί ως εξής: για ποιον λόγο να έχεις έναν μόνο πρόεδρο, όταν μπορείς 
κάλλιστα να έχεις τρεις (ή τέσσερις); Η ηγεσία της Διάσκεψης θα ανατεθεί σε μια 
«κοινή προεδρία», αποτελούμενη από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι 
και έναν εκπρόσωπο της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου (όχι, όμως, 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, για κάποιον ανεξήγητο 
λόγο), ενώ θα συσταθεί και μια «εκτελεστική επιτροπή» με τρεις εκπροσώπους 
από κάθε θεσμικό όργανο και «έως τέσσερις παρατηρητές». Πέρα από την 
Ολομέλεια της Διάσκεψης, αυτή θα διαθέτει και μια «κοινή γραμματεία», 
αποτελούμενη από στελέχη των τριών θεσμικών οργάνων. 

Κανείς δεν θα αδικούσε όποιον, παρατηρώντας αυτό το σχήμα, σκεφτόταν 
αμέσως ότι «όπου λαλούν πολλοί πρόεδροι, αργεί να ξημερώσει» ή έθετε το 
ερώτημα εάν αυτό που χρειάζεται η ΕΕ αυτήν ακριβώς τη στιγμή είναι ακόμη 
ένα στρώμα γραφειοκρατίας πάνω στα ήδη υφιστάμενα. Πόσο μάλλον όταν 
ακόμα και τώρα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο πώς θα οργανωθούν οι εργασίες 
της Διάσκεψης. Σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση που υπογράφηκε στο κτίριο του 
Ευρωκοινοβουλίου στις 10 Μαρτίου, σε μια τελετή από την οποία δεν έλειψε 
η ανάκρουση του «ύμνου της ΕΕ» και οι βαρυσήμαντες δηλώσεις περί μιας 
μεγάλης μέρας για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, οι εργασίες της Διάσκεψης  
θα ξεκινήσουν στις 9 Μαΐου -προφανώς για να συμπέσουν πανηγυρικά με 
την «Ημέρα της Ευρώπης»- και αυτή θα καταλήξει σε συμπεράσματα και 
αναθεωρητικές προτάσεις «μέχρι την άνοιξη του 2022». Θα είναι, δε, μια 
«εστιασμένη στους πολίτες άσκηση από τη βάση προς τα πάνω που θα δώσει 
στους Ευρωπαίους τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για αυτό 
που περιμένουν από την ΕΕ». Στα πλαίσια της Διάσκεψης, θα διοργανωθούν 
επιμέρους συνέδρια και πάνελ συζητήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ θα 
δημιουργηθεί και μία «πολυγλωσσική ψηφιακή πλατφόρμα». Αυτό που δεν 
είναι καθόλου σαφές είναι εάν η Διάσκεψη θα διατυπώσει συγκεκριμένες 
προτάσεις για την αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Το κλίμα μεταξύ 
των κρατών-μελών είναι εξαιρετικά επιφυλακτικό έως αρνητικό σε μια τέτοια 
προοπτική, για τον απλό λόγο ότι θα άνοιγε έναν νέο κύκλο ατέρμονων 
διακρατικών διαπραγματεύσεων και αντεγκλήσεων, και μάλιστα σε μια περίοδο 
που, ειλικρινά, καμία απολύτως εθνική πρωτεύουσα -πλην των Παρισίων του 
Μακρόν ίσως- δεν έχει διάθεση για κάτι τέτοιο.
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Εν πάση περιπτώσει, πέρα από την εύλογη θυμηδία που προκαλούν όλα αυτά, 
υπάρχει ένα βαθύτερο και πολύ πιο πιεστικό πρόβλημα: η ΕΕ απλά δεν λειτουργεί, 
τουλάχιστον όχι πέρα από το πεδίο της Κοινής Αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
-κάποιες δε φορές ούτε καν εκεί. Αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί τους Ευρωπαίος 
ιθύνοντες στις Βρυξέλλες δεν είναι το πώς θα ανανεωθεί η ορμή προς  την «όλο και 
στενότερη ένωση» και μάλιστα με την ενθουσιώδη υποστήριξη των ευρωπαϊκών 
λαών, η οποία προδήλως δεν υφίσταται, αλλά το θεμελιώδες ερώτημα του γιατί η 
ΕΕ απέτυχε τόσο εντυπωσιακά ακριβώς τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι χρειάζονταν 
περισσότερο από ποτέ μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση της πανδημίας. 
Τι συνέβη, τι πήγε τόσο στραβά; Έφταιξε μόνο η (προφανής) κακοδιαχείριση της 
Επιτροπής ή το πρόβλημα είναι βαθύτερο και έχει να κάνει με την ίδια τη δομή της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης; Επιπλέον, αυτό που θα έπρεπε να τους προβληματίζει 
είναι η ραγδαία υποχώρηση σε όλους τους δείκτες του κράτους δικαίου και των 
ελευθεριών και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημικής 
κρίσης, όχι μόνο στους συνήθεις υπόπτους, δηλαδή την Ουγγαρία και την Πολωνία. 
Η ίδια η Γαλλία του ευρω-οραματιστή Μακρόν είναι ένα προεξάρχον παράδειγμα 
αυτής της υποχώρησης -όπως είναι και η Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έπειτα 
από δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν σοκαρισμένοι ότι ούτε η ασφάλειά 
τους, ούτε η ελευθερία τους είναι δεδομένες. Ότι μπορεί να βρεθούν από τη μια 
μέρα στην άλλη χωρίς προστασία της εργασίας, της υγείας, της ιδιωτικότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών προσωπικών τους δεδομένων) και της ίδιας 
της ζωής τους και μάλιστα χωρίς να έχουν την πρακτική δυνατότητα να κάνουν κάτι 
γι’ αυτό, ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα της συλλογικής διαμαρτυρίας -ή ακόμα 
και της εξέγερσης. Και ότι η ενημέρωσή τους θα διοχετεύεται σχεδόν αποκλειστικά 
μέσα από «επισήμως εγκεκριμένα» χαλκεία. Μπροστά σε αυτά τα θεμελιώδη 
ζητούμενα, το εάν και πώς η ΕΕ θα προχωρήσει στον πράσινο ή και ψηφιακό 
μετασχηματισμό της ή το πώς θα αποκτήσουν μεγαλύτερο νόημα οι ευρωεκλογές 
είναι πολύ δευτερεύοντα. Θα είναι, όμως, σε θέση η Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης να δώσει πειστικές απαντήσεις σε αυτά τα ζητούμενα; Μπορεί, ασφαλώς, 
κανείς να ελπίζει, αλλά είναι μάλλον αμφίβολο. 

Αντί, επομένως, να αναλίσκονται σε επικοινωνιακές ασκήσεις μικρής πραγματικής 
χρησιμότητας που ελάχιστο ενδιαφέρον προκαλούν εκτός της «φούσκας των 
Βρυξελλών» στα εκατομμύρια Ευρωπαίων, καθώς αυτοί βλέπουν όλα όσα 
θεωρούσαν κεκτημένα οι προηγούμενες γενιές να εξαϋλώνονται με ταχύτατους 
ρυθμούς, καλά θα έκαναν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες να απαντήσουν σε ένα (καθόλου) 
απλό ερώτημα: είναι πρακτικά χρήσιμη η ΕΕ σήμερα και τι συγκεκριμένο μπορεί 
να προσφέρει στους Ευρωπαίους που δεν μπορούν να εγγυηθούν τα ίδια τα κράτη-
μέλη; Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ΕΕ και σε ποιους τομείς;



Πού δίνει ώθηση και πού, αντίθετα, δημιουργεί αχρείαστες περιπλοκές και 
προσκόμματα; Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα καταμερισμού εργασίας που θα 
κρίνει το μέλλον και τη μορφή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τα επόμενα χρόνια. 
Η ΕΕ θα χρειαστεί να μάθει να επεμβαίνει γρήγορα και αποφασιστικά εκεί που 
πραγματικά απαιτείται συλλογική δράση και να μην επεμβαίνει καθόλου ή να 
ενεργεί υποβοηθητικά εκεί που μια συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί 
πιο αποτελεσματικό από τα κράτη-μέλη. Είναι σίγουρα ένα επώδυνο μάθημα για έναν 
οργανισμό που χτίστηκε με βάση το αξίωμα ότι το πεπρωμένο του ήταν μια ιδεατή 
(και ουτοπική) Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ένα μάθημα στο οποίο, προφανέστατα, δεν 
αριστεύει επί του παρόντος. H αρχή της επικουρικότητας, λοιπόν, οφείλει να είναι 
η πυξίδα για τα επόμενα βήματα. Και αξίζει να επισημανθεί ότι η εν λόγω αρχή 
είναι ήδη κατοχυρωμένη στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Επομένως, αντί αυτές να 
αναθεωρηθούν εκ νέου, ίσως θα ήταν σκόπιμο να ερμηνευτούν και να εφαρμοστούν 
με τρόπο συμβατό με τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
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Η ΕΚΛΟΓΙΚH ΠΑΝΩΛΕΘΡIΑ 
ΤΟΥ CDU ΚΑΙ Η ΝΈΑ ΑΝΙΚΑΝOΤΗΤΑ

Νίκος Χειλάς, 
Δημοσιογράφος

«Η καγκελαρία δεν μας είναι δοσμένη από το Θεό». Η φράση αυτή του 
προέδρου του γερμανικού χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) 
Άρμιν Λάσετ δείχνει με τι δέος αντέδρασαν ο ίδιος και το κόμμα 

του στην εκλογική πανωλεθρία τους στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και την Ρηνανία-
Παλατινάτο στις 14 Μαρτίου 2021. Πανωλεθρία σημαίνει εδώ το χειρότερο εκλογικό 
αποτέλεσμα σε αυτά τα κρατίδια από καταβολής  Χριστιανοδημοκρατίας, ήτοι από 
το 1945. Αυτή προανήγγειλε την καθίζηση του κόμματος σε παγγερμανικό επίπεδο. 
Ήδη μια μέρα μετά, μια έρευνα του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Forsa απέδωσε, ότι 
η UNION, η χαλαρή « Ένωση» του CDU με τους Χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας 
(CSU), έπεσε για πρώτη φορά από τότε που ξέσπασε η πανδημία σε ποσοστό 
μικρότερο από το 30% των ψήφων, και δη στο 29%, ενώ μια εβδομάδα αργότερα το 
ποσοστό είχε κατρακυλήσει ακόμη και στο 27% -προηγουμένως κινούταν σταθερά 
γύρω στο 35%. Είναι φανερό ότι εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, η UNION κινδυνεύει να 
χάσει όχι μόνο την πρωτιά ως κόμμα, αλλά και την καγκελαρία στις ομοσπονδιακές 
εκλογές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου.

Αν η κάθετη αυτή πτώση οφείλεται σε θεϊκό δάκτυλο, δεν είναι γνωστό. Γνωστό 
είναι όμως, ότι σε αυτήν συνέπραξαν πολλοί επίγειοι παράγοντες. Οι βασικότεροι 
από αυτούς, σύμφωνα με τους Γερμανούς αναλυτές, είναι:
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Η διαφθορά. Αυτή έστρωνε ανέκαθεν τον δρόμο της Χριστιανοδημοκρατίας.  
Στους επιφανείς «διεφθαρμένους» ανήκουν και οι πρώην πρόεδροι του 
κόμματος Χέλμουτ Κολ και Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, που όπως ομολόγησαν οι 
ίδιοι είχαν αποδεχθεί κατά παράνομο τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες μάρκα 
από έναν έμπορο όπλων για τα κομματικά ταμεία. Επί προεδρίας Μέρκελ 
η διαφθορά σε ανώτατο επίπεδο είχε εξαφανιστεί.  Η επανεμφάνισή της 
έγινε λίγο πριν από τις εκλογές της 14ης Μαρτίου, όταν αποκαλύφθηκε ότι 
δυο χριστιανοδημοκράτες βουλευτές, ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής 
ομάδας της UNION Γκέοργκ Νούσλαιν, και ο Νίκολας Λέμπελ  έλαβαν παχυλές 
«αμοιβές» -ο πρώτος 660.000 ευρώ, ο δεύτερος 250.000- ως μεσάζοντες 
ιδιωτικών εταιριών για την πώληση μασκών κατά του κορονοϊού στο Δημόσιο.
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«Ξεσηκώθηκαν και οι πέτρες εναντίον μας» παραπονιόταν συνάδελφός 
τους. Η αντίδραση σε αυτό ήταν η αποχή πολλών χριστιανοδημοκρατών 
ψηφοφόρων από τις κάλπες  ή η παροχή των ψήφων τους σε άλλα κόμματα. 
Οι δυο βουλευτές υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν το κόμμα, όπως και δυο 
άλλοι, που κατηγορήθηκαν για δωροδοκία άλλου είδους -όμως η ζημιά είχε 
γίνει, το γόητρο των Χριστιανοδημοκρατών είχε υποστεί βαρύτατο πλήγμα. 

Και έτι χειρότερα: Τα «λαδώματα» αυτά έβγαλαν εκ νέου στην επιφάνεια τον 
συστημικό χαρακτήρα αυτής της διαφθοράς, που σχετίζεται, μεταξύ άλλων, 
με την προσφιλή συνήθεια των χριστιανοδημοκρατών πολιτικών να ασκούν, 
παράλληλα με το βουλευτικό τους αξίωμα, και άλλα επικερδή επαγγέλματα 
ή να συμμετέχουν σε εποπτικά συμβούλια μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 
-με το «αζημίωτο» φυσικά. Στην ομοσπονδιακή Βουλή λειτουργούν έτσι εξ 
αντικειμένου ως λομπίστες αυτών των ομίλων. Η επακόλουθη σύγκρουση 
συμφερόντων που προκύπτει αποτελεί μικρό πρόβλημα γι’ αυτούς: Το 
επιλύουν κατά κανόνα υπέρ των ομίλων. Το κέρδος που αποκομίζουν από τα 
«φάουλ» τους βρίσκεται όμως σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με τη ζημιά 
που προξενούν στο κόμμα τους, εφόσον βέβαια αυτά έρχονται, όπως στην 
προκειμένη περίπτωση, στη δημοσιότητα.

Αυτό πλήττει και το γόητρο της καγκελάριου. «Είναι μια ειρωνεία της τύχης, ότι 
η εποχή Μέρκελ, που εγκαινιάστηκε με την απηνή κριτική της στις βρώμικες 
δοσοληψίες του Κολ, τελειώνει τώρα με την επιστροφή στον παλιό βούρκο της 
διαφθοράς» σημείωνε τηλεπαρουσιαστής. 

Η αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Η Ελλάδα δεν έχει το μονοπώλιο 
στο «ακορντεόν», στη συνεχή εναλλαγή σκληρών και χαλαρών μέτρων κατά 
της πανδημίας. Εξίσου δεινή ακορντεονίστρια είναι και η Γερμανία. Αυτό έγινε 
εμφανές μετά τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν, υπό την πίεση των εργοδοτών, 
η γερμανική κυβέρνηση χαλάρωσε υπερβολικά τα μέτρα προστασίας κατά 
του κορονοϊού στις επιχειρήσεις και τους δημόσιους χώρους. Το αποτέλεσμα 
ήταν μια νέα έξαρση της επιδημίας και αλλεπάλληλα  lockdown,  που δεν 
μπόρεσαν όμως να αναχαιτίσουν την πανδημία.  Η κατάσταση επιδεινώθηκε 
τους πρώτους μήνες του χρόνου λόγω της παράλειψης του υπουργείου υγείας 
να παραγγείλει επαρκείς ποσότητες εμβολίων και της καθυστέρησης των 
εμβολιασμών λόγω υπέρμετρων γραφειοκρατικών εμποδίων. Η δημοφιλία 
του αρμόδιου υπουργού Γιέν Σπαν βρίσκεται από τότε σε ελεύθερη πτώση, το 
περιοδικό «Der Spiegel» του προσάπτει μια «νέα ανικανότητα».
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Ο αδύναμος πρόεδρος του κόμματος. «Όταν ο Θεός έβρεχε χάρισμα, 
ο Άρμιν Λάσετ κρατούσε ομπρέλα».  Έτσι χαρακτήριζε στέλεχος των 
Χριστιανοδημοκρατών, που θέλει να μείνει ανώνυμο, τον πρωθυπουργού της 
Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, που εξελέγη προ διμήνου νέος πρόεδρος του 
κόμματος. Οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν, ότι αδυνατεί να 
εκπονήσει ένα αξιόπιστο χριστιανοδημοκρατικό προφίλ για τη μετά-Μέρκελ 
εποχή και ότι καθυστερεί αδικαιολόγητα την εκπόνηση ενός νέου κομματικού 
προγράμματος ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του προσεχούς 
Σεπτεμβρίου. 

Στους παραπάνω παράγοντες πρέπει να προστεθεί όμως και ένας άλλος που είναι 
ίσως πιο καθοριστικός: Οι Χριστιανοδημοκράτες, το μεταπολεμικά σπουδαιότερο 
κόμμα εξουσίας στην Γερμανία, δυσκολεύονται να «εξουσιάσουν» υπό τις συνθήκες 
της πανδημίας. Ο κορονοϊός τους έφερε τα πάνω κάτω, υποχρεώνοντας τους σε αλλαγή 
του οικονομικού δόγματος, ήτοι στην αντικατάσταση του νεοφιλελευθερισμού 
από έναν άκρατο κεϊνσιανισμό -ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν τόσο ισχυρός ο 
κρατικός παρεμβατισμός, ποτέ άλλοτε δεν είχαν ανατραπεί τόσο θεμελιακά οι 
κανονιστικές διατάξεις του νεοφιλελευθερισμού, όπως το μηδενικό έλλειμμα του 
Προϋπολογισμού, και ποτέ στα περασμένα επίσης δεν ήταν τόσα πολλά τα χρήματα 
που διέθεσε το κράτος για την στήριξη της οικονομίας. Όντας αιφνιδιασμένοι, οι 
Χριστιανοδημοκράτες πελαγοδρομούν από τότε σε αχαρτογράφητα νερά. 

Η κοπερνίκειος αυτή στροφή έχει βέβαια ιδιοτελή σκοπό: τη σωτηρία του 
καπιταλιστικού συστήματος, όπως και ημερομηνία λήξης: το τέλος της 
πανδημίας. Αυτό τους καθησυχάζει, δεν τους καθιστά όμως ικανούς να βγουν 
από το νεοφιλελεύθερο «πετσί» τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας 
μη νεοφιλελεύθερης πραγματικότητας. Η «νέα ανικανότητα» πηγάζει από την 
αδυναμία τους να δώσουν προτεραιότητα στην υπεράσπιση της υγείας και της ζωής 
των ανθρώπων εις βάρος των συμφερόντων των επιχειρηματιών, το «ακορντεόν» 
τους εκπέμπει μόνο κακοφωνία.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Γερμανία. Μέχρι πρότινος, η Άνγκελα Μέρκελ είχε 
τη φήμη της ιδιοφυούς «μαέστρου» των κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα 
έχει γίνει και η ίδια έρμαιό τους. Η ανικανότητά της στην καταπολέμηση της 
πανδημίας δεν είναι ίσως μεγαλύτερη από εκείνη των άλλων κρατών-μελών. Λόγω 
της οικονομικής υπεροπλίας της χώρας της στην Κοινότητα φαντάζει, ωστόσο, 
ασύγκριτα μεγαλύτερη. Κι αυτό αποβαίνει σε αντίστοιχο μέγεθος εις βάρος της 
πολιτικής της αξιοπιστίας και επιρροής.
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ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ, ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ 

ΝΈΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Βαγγέλης Μαρινάκης, Πολιτικός Επιστήμονας, 

μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

H ανακοίνωση δια στόματος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν τον 
Αύγουστο του περασμένου έτους, πως οι υγειονομικές αρχές της χώρας 
ενέκριναν τη χρήση ενός εμβολίου κατά του κορονοϊού σε μια συγκυρία 

κατά την οποία οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές φαρμακοβιομηχανίες δεν είχαν 
καν εισέλθει στην τρίτη φάση των δοκιμών, προκάλεσε την επιφυλακτικότητα αν όχι 
την αμφιβολία αρκετών επιστημόνων -ανάμεσά τους του κορυφαίου Αμερικανού 
επιδημιολόγου Άντονι Φάουτσι-  για την αξιοπιστία του σκευάσματος. 

Ύστερα από λίγους μήνες και σε μια αντιστροφή των συνθηκών, το έγκυρο ιατρικό 
περιοδικό Lancet ανακοίνωνε πως η αποτελεσματικότητα του εμβολίου Sput-
nik-V φτάνει το 91,5%, η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ γινόταν η 
πρώτη από τους Ευρωπαίους ηγέτες που δήλωσαν ανοικτοί στη συμπαραγωγή 
του με τη Ρωσία και οι υγειονομικές υπηρεσίες της Ουγγαρίας ξεκινούσαν τη 
διαδικασία εμβολιασμού με το εν λόγω εμβόλιο. Τη γνώριμη ευρωπαϊκή εικόνα 
σύγχυσης όμως ήλθε να επαναφέρει στα μέσα Φεβρουαρίου η επικεφαλής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία διατύπωσε σε δημόσια 
θέα αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα του Sputnik-V, για να διαψευστεί 
έπειτα από μόλις δύο εβδομάδες από τον Γάλλο Eπίτροπο εσωτερικής αγοράς, Τιερί 
Μπρετόν, ο οποίος διαβεβαίωνε πως «είναι οκ» αν χώρες της ΕΕ επιθυμούν να 
προμηθευτούν εμβόλιο από τη Μόσχα ή το Πεκίνο.

Φτάνοντας κανείς στο σήμερα και επιχειρώντας μια σύγκριση ανάμεσα στα 
επιτεύγματα των μεγάλων δυνάμεων που απαρτίζουν τον σκληρό πυρήνα της ΕΕ 
από τη μια πλευρά και της Ρωσίας από την άλλη δεν θα δυσκολευτεί να διαπιστώσει 
ποιος κερδίζει εντυπώσεις στην εμβολιαστική κούρσα. Η Γαλλία αποτελεί τη μόνη 
από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που δεν έχει δημιουργήσει 
το δικό της εμβόλιο, παρότι έδρα του βιοφαρμακευτικού κολοσσού Sanofi. Όσο για 
τη Γερμανία, αν και μπορεί να υπερηφανεύεται για τη συμμετοχή της εγχώριας 
BioNTech στο στάδιο της έρευνας του πρώτου αδειοδοτημένου εμβολίου εντός της 
ΕΕ, δεν θα πρέπει να λησμονείται πως η συμβολή της αμερικανικής Pfizer υπήρξε 
καθοριστική σε επίπεδο παραγωγής και δικτύου διανομής. 
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Την ίδια ώρα, οι χώρες του Κοχ και του Παστέρ, πρωτοπόρες για δεκαετίες στον 
τομέα των εμβολίων ειδικότερα και της ερευνητικής ιατρικής γενικότερα, είναι 
ανάμεσα στα πέντε κράτη εντός της Ένωσης που συμφώνησαν για παραγωγή 
του Sputnik-V στο έδαφός τους, ενός σκευάσματος που έχει εγκριθεί από τις 
υγειονομικές αρχές 46 κρατών και χρησιμοποιείται ήδη σε 20.

Οι συνέπειες της νεοφιλελεύθερης επέλασης 
για την Υγεία στην ΕΕ

Για αυτή την οπισθοδρόμηση θα πρέπει να αναζητηθούν αίτια όχι στο παρόν αλλά 
στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν. Η διάβρωση των δημόσιων συστημάτων υγείας 
από τη νεοφιλελεύθερη προσέγγιση των προηγούμενων δεκαετιών συνοδεύτηκε 
όχι μόνο από την αποεπένδυση σε ό, τι αφορά τις δημόσιες δομές υγείας αλλά και 
από τη «λεηλασία» της πανεπιστημιακής έρευνας από τις μεγάλες φαρμακευτικές 
εταιρίες (η BioNTech στηρίχθηκε στις έρευνες του πανεπιστημίου του Μάιντς 
και η AstraZeneca στις έρευνες του πανεπιστήμιου της Οξφόρδης), γεγονός που 
καταδεικνύει την ομηρία ακόμη και ισχυρών κρατών από τις Big Pharma. Μια 
ακόμη συνέπεια του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού, η μεταφορά 
παραγωγικών μονάδων σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους ήλθε και αυτή 
να εκδικηθεί την ΕΕ, αφού η καθυστέρηση μιας μεγάλης παρτίδας εμβολίων 
συνδέεται με την απόφαση του μεγαλύτερου κατασκευαστή εμβολίων στον κόσμο, 
του ινδικού ινστιτούτου Serum, να θέσει τις υγειονομικές ανάγκες της χώρας του 
σε προτεραιότητα. Ο συνδυασμός τέλος της χαρακτηριστικής ασυνεννοησίας που 
χαρακτηρίζει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και η αδυναμία να διοχετευτούν επαρκή 
κεφάλαια για την έρευνα και την ανάπτυξη των εμβολίων (ΗΠΑ και Βρετανία 
προσέφεραν επταπλάσια κονδύλια) έρχεται να επιβεβαιώσει την αποτυχία της 
πολιτικής ηγεσίας της ΕΕ να καταστρώσει μια στρατηγική διαχείρισης της κρίσης.

Γεωπολιτικές επιπτώσεις και ψυχροπολεμική όξυνση

Η αποτυχία αυτή έχει όπως είναι αναμενόμενο επιπτώσεις και στο γεωπολιτικό 
κύρος της ΕΕ. Σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φάρσα της 
ιστορίας, Τσεχία Και Ουγγαρία, δύο από τις χώρες που υπέστησαν στα μέσα 
του 20ου αιώνα την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων και των οποίων η είσοδος 
στην ευρωπαϊκή οικογένεια συνδέθηκε με την προοπτική της αποδυνάμωσης 
της επιρροής του Κρεμλίνου, είναι εκείνες που πρωτοστάτησαν στην προμήθεια 
του ρωσικού εμβολίου. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Βρυξέλλες βλέπουν τρίτους 
δρώντες να αναλαμβάνουν ευρύτερους ρόλους, όπως η παραδίδουσα μαθήματα 
real politik Σερβία, που εξάγει ρωσικής προέλευσης φαρμακευτικό υλικό σε 
χώρες των Βαλκανίων για τις οποίες υποτίθεται πως η ευρωπαϊκή πορεία ήταν η 
μόνη προοπτικής ευημερίας.



Εκτός όμως από το καίριο πλήγμα στο ευρωπαϊκό γόητρο η εμβολιαστική επιτυχία 
της Ρωσίας δημιουργεί νέου χαρακτήρα περιπλοκές για την ΕΕ. Δεδομένης της 
ψυχροπολεμικής όξυνσης των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον τα κράτη 
της ΕΕ καλούνται να διαλέξουν στρατόπεδο, πράγμα που σημαίνει τη στοίχισή 
τους πίσω από τις αμερικανικές προτεραιότητες. Εντός αυτού του πλαισίου, και 
με κλιμακούμενη την πίεση που ασκείται στο ισχυρότερο ευρωπαϊκό κράτος, την 
Γερμανία, να υποχωρήσει από την κατασκευή του αγωγού (ρωσικού) φυσικού 
αερίου Nord Stream 2, είναι βέβαιο πως και ο εμβολιασμός δεν θα εξαιρεθεί της 
επικείμενης σύγκρουσης. Το ότι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν είχε ακόμη εγκρίνει το Sputnik-V που 
είχε ήδη εγκριθεί και κυκλοφορούσε σε κράτη-μέλη του, ο Επίτροπος Μπρετόν είχε 
ανακρούσει πρύμναν λέγοντας πως «η ΕΕ δεν χρειάζεται το ρωσικό εμβόλιο» και ο 
Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ 
σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τις σχέσεις των δύο πλευρών, δεν αφήνουν 
περιθώριο αμφιβολίας για το πώς θα εξελιχθούν από τούδε τα πράγματα.
ται νέος κύκλος διαβουλεύσεων και ίσως και να χρειαστεί και τρίτος.   
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ΤΟ «ΠΑΖAΡΙ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΔΗΓΌΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟ
Θωμάς Γούμενος, 

Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης

Σ  ε τροχιά οριστικοποίησης της πολιτικής της για τη μετανάστευση και το 
άσυλο φαίνεται πως έχει εισέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα 
της Συνόδου Κορυφής που είναι σε εξελιξη (25-26 Μαρτίου) πιθανώς να 

καθορίσουν και τον χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας αυτής, η οποία εμπλέκει 
σε σημαντικό βαθμό την Τουρκία. Τα κεντρικά –και διασυνδεόμενα– επίδικα από 
τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό αυτή η πολιτική είναι, πρώτον, η τύχη της 
πρότασης της Κομισιόν για το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο 
και, δεύτερον, οι αλλαγές που θα υπάρχουν στην ανανεωμένη Κοινή Δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας.

Η πρόταση για το Νέο Σύμφωνο παρουσιάστηκε από την Κομισιόν στα τέλη 
Σεπτεμβρίου1. Παρότι είχαν εκφραστεί προσδοκίες ότι οι συζητήσεις μεταξύ των 
κρατών-μελών θα οδηγούσαν σε μια τελική συμφωνία επί του Συμφώνου ως τη 
λήξη της γερμανικής Προεδρίας, κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Το τελευταίο 
διάστημα, πάντως, παρατηρείται αναθέρμανση των διεργασιών. Στις 15 Μαρτίου 
πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των Υπουργών 
Εξωτερικών και των Υπουργών Εσωτερικών των 27 χωρών για να συζητήσουν το 
Νέο Σύμφωνο και ειδικότερα τη λεγόμενη «εξωτερική» διάσταση. Η διάσταση αυτή 
αφορά στη σχέση της ΕΕ με τις κύριες χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών 
και προσφύγων, και παρότι περιλαμβάνει αναφορές στην ανάγκη αντιμετώπισης 
των συνθηκών που δημιουργούν πρωτογενώς την ανάγκη της μετανάστευσης, το 
βάρος πέφτει στον προσδιορισμό «καρότων» και «μαστιγίων» προς τις τρίτες χώρες 
προκειμένου να εμποδίσουν τις ροές.

1 Για μια πρώτη ανάλυση της πρότασης βλέπε την ανάλυση του Ινστιτούτου ΕΝΑ: https://www.enainsti-
tute.org/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%
CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/

https://www.enainstitute.org/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/
https://www.enainstitute.org/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/
https://www.enainstitute.org/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/
https://www.enainstitute.org/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF/


Επιπλέον, το Σαββατοκύριακο 20-21 Μαρτίου συναντήθηκαν στην Αθήνα οι Υπουργοί 
του «Med 5», των πέντε μεσογειακών χωρών που αποτελούν τις χώρες πρώτης 
υποδοχής. Αναμενόμενα, αν και όχι σε ιδιαίτερα συγκρουσιακούς τόνους, ζήτησαν 
την ενίσχυση της υποχρεωτικότητας στην κατανομή των προσφύγων, στοιχείο που 
αναφέρεται στη διάσταση της «αλληλεγγύης» της πρότασης της Κομισιόν. Ακόμα, 
η Επίτροπος Ι. Γιόχανσον θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 29 Μαρτίου τη Λέσβο, όπου 
θα συναντηθεί με τους επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης, προφανώς σε μια 
προσπάθεια προώθησης της νέας «πρότυπης» δομής υποδοχής στο νησί.

Ως προς το δεύτερο διακύβευμα, η πιθανότητα ανανέωσης της Κοινής Δήλωσης 
ΕΕ-Τουρκίας αποτελεί κομμάτι,  το πλέον φλέγον για πολλές χώρες της ΕΕ, των 
ευρυτέρων ευρωτουρκικών σχέσεων· σε αυτές περιλαμβάνονται βέβαια οι κινήσεις 
της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και οι σχέσεις της με την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Στο πλαίσιο μιας προσπάθειας αποκλιμάκωσης των ευρω-τουρκικών 
τριβών (βλέπε την επανέναρξη των διερευνητικών με την Ελλάδα, αλλά  και την 
τηλεδιάσκεψη Μακρόν-Ερντογάν), σχετιζόμενης πιθανότατα με έναν ευρύτερο 
«φιλοδυτικό» ελιγμό του Ερντογάν (βλέπε πρόσφατες κινήσεις αποκατάστασης των 
σχέσεων με την Αίγυπτο και την Σαουδική Αραβία), την Παρασκευή 19 Μαρτίου 
οι επικεφαλής της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Σαρλ Μισέλ συνομίλησαν με 
τον Ταγίπ Ερντογάν, προαναγγέλλοντας μάλιστα επίσκεψη στη γείτονα χώρα. Η 
συζήτησή τους αφορούσε όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, το οποίο 
άλλωστε είναι στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής και για το οποίο ενημερώθηκαν 
και οι ευρωπαίοι ΥΠΕΞ από τον Ζ. Μπορέλ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων 
της 22ας Μαρτίου.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, το γεγονός ότι η Έκθεση Μπορέλ χαρακτηρίζει 
εύθραυστη, αλλά βελτιωμένη την κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο, καθώς και ο τρόμος 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο ενδεχόμενο επανάληψης της «κρίσης» του 2015 
-μια ψοφοδεής στάση η οποία κάνει εφικτή την ίδια την ωμή «εργαλειοποίηση» 
του προσφυγικού από την Τουρκία2- καθιστά εξαιρετικά πιθανή την ανανέωση της
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1  Βεβαίως, παρά τα ανακριβώς ή υποκριτικώς λεγόμενα (από εγχώρια και ευρωπαϊκά χείλη), η εργαλειοποίηση 
μαζικών μεταναστευτικών ροών κάθε άλλο παρά ασυνήθιστη είναι διεθνώς καθ’ όλη τη μεταπολεμική περίοδο 
(βλέπε K. Greenhill, 2016, “Migration as a Weapon in Theory and in Practice”, Military Review, 96(6): 23-36.



Κοινής Δήλωσης πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της. Βάσει αυτού του σεναρίου, 
η Τουρκία (που φιλοξενεί μακράν τον μεγαλύτερο προσφυγικό πληθυσμό στον 
κόσμο) θα λάβει σημαντική οικονομική βοήθεια με έμφαση στην ένταξη ή και 
ή και επιστροφή των Σύριων προσφύγων (και υποσχέσεις για ζητήματα όπως 
η βίζα),  με αντάλλαγμα τη δέσμευση της για αποτελεσματική εκπλήρωση του 
ρόλου του εξωτερικού φρουρού. Πιθανολογείται ότι σε αυτήν την ανανεωμένη 
συμφωνία η Τουρκία θα δεχθεί την επιστροφή προσώπων όχι μόνο από τα 
νησιά του Αν. Αιγαίου, αλλά από  το σύνολο της χώρας, κάτι που θα επέτρεπε 
τη δυνατότητα άρσης του γεωγραφικού περιορισμού, μια κάποια ύφεση της 
στρατικοποιημένης αντιμετώπισης των ροών στο Αιγαίο (ένθεν και ένθεν) 
και την ανάκτηση μεγαλύτερων βαθμών ελευθερίας στη διαχείρισης του 
προσφυγικού από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση.

Προς το παρόν, πάντως, το τελικό κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής 
προσπάθησε να διατηρήσει τις ισορροπίες της Έκθεσης Μπορέλ καλώντας την 
Τουρκία να συνεργαστεί «για την προστασία των συνόρων, την καταπολέμηση της 
παράνομης μετανάστευσης και τις επιστροφές παράτυπων μεταναστών και των 
απορριφθέντων αιτούντων άσυλο προς αυτήν, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση ΕΕ-
Τουρκίας, που  εφαρμόζεται  χωρίς διακρίσεις», επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα την 
«ανταμοιβή» της Άγκυρας εφόσον επιδεικνύει στάση «συμμόρφωσης».

Η πιθανή ανανέωση της ευρωτουρκικής συμφωνίας θα διευκολύνει και την 
κατάληξη του Νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Εν 
προκειμένω, η εφαρμογή της υποχρεωτικής κατανομής των αιτούντων άσυλο 
θα ήταν η βέλτιστη εκδοχή -για τις νησιωτικές κοινωνίες, τη χώρα συνολικά και 
τους ίδιους τους πρόσφυγες και μετανάστες. Δυστυχώς, η εκδοχή αυτή φαίνεται 
εξαιρετικά μακρινή· το πιθανότερο είναι το Σύμφωνο να κινείται στη φοβική και 
φοβισμένη λογική της πρότασης της Κομισιόν.
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