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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ

Μ ε το Δελτίο Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών 
ΕΝΑ επιλέγει να πάρει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο 
γύρω από τα ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον στην τρέχουσα 
συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα 
το μέλλον της Ευρώπης. Εκδίδεται μηνιαία, στο πλαίσιο της ευρύτερης δραστηριότητας 
του Ινστιτούτου.

Στη βάση των αρχών της Ιδρυτικής Διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Ευρωπαϊκών 
Εξελίξεων δεν θα στέκεται πολιτικά και κοινωνικά ουδέτερο απέναντι στα γεγονότα, 
αλλά θα αναζητεί πειστικές απαντήσεις, σε προοδευτική κατεύθυνση, στις ποικίλες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα το ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Το αφετηριακό ερώτημα στο οποίο το Δελτίο  επιχειρεί να απαντήσει δεν είναι το συχνά 
διατυπούμενο «περισσότερη ή λιγότερη Ευρώπη;» αλλά το «ποια Ευρώπη θέλουμε;» 
και το πώς αυτή μπορεί να οικοδομηθεί.

Η οικονομική κρίση λειτούργησε ως καταλύτης, επιταχύνοντας την προϊούσα 
απομάκρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ιδρυτικές αξίες και αρχές της, από το 
θεσμικό και κοινωνικό δημοκρατικό της κεκτημένο. Η κυριαρχία μιας τεχνοκρατικά 
οριζόμενης πολιτικής και οικονομικής ορθοδοξίας απογυμνώνει το ευρωπαϊκό θεσμικό 
οικοδόμημα από τις δημοκρατικές του λειτουργίες, θέτοντας εκ νέου, με πιεστικό 
τρόπο, το ερώτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης των οργάνων και των αποφάσεων 
της ΕΕ και της κοινωνικής γείωσης των πολιτικών της. Παράλληλα, με το ξέσπασμα 
και της προσφυγικής κρίσης, οι αξίες του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της 
ανεκτικότητας και του πλουραλισμού, που λειτούργησαν στο παρελθόν προωθητικά για 
τη συνάντηση των λαών της Ευρώπης σε μια προοδευτική κατεύθυνση, τίθενται πλέον 
υπό αμφισβήτηση. Η τρίτη και σε εξέλιξη κρίση, εκείνη της πανδημίας του κορονοϊού 
προκαλεί πρωτόγνωρες συνθήκες σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που 
αναδεικνύουν εξίσου ανεπανάληπτες προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες αφενός 
συνιστά ένα κυριολεκτικά ζωτικής διακύβευμα αφετέρου, σε διαπλοκή με τα λοιπά 
μεγάλα διλήμματα, θα (ανα)προσδιορίσει το μέλλον της Ευρώπης.

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

Ο     αντίκτυπος των εξελίξεων στις ΗΠΑ για την Ευρώπη, οι συμβολισμοί του 
Sofagate, η στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία και οι συσχετισμοί ενόψει των 
γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται 

στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #38:

Η νίκη του Τζο Μπάιντεν προκάλεσε ανακούφιση στην Ευρώπη, με την προσδοκία 
ενίσχυσης -«αναβίωσης» ουσιαστικά- της Διατλαντικής Σχέσης, αλλά και ενίσχυσης 
της πολυμέρειας στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Ο κινήσεις του νυν ενοίκου 
του Λευκού Οίκου μετά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του κάθε άλλο παρά σε 
εύκολη θέση φέρνουν την Ευρώπη τόσο στο ζήτημα των εμβολίων Covid-19 όσο 
κυρίως για την οικονομική λογική της διαχείρισης της κρίσης.

Στον απόηχο του Sofagate, η αμήχανη στιγμή της «υποβάθμισης» της Προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την πρόσφατη επίσκεψη της ηγεσίας της ΕΕ 
στην Άγκυρα πυροδότησε μια έντονη συζήτηση στις Βρυξέλλες, χαρακτηριστική 
της κατάστασης που επικρατεί στις ευρωπαϊκές υποθέσεις στις μέρες μας: είναι 
εκτός θέματος και παραβλέπει -συνειδητά ίσως- την ουσία.

Την ίδια ώρα, η υποτονική αντίδραση της πρωτίστως της θεσμικής ηγεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δευτερευόντως των κρατών-μελών της σχετικά με την 
όξυνση των σχέσεων της Ρωσίας με τη Δύση έρχονται να επιβεβαιώσουν την 
απουσία κοινού βηματισμού, αλλά και την αυξανόμενη εξάρτηση από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες.

Οι γερμανικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2021 είναι οι πιο ενδιαφέρουσες των 
τελευταίων δεκαετιών. Το βασικό χαρακτηριστικό της εκλογικής αναμέτρησης 
είναι η εντυπωσιακή δημοσκοπική άνοδος των Πρασίνων με την υποψηφιότητα 
της Αναλένα Μπέρμποκ. Αντίθετα η αποχώρηση από την ενεργό πολιτική σκηνή 
της Άνγκελα Μέρκελ και η μη πειστική προς παρόν υποψηφιότητα του Άρμιν 
Λάσετ, δείχνουν ότι αυτή τη φορά ο δρόμος προς την Καγκελαρία για το CDU/CSU 
κάθε άλλο παρά βατός θα είναι. Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα κληθεί να 
λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Γερμανίας αλλά και της ΕΕ για 
την επόμενη δεκαετία.
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ΕΜΒOΛΙΑ ΚΑΙ BIDENOMICS 
ΠΙEΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ

H εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν τον περασμένο Νοέμβριο και η 
αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο προκάλεσαν 
ανακούφιση στην Ευρώπη, με την προσδοκία ενίσχυσης -«αναβίωσης» 

ουσιαστικά- της Διατλαντικής Σχέσης, αλλά και ενίσχυσης της πολυμέρειας στο 
παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα. Μπορεί το δόγμα του τέως Προέδρου των ΗΠΑ, 
όντως, να υποχώρησε, ωστόσο, οι κινήσεις του νυν ενοίκου του Λευκού Οίκου 
μετά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του κάθε άλλο παρά σε εύκολη θέση 
φέρνουν την Ευρώπη τόσο στο ζήτημα των εμβολίων Covid-19 όσο κυρίως για την 
οικονομική λογική της διαχείρισης της κρίσης, αλλά και για την επόμενη ημέρα.

Η πρόταση για άρση των πατεντών, ο αιφνιδιασμός και το 
χαμένο ηθικό πλεονέκτημα της Ευρώπης

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στηρίζει την Πρόταση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας για προσωρινή άρση πνευματικών δικαιωμάτων για τα εμβόλια 
κατά της νόσου Covid-19 ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία εξαιτίας των εξαιρετικών περιστάσεων που έχει διαμορφώσει. Η πρόταση 
του Αμερικανού Προέδρου αιφνιδίασε την Ευρώπη, με τις ανάμικτες αντιδράσεις 
Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών να αναδεικνύουν πολιτικό «σάστισμα» και 
άλλον έναν διχασμό. «Ο Μπάιντεν έκανε τους Ευρωπαίους να φαίνονται ως οι 
κακοί» σχολίασε ο ευρωπαϊκός ιστότοπος Politico, προσθέτοντας ότι χτύπησε στις 
ηθικές αξίες «που τόσο αγαπά η Ευρώπη».

Η αρνητική απάντηση της Γερμανίας ήταν άμεση, κατηγορηματική και ηχηρή, 
αφού δόθηκε από το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, την Άνγκελα Μέρκελ. Η 
Καγκελάριος, σε πλήρη ταύτιση με το επιχείρημα της γερμανικής φαρμακευτικής 
Biontech - η οποία παρασκευάζει εμβόλιο μαζί με την αμερικανική Pfizer- τόνισε 
ότι μία τέτοια εξέλιξη δεν θα επιτάχυνε την παραγωγή εμβολίων αλλά το αντίθετο. 
Ο σοσιαλδημοκράτης ΥΠΕΞ της Γερμανίας Χάικο Μάας εξέφρασε την αντίθεσή 
του στη θέση της Μέρκελ εκτιμώντας ότι θα έπρεπε να συζητηθεί η αμερικανική 
πρόταση.
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Οι πιέσεις πάντως προς την Ευρώπη εντάθηκαν από διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν στήριξε την πρόταση Μπάιντεν για άρση 
των πατεντών στα εμβόλια, με τη χώρα του να είναι η παραγωγός του εμβολίου 
Sputnik-V, ενώ την ίδια ώρα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 
Πάπας Φραγκίσκος τάχθηκε επίσης υπέρ της απελευθέρωσης των πνευματικών 
δικαιωμάτων για τα εμβόλια. Oι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Medecins Sans Frontieres) 
με ανακοίνωσή τους, επικρότησαν το αίτημα των ΗΠΑ για απελευθέρωση της 
πατέντας, υπογραμμίζοντας δηκτικά ότι κράτη που εξακολουθούν να αντιτίθενται 
στην κατάργηση της πατέντας, όπως «χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νορβηγία, η Ιαπωνία 
και η Βραζιλία, πρέπει τώρα να αναλάβουν δράση και να αποφασίσουν να θέσουν 
την υγεία των ανθρώπων πάνω από τα κέρδη των φαρμακευτικών εταιριών και 
να απελευθερώσουν τις πατέντες». Ταυτόχρονα, 108 ευρωβουλευτές και 280 
βουλευτές χωρών της Ευρώπης, με κοινή επιστολή τους έκαναν έκκληση προς την 
ΕΕ και τα κράτη-μέλη για υποστήριξη της άρσης της Συμφωνίας για τα πνευματικά 
δικαιώματα που σχετίζονται με το εμπόριο (TRIPS) «και να προστατεύσουν 
την προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων στη ζωή, την υγεία και σε ένα 
αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο».

Η ΕΕ πάντως, μετά την (Κοινωνική) Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο αν και έδειξε 
ανοιχτή σε συζήτηση επί του θέματος, προφανώς προσχηματικά, εμμέσως είπε 
«όχι» στην πρόταση Μπάιντεν για την άρση των πατεντών, καλώντας χώρες 
όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία να εξάγουν την παραγωγή τους, όπως κάνει και η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να συζητούν για την άρση των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Η στάση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος αρχικά τάχθηκε υπέρ 
της αμερικανικής πρότασης, ενώ τελικά ουσιαστικά συντάχθηκε με το Βερολίνο, 
είναι ενδεικτική. Η ΕΕ με την έλλειψη της κοινής πολιτικής υγείας και μετά το 
εμβολιαστικό φιάσκο που καθυστέρησε την εμβολιαστική σε όλη την ήπειρο επί 
της ουσίας δεν έδειξε διάθεση να συμβάλει στην προοπτική του εμβολίου ως 
παγκόσμιου αγαθού.

Το αμερικανικό κράτος δίνει χρήμα για την ανάκαμψη,
η Ευρώπη καθυστερεί και δεν αλλάζει

To φλέγον ζήτημα των εμβολίων και της επιτάχυνσης της παραγωγής και διανομής 
τους, ωστόσο, δεν είναι το μόνο πεδίο στο οποίο οι κινήσεις του Λευκού Οίκου 
κάνουν τις Βρυξέλλες να αισθάνονται ιδιαίτερα άβολα, το ίδιο κάνουν και τα Bide-
nomics.

Η επένδυση 2 τρισ. δολαρίων στις υποδομές των ΗΠΑ, μέσω της αύξησης φόρων 
στις επιχειρήσεις (από το 21% στο 28%), το σχεδόν ισόποσο σχέδιο ανάκαμψης από 
την πανδημία (1,8 τρισ. δολάρια) για εργαζόμενους, μαθητές και οικογένειες
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αποτελούν τολμηρά μέτρα κεϊνσιανής λογικής που προωθεί ο Λευκός Οίκος 
για την τόνωση της αμερικανικής οικονομίας, με το κράτος σε ρόλο «οδηγού», 
υπερβαίνοντας της λογική των νεοφιλελεύθερων Reaganomics της δεκαετίας 
του ’80 και των επιταγών της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον της δεκαετίας 
του ’90. Τα μέτρα αυτά προκαλούν πίεση στην Ευρώπη, η οποία κινείται με 
εξαιρετικά αργούς ρυθμούς προς τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης, πάντα 
υπό την ομηρεία της σκληρής γραμμής του ευρωπαϊκού Βορρά που πάλεψε 
μέχρι την τελευταία στιγμή να περάσει περισσότερα δάνεια εις βάρος των 
επιχορηγήσεων στο πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο υπενθυμίζεται 
ότι δεν παρέχει απευθείας χρήματα στους πολίτες των κρατών-μελών αλλά 
χρηματοδότηση στις κυβερνήσεις μέσω των επενδυτικών σχεδίων τους.

Προφανώς και οι πολιτικοί και θεσμικοί συσχετισμοί, καθώς και η οικονομική 
πραγματικότητα στις δύο όχθες του Ατλαντικού δεν μπορούν να τεθούν σε άμεση 
σύγκριση, αφού από τη μία πλευρά, στις ΗΠΑ υπάρχει ένα ομοσπονδιακό κράτος 
με κοινή δημοσιονομική πολιτική ενώ από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη, 
μία χαλαρή πολιτική ένωση σε συνδυασμό με μια νομισματική και μία ελλιπή 
οικονομική ένωση, ούτε καν στο σύνολο των κρατών.

Η πανδημική κρίση και η ύφεση που προκάλεσε για το σύνολο των κρατών 
της ΕΕ έσπασε αρκετά ταμπού. Η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, η 
αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας, το (άμεσο, με το ξέσπασμα της κρίσης) 
πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ ήταν κινήσεις προς την κατεύθυνση 
της αμοιβαιοποίησης των βαρών και της στήριξης των ευρωπαϊκών χωρών και 
ενδεικτικές μιας διάθεσης σχετικής ευελιξίας της ΕΕ. Όμως για την υπέρβαση της 
κρίσης, της δεύτερης και σοβαρότερης οικονομικής μέσα σε μόλις μία δεκαετία, 
δεν αρκούν αφού οι προκλήσεις αγγίζουν το θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης 
και ιδιαίτερα το πλαίσιο της οικονομικής της διακυβέρνησης.

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) δεν μπορεί να διατηρηθεί 
έπειτα από τις εξελίξεις των τελευταίων ετών και τη (μη) ανταπόκριση των 
κρατών-μελών στους σκληρούς όρους του και αυτό το αναγνωρίζουν όχι μόνο 
οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης αλλά και οι συστημικές που στήριξαν 
τη σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία ακόμη και με κοινωνικό κόστος (Κλάους 
Ρέγκλινγκ, Κριστίν Λαγκάρντ μεταξύ άλλων). «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα νέο 
δημοσιονομικό πλαίσιο» τόνιζε σε πρόσφατο άρθρο του ο Ζαν Πιζανί-Φερί 
στο Project Syndicate, τονίζοντας ότι «ακόμη και από την πανδημική κρίση, οι 
δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν υπερβολικοί και ολοένα 
και περισσότερο ανεφάρμοστοι, αντικατοπτρίζοντας περισσότερο τα κίνητρα των 
δύσπιστων κρατών μελών παρά την οικονομική κοινή λογική». Η αντικατάσταση 
του ΣΣΑ από ένα Σύμφωνο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Κοινωνική Συνοχή και 
την Οικονομική Σύγκλιση είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για την επόμενη ημέρα της 
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Ευρώπης. Ταυτόχρονα, επιτακτική είναι η ανάγκη για τη διαγραφή (ή ρύθμιση) 
του «κορονοχρέους» των κρατών μελών, το οποίο υπενθυμίζεται ότι έχει 
προστεθεί στο ήδη υψηλό δημόσιο χρέος αρκετών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, 
Γαλλία κ.ά.). Το ίδιο και άλλες εξελίξεις όπως η δημιουργία μιας κεντρικής 
ευρωπαϊκής δημοσιονομικής δυνατότητας, η μετεξέλιξη του ευρωπαϊκού 
σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης σε Ευρωπαϊκό Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο, 
κ.ά.

Οι ΗΠΑ δείχνουν εμμέσως τον «δρόμο» στην Ευρώπη

Η Ευρώπη για ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε ένα κρίσιμο 
σταυροδρόμι αποφάσεων, με τη διαφορά ότι τώρα καλείται όντως να λάβει 
αποφάσεις τόσο για το μέλλον του οικοδομήματός της όσο και για τις αρχές 
και τις ιδρυτικές της αξίες. Η πανδημία με τις τόσο ισχυρές πολιτικές, 
οικονομικές και κοινωνικές της προεκτάσεις ανέδειξε -όπως και οι κρίσεις 
που προηγήθηκαν- τα δομικά κενά της ΕΕ και πλέον δεν επιτρέπει νέα όξυνση 
ανισοτήτων στην Ευρώπη σε περιφερειακό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό.

Οι εξελίξεις στο ομοσπονδιακό κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών «υπενθυμίζουν» 
στην Ευρώπη  το προς τα πού θα πρέπει να κινηθεί ως πολιτικό εγχείρημα, 
δηλαδή προς πιο ριζοσπαστικές και συλλογικού χαρακτήρα αποφάσεις, στην 
κατεύθυνση της περαιτέρω ενοποίησης.
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SOFAGATE, Ή, 
ΠΡΟΦAΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡΤIΑΙΣ

Γιάννης Γούναρης, 
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

«Ε χμ…». Η εικόνα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν καθώς παρακολουθούσε, αμήχανη και εμφανώς 
ενοχλημένη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ 

να  κάθεται στην πολυθρόνα που του είχε ετοιμάσει το πρωτόκολλο του Τούρκου 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -δίπλα στον τελευταίο- με την ίδια να αρκείται 
σε μια θέση στον, αναπαυτικό μεν, χαμηλότερου ύψους και απομακρυσμένο δε, 
καναπέ του προεδρικού γραφείου στην Άγκυρα σίγουρα δεν θα ξεχαστεί εύκολα 
στις Βρυξέλλες. Αρχικά, τα βέλη στράφηκαν κατά του προφανούς στόχου: ο 
Ερντογάν, ένας αυταρχικός ισλαμιστής ηγέτης με κανέναν απολύτως σεβασμό 
στην ισότητα των φύλων, είχε εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να υποβαθμίσει 
την φον ντερ Λάιεν, υπενθυμίζοντας της τη θέση της ως γυναίκα: κάτω και σε 
κόσμια απόσταση από τη συζήτηση μεταξύ των ανδρών. Η ίδια η πρόεδρος της 
Επιτροπής δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η εμπειρία της 
στην Άγκυρα την είχε κάνει να νιώσει «πληγωμένη και μόνη, ως γυναίκα και ως 
Ευρωπαία», μια δήλωση που προκάλεσε συμπάθεια και δηλώσεις υποστήριξης 
εκ μέρους των ευρωβουλευτών. Και είναι αλήθεια ότι δεν χρειάζεται να ερευνήσει 
κανείς πολύ για να διαπιστώσει ακριβώς το είδος του σεβασμού που τρέφουν 
ο Τούρκος πρόεδρος και το καθεστώς του για τα δικαιώματα των γυναικών: η 
πρόσφατη αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας, η συχνότητα και η γενικευμένη ατιμωρησία της βίας 
κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των γυναικοκτονιών, στη χώρα αυτή 
και η κατάταξή της ως προς την ισότητα των φύλων δίνουν μια ακριβή, όσο και 
αποκαρδιωτική, εικόνα. 

Οι ίδιοι οι Τούρκοι αξιωματούχοι επέμεναν, τις μέρες που ακολούθησαν το 
περιστατικό, ότι δεν είχαν καμία πρόθεση ή ενδιαφέρον να προσβάλουν την 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι η όλη υπόθεση ήταν, απλώς, μια 
ατυχής στιγμή του πρωτοκόλλου. Από την άλλη πλευρά, χωρίς να αναλίσκεται 



#38 09
κανείς σε δίκες προθέσεων, μπορεί να φανταστεί την έμπειρη και ικανή τουρκική 
διπλωματία να δυσκολεύεται να αντισταθεί στον πειρασμό να κάνει χρήση των 
συμβολισμών για να προκαλέσει εκνευρισμό, δυσαρέσκεια και, γιατί όχι, εσωτερικές 
τριβές στον «αντίπαλο». Η ευρωπαϊκή Ιστορία βρίθει περιστατικών όπου πάπες 
και πατριάρχες, αυτοκράτορες, βασιλείς και πρίγκηπες διαπληκτίζονταν μεταξύ 
τους κυριολεκτικά για το ύψος των καρεκλών τους ή για την απόσταση που αυτές 
ήταν τοποθετημένες από τον θρόνο-σύμβολο της εξουσίας. Και, εν προκειμένω, η 
υπόθεση του Sofagate κρύβει -ή αποκαλύπτει, αναλόγως της οπτικής γωνίας- ένα 
βαθύτερο πρόβλημα: η ΕΕ έχει υπερβολικά πολλούς προέδρους και οι πρόεδροι 
αυτοί έχουν υπερβολικά πολλές διαμάχες σχετικά με την πρωτοκαθεδρία στην 
ευρωπαϊκή ιεραρχία. Από αυτήν την άποψη, το επεισόδιο στην Άγκυρα ήταν απλώς 
η άσχημη κορύφωση μιας σκληρής διελκυστίνδας  με επίδικο το ποιος θα έχει το 
προνόμιο να εκπροσωπεί την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή -με άλλα λόγια, ποιος θα 
σηκώνει το τηλέφωνο όταν ο Χένρι Κίσινγκερ επιθυμεί να μιλήσει με την Ευρώπη.

Τυπικά μιλώντας, η ΕΕ δεν έχει ούτε έναν, ούτε δυο αλλά τρεις διεθνείς εκπροσώπους: 
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής -μάλιστα ισότιμους ιεραρχικά- και τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ένα πόστο με, αν μη τι άλλο, εντυπωσιακό 
τίτλο αλλά αμφισβητήσιμο περιεχόμενο που κατέχει ο Ισπανός Ζοσέπ Μπορέλ. 
Παρεμπιπτόντως, ο τελευταίος δεν είχε αποφύγει και ο ίδιος μια ταπεινωτική 
συμπεριφορά από τον Ρώσο υπουργό εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά την 
επίσκεψή του στη Μόσχα, γεγονός που θα έβαζε έναν τρίτο παρατηρητή σε σκέψεις 
για το εάν αυτή η στάση δύο μεγάλων ευρασιατικών κρατών με παρόμοια πολιτικά 
καθεστώτα και με προβληματικές σχέσεις με την ΕΕ απέναντι στους θεσμικούς 
εκπροσώπους της τελευταίας είναι σύμπτωση.

Σε κάθε περίπτωση, η διαμάχη μεταξύ Μισέλ και φον ντερ Λάιεν (ή αντιστρόφως) 
για την επίζηλη θέση του primus inter pares ξεκίνησε ουσιαστικά με την ανάληψη 
των καθηκόντων τους. Δεν είναι, δε, άσχετη ούτε με την προσωπικότητα των δύο 
πρωταγωνιστών, ούτε με την πολιτική τους σταδιοδρομία. Από τη μία πλευρά, η φον 
ντερ Λάιεν είναι γόνος της γερμανικής αριστοκρατίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
για την αντίληψη που έχει διαμορφώσει περί των προνομίων της, τα οποία θεωρεί 
δεδομένα. Εν τούτοις, είναι πολύ δύσκολο να αποδιώξει από πάνω της την εικόνα της 
προστατευόμενης της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, ως υφιστάμενη 
της οποίας υπηρέτησε για χρόνια. Ως υπουργός άμυνας της Γερμανίας, η θητεία της 
κρίθηκε κάθε άλλο παρά επιτυχημένη, χωρίς να λείπουν οι σκιές σκανδάλων. 



Ανέλαβε την ηγεσία της Επιτροπής μέσα από έναν πολιτικό συμβιβασμό μεταξύ 
της Μέρκελ και του Μακρόν και μόνο αφού θεωρήθηκε (και ορθώς) πολιτικά 
αδύνατον να αναλάβει αυτό το πόστο ο επίσημος υποψήφιος του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. 

Ως πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Επιτροπής, και χωρίς να έχει προηγουμένως 
υπηρετήσει ως αρχηγός κυβέρνησης, εξαρχής δεν έκρυψε τη φιλοδοξία της να 
ηγηθεί μιας «γεωπολιτικής Επιτροπής» που θα ενίσχυε το παγκόσμιο κύρος της 
ΕΕ. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι ότι, αν θα τη θυμούνται για κάτι, αυτό θα είναι η 
αποτυχία της ΕΕ στο ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας Covid, ιδίως σε ό,τι 
αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού. Μια αποτυχία που, πέρα από το προφανές 
και τραγικό κόστος σε ανθρώπινες ζωές, προοιωνίζεται πολύ δυσάρεστες εξελίξεις 
για τις προοπτικές οικονομικής ανάκαμψης της ευρωζώνης: ενώ οι εμπορικοί 
ανταγωνιστές της ΕΕ έχουν  ήδη επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η 
τελευταία παραμένει καθηλωμένη σε μια αναιμική στασιμότητα ή ακόμα και 
ύφεση, λόγω των παρατεταμένων lockdown που με τη σειρά τους οφείλονται 
στους υπερβολικά αργούς ρυθμούς εμβολιασμού των ευρωπαϊκών πληθυσμών. 
Στην παγκόσμια κούρσα για την οικονομική κυριαρχία στην μετά-Covid εποχή, 
η Ευρώπη έρχεται τελευταία. Η πολιτική ευθύνη αυτής της αποτυχίας, ασφαλώς, 
δεν ανήκει μόνο στην φον ντερ Λάιεν και θα ήταν άδικο -και ανακριβές- να 
θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν της αναλογεί σημαντικό 
μερίδιο της ευθύνης, δεδομένου ότι η Επιτροπή ήταν αυτή που ανέλαβε το έργο 
του συντονισμού των ευρωπαϊκών εμβολιασμών και, τέλος πάντων, κανείς ποτέ δεν 
είπε ότι η πολιτική είναι δίκαιο παιχνίδι. Προς υπεράσπισή της, η πρόεδρος της 
Επιτροπής θα μπορούσε να επικαλεστεί το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, 
αφενός αυτό ήταν το τελικό προϊόν μιας γαλλογερμανικής πολιτικής πρωτοβουλίας 
και ενός διακυβερνητικού συμβιβασμού, αφετέρου είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν 
θα έχει κάποια σημαντική επίδραση στις προοπτικές ανάρρωσης των ευρωπαϊκών 
οικονομιών, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη το αληθινά κολοσσιαίο αντίστοιχο 
αμερικανικό πρόγραμμα, μπροστά στο οποίο το ευρωπαϊκό φαντάζει αναιμικό. 

Από την πλευρά του, ο Σαρλ Μισέλ, γιος του Βέλγου πολιτικού Λουί Μισέλ, ο 
οποίος είχε υπηρετήσει ως υπουργός εξωτερικών της χώρας του και στη συνέχεια 
ως Ευρωπαίος Επίτροπος και ευρωβουλευτής επί σειρά ετών, έγινε πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έπειτα από μια όχι ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη πενταετή 
θητεία ως πρωθυπουργός του Βελγίου. Μη όντας ικανοποιημένος με μια θέση που, 
στην ουσία, δεν είναι κάτι περισσότερο από υπεύθυνη για τη σύγκληση των
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συνόδων κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι και λαμβάνουν τις πραγματικές 
αποφάσεις, ο Μισέλ γρήγορα έδειξε ότι είχε τις δικές του ιδέες και τα δικά του 
σχέδια για την εκπροσώπηση της ΕΕ στο διεθνές στερέωμα, σε αντίθεση με τον 
αδιάφορο προκάτοχό του, Ντόναλντ Τουσκ, πολύ δε περισσότερο με τον, κατά κοινή 
ομολογία, νυσταλέο συμπατριώτη του, Χέρμαν βαν Ρομπέι, που ήταν και ο πρώτος 
σε αυτή τη θέση. Περαιτέρω, εάν η φον ντερ Λάιεν είναι η εκλεκτή της Μέρκελ, η 
Μισέλ θεωρείται ως ο εκλεκτός του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο ανταγωνισμός μεταξύ 
των δύο προέδρων-proxies των δύο μεγάλων δυνάμεων της ΕΕ για τα πρωτεία 
φαινόταν εξ αρχής αναπόφευκτος. Είναι κι αυτό ένα απότοκο της επιλογής δύο 
μέτριων, στην καλύτερη περίπτωση, πολιτικών για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΕ, με 
στόχο να παραμείνει αυτή υπόλογη στις εθνικές πρωτεύουσες. 

Όλα αυτά επιβεβαιώνουν την εικόνα μιας Ευρώπης αδύναμης και σε βαθιά 
παρακμή. Μιας Ευρώπης που ομφαλοσκοπεί και περί άλλων τυρβάζει, καθώς την 
προσπερνούν οι κοσμογονικές εξελίξεις που ήδη διαμορφώνουν τον κόσμο του 21ου 
αιώνα ερήμην της. Οι εταίροι και οι ανταγωνιστές της -έννοιες που δεν αποκλείουν η 
μία την άλλη- το αντιλαμβάνονται αυτό. Τρεις πρόεδροι δεν χωρούν σε ένα δωμάτιο, 
θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, δεδομένης της εγγενώς ελαττωματικής δομής της ΕΕ, ο 
συνωστισμός προέδρων δεν ήταν κάτι που μπορούσε να αποφευχθεί. Στην Άγκυρα, 
κάποια κρίσιμα ζητήματα που συζητήθηκαν εμπίπτουν σε τομείς πολιτικής υπό 
την αρμοδιότητα της Επιτροπής, όπως η τελωνειακή ένωση, άλλα όμως άπτονται 
συνολικά των σχέσεων της ΕΕ με την Τουρκία, λόγου χάρη το προσφυγικό-
μεταναστευτικό, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις συνόδους των 27 αρχηγών 
κρατών και κυβερνήσεων, τις οποίες καλώς ή κακώς διευθύνει ο Μισέλ. Για μια 
περίσταση όπου υποτίθεται το ζητούμενο ήταν να δοθεί στην Τουρκία το μήνυμα 
μιας Ευρώπης ενωμένης και ισχυρής, ικανής και πρόθυμης να δράσει δυναμικά 
στην παγκόσμια σκηνή, η αποτυχία ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ήταν αυτό 
σκόπιμο από την πλευρά των Τούρκων; Πιθανόν. Εάν ήταν, πάντως, η προσβολή 
δεν απευθυνόταν τόσο στην ίδια την φον ντερ Λάιεν, αλλά στην ΕΕ συνολικά: 
η  θηλυπρεπής και αδύναμη Ευρώπη μπήκε στη θέση που της αρμόζει από τον 
ισχυρό άνδρα-ηγέτη Ερντογάν. Ανεξάρτητα από τις τουρκικές προθέσεις, όμως, η 
χρήση του περιστατικού από τους δύο πρωταγωνιστές στο πλαίσιο της μεταξύ τους 
διαμάχης για το ποιος θα αποκτήσει το θεσμικό πλεονέκτημα έναντι του άλλου 
ήταν δική τους επιλογή και έκανε την ΕΕ να φαίνεται το λιγότερο δυσλειτουργική. 
Το πιθανότερο είναι ότι εάν επαναλαμβανόταν το σκηνικό της Άγκυρας σήμερα, θα 
υπήρχαν δύο πολυθρόνες εκατέρωθεν του Τούρκου προέδρου (με τον ενδεχόμενο 
κίνδυνο, όμως, να προκύψει νέο ζήτημα για το ποιος θα καθόταν εκ δεξιών και ποιος 
εξ ευώνυμων). Μπορεί, όμως, κανείς να φανταστεί τους Τούρκους διπλωμάτες να 
μειδιούν ειρωνικά κάτω από τα μουστάκια τους (κυριολεκτικά), ανταλλάσσοντας 
βλέμματα με νόημα.
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Η ΡΩΣIΑ ΩΣ ΥΠΕΝΘYΜΙΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚHΣ 
ΑΝΕΠAΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ

Βαγγέλης Μαρινάκης, 
Πολιτικός Επιστήμονας, μεταπτυχιακός φοιτητής 

στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σ τις αρχές Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τις ΗΠΑ 
επέβαλαν κυρώσεις εις βάρος υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων 
και 14 οντοτήτων που ενέχονται στην παρασκευή χημικών παραγόντων 

ως απάντηση στη δηλητηρίαση και τη φυλάκιση του επικριτή του Κρεμλίνου, 
Αλεξέι Ναβάλνι. Λίγες ημέρες αργότερα ακολούθησε δίωξη δύο Ρώσων που 
κατηγορούνται για δίωξη ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην περιοχή 
της Τσετσενίας και η απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών από τη Βουλγαρία 
για διενέργεια κατασκοπείας υπέρ της Μόσχας. Ο πόλεμος των απελάσεων 
συνεχίστηκε και τον Απρίλιο, με την απέλαση Ρώσων διπλωματών από την 
Τσεχία και την Πολωνία και τη Μόσχα να απαντά αρχικά με απελάσεις 
διπλωματικού προσωπικού και να κλιμακώνει πρόσφατα με την απαγόρευση 
εισόδου Ευρωπαίων αξιωματούχων- ανάμεσά τους ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- σε ρωσικό έδαφος.

Η αλληλουχία των παραπάνω γεγονότων, που θα μπορούσε άνετα να αποτελεί 
κομμάτι κάποιου από τα μυθιστορήματα του Τζον Λε Καρέ, σε συνδυασμό 
μάλιστα και με το σκηνικό πολέμου που δημιούργησε η συγκέντρωση χιλιάδων 
στρατιωτών εκατέρωθεν των συνόρων της Ανατολικής Ουκρανίας, υπό άλλες 
συνθήκες θα έπρεπε να έχει σημάνει όχι μόνο συναγερμό στις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες αλλά και την αρχή έντονης διπλωματικής δραστηριότητας από 
πλευράς Βρυξελλών. Αντ΄ αυτού, οι αντιδράσεις πρωτίστως της θεσμικής 
ηγεσίας της Ένωσης και δευτερευόντως των κρατών-μελών της επιβεβαιώνουν 
για ακόμη μια φορά την απουσία κοινού βηματισμού σε ζητήματα απολύτως 
κρίσιμα για την ασφάλεια και την ειρήνη της ηπείρου. 

Σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Ουκρανίας, το γεγονός ότι η επικοινωνία του  
Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ  για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, 
με τον Ουκρανό ομόλογό του ακολούθησε χρονικά την έκκληση Γερμανίας και 
Γαλλίας για την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων δικαιολογείται εν μέρει 
από το ότι οι δύο ισχυρότερες χώρες του ευρωενωσιακού οικοδομήματος είναι
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ιδρυτικά μέλη του Σχήματος της Νορμανδίας. Όμως η παντελής έλλειψη διάθεσης 
της προεδρεύουσας του Συμβουλίου Πορτογαλίας ή οποιασδήποτε ηγεσίας 
κράτους-μέλους ώστε να αναληφθούν πρωτοβουλίες διαμεσολάβησης στην 
ουκρανική κρίση, με απώτερο σκοπό την αποκλιμάκωση, μαρτυρά με τον πλέον 
επίσημο τρόπο την εγκατάλειψη από πλευράς ευρωπαϊκών ηγεσιών του ρόλου του 
ειρηνοποιού τον οποίο επιφύλασσαν για την Ένωση παλαιότερα οι ρομαντικότεροι 
των φιλοευρωπαϊστών.

Ακόμη πιο έκδηλη είναι η αμηχανία της Ένωσης σε σχέση με την υπόθεση της 
καταγγελλόμενης ρωσικής κατασκοπείας. Η αλληλεγγύη των Βρυξελλών προς τις 
χώρες που καταγγέλλουν τη Μόσχα για κατασκοπεία περιορίστηκε στην έκφραση 
προφορικής συμπάθειας, με αποτέλεσμα να καταγράφονται σοβαρά παράπονα για 
το επίπεδο της στήριξης, ιδίως από την Πράγα. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι 
πως ρωγμές παρουσιάστηκαν ακόμη και στη συμπαγή συνήθως ομάδα των 4 του 
Βίσεγκραντ, με την Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν να επιμένει σε μια γενικόλογη 
διατύπωση στήριξης της Τσεχίας δίχως όμως να κατονομάζεται η Ρωσία και τη 
Σλοβακία μοναδική πρόθυμη να προβεί σε συντονισμένη δράση με τη γείτονά της. 
Η απογοήτευση μοιάζει δικαιολογημένη αν μπει κανείς στον κόπο της σύγκρισης 
με την υπόθεση Σκριπάλ, τότε που 16 χώρες της ΕΕ, ενστερνιζόμενες τις κατηγορίες 
του Λονδίνου για ανάμειξη των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας για την δηλητηρίαση 
του διπλού πράκτορα Σερκέι Σκριπάλ και της κόρης του, εξέφρασαν τη στήριξή 
τους στη Μεγάλη Βρετανία, προχωρώντας στην απέλαση ενός ή περισσότερων 
διπλωματών. 

Αναζητώντας κάποιος εξηγήσεις για την υποτονική αντίδραση της ΕΕ και των 
κρατών-μελών, δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τη δυναμική της πανδημίας του 
κορονοϊού. Η τελευταία, με την υγειονομική αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει και 
τις επιπτώσεις που έχει προκαλέσει σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο έχει κάνει 
τις (ανησυχούσες για τον τρέχοντα πολιτικό χρόνο) ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών 
να μεταθέτουν για αργότερα όσα ιεραρχούν ως δευτερεύοντα. Και με δεδομένη την 
υπεροχή των κρατικών συμφερόντων, δεν θα πρέπει ασφαλώς να αφαιρεθεί από 
το κάδρο η σημαντική έκθεση αρκετών εθνικών εμβολιαστικών προγραμμάτων 
στην προμήθεια ή ακόμη και τη συμπαραγωγή του ρωσικού εμβολίου Sputnik-V 
με οτιδήποτε αυτό μπορεί να σημαίνει για τη διαμόρφωση της στάσης κάθε χώρας.



14

Μια ακόμη διαπίστωση έχει να κάνει με τα όρια της ευρωπαϊκής παρέμβασης ως 
προς την όποια πίεση μπορεί να ασκηθεί στη Μόσχα. Η πρόσφατη πανωλεθρία 
που υπέστη ο Ζοζέπ Μπορέλ στη ρωσική πρωτεύουσα, όταν του έγινε μεταξύ 
άλλων σαφές πως ευκαιριακές συμπράξεις χωρίς συνολική αποκατάσταση των 
διμερών σχέσεων δεν ενδιαφέρουν τη ρωσική πλευρά, κατέστησε εμφανές πως 
οι οικονομικές κυρώσεις έχουν εξαντλήσει την «πειθώ» τους. Πολύ περισσότερο 
ωστόσο κατέδειξε πως η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, βαριά τραυματισμένη από 
την εμπειρία του Μαϊντάν (όταν με την παρότρυνση ΕΕ και ΗΠΑ η φιλορωσική 
κυβέρνηση ανατρεπόταν για να δώσει τη θέση της στο επερχόμενο εμφύλιο χάος), 
αναμένει την επικείμενη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να λάβει οδηγίες σχετικά με την 
συμπεριφορά της απέναντι στη Ρωσία, με τον άλλοτε ισχυρό γαλλογερμανικό άξονα 
να μην ξεφεύγει από τον κανόνα που θέλει τον εγκέφαλο της ευρωατλαντικής 
συμμαχίας να παραμένει στην Ουάσιγκτον. 

Δεν χρειάζεται άλλωστε άλλο τεκμήριο για το ότι η κοινή εξωτερική πολιτική 
αποτελεί ευφημισμό περισσότερο παρά  ουσιώδες σύνολο αρχών και αξιών από την 
αντιπαραβολή της σημερινής κρίσης στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας με τον πόλεμο μεταξύ 
Γεωργίας και Ρωσίας το 2008. Η τότε πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας, με τη 
στήριξη του Βερολίνου, να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο καλωσορίστηκε ως το 
πρώτο δείγμα του ολοένα και σημαντικότερου ρόλου που καλούνταν να παίξει η ΕΕ 
-με τα μεγαλύτερα σε μέγεθος και ισχύ μέλη της από θέση οδηγού- σε ζητήματα 
ειρήνης και πολέμου στη διεθνή πολιτική σκηνή. Μάλιστα, ο τότε Γάλλος υπουργός 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων είχε κάνει λόγο για «κρίση εφάμιλλης σημασίας για την 
ευρωπαϊκή διπλωματία όσο το ευρώ». Σήμερα πάλι, και με οδυνηρή την εμπειρία 
απανωτών αποτυχιών σε οτιδήποτε αφορά τα εξωτερικά της σύνορα, η ΕΕ ως σύνολο 
θυμίζει τη ρήση ενός άλλου Ευρωπαίου πολιτικού που προφητικά διαβλέποντας 
την υπερίσχυση των εθνικών συμφερόντων είχε χαρακτηρίσει, ανάμεσα σε άλλα, 
την ΕΕ ως «πολιτικό νάνο».
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚO ΣΚΗΝΙΚO ΣΤΗΝ 
ΓΕΡΜΑΝIΑ ΕΝΌΨΕΙ ΤΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΏΝ ΤΟΥ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Θάνος Λιάπας, 
Υποψήφιος Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης, European University Viadrina

Η Γερμανία έχει αναδειχθεί την τελευταία δεκαετία ως η κυρίαρχη πολιτική 
δύναμη της Ευρώπης. Κατά συνέπεια τα εσωτερικά πολιτικά δρώμενα 
σε αυτήν έχουν αυξημένη σημασία για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παρόλα αυτά η γερμανική πολιτική σκηνή παρουσίαζε όλη την προηγούμενη 
τρικυμιώδη δεκαετία εξαιρετική σταθερότητα καθώς σε αυτήν κυριαρχούσε η 
«σιδηρά κυρία» της ηπειρωτικής Ευρώπης, Άνγκελα Μέρκελ. Η απόφαση της 
Μέρκελ να μην ξανακατέβει στις εκλογές ως υποψήφια καγκελάριος, η οποία 
ελήφθη και ανακοινώθηκε πριν από την πανδημία, θα ήταν βεβαίως από μόνη 
της αρκετή για να προσδώσει εκ νέου ενδιαφέρον στις γερμανικές εκλογές. Ήταν 
όμως εντέλει το ξέσπασμα της πανδημίας που καθιστά τις γερμανικές εκλογές τις 
πλέον αμφίρροπες και σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών. 

Οι γερμανικές ομοσπονδιακές εκλογές θα λάβουν χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2021. 
Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων παρατηρείται μια 
πρωτοφανής υποχώρηση του δικομματισμού.

Το CDU/CSU, που στις εκλογές του 2017 κατέγραψε το ιστορικά χαμηλό 32,9%, σε 
όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις βρίσκεται σταθερά κάτω του 30%, πληρώνοντας 
το πολιτικό κόστος της ιδιαίτερα προβληματικής υγειονομικής διαχείρισης της 
πανδημίας αλλά και των σκανδάλων που συντάραξαν το συντηρητικό κόμμα τους 
προηγούμενους μήνες. Το πάλαι ποτέ κραταιό SPD πληρώνοντας πολιτικά και 
εκλογικά την οκταετή σύμπραξη του με τους Χριστιανοδημοκράτες (από 2013), 
το 2017 έπεσε στο ιστορικά χαμηλό 20,5%, ενώ στις δημοσκοπήσεις του Απριλίου 
βρίσκεται μόλις στο 15,1%. Αντίθετα, το κόμμα των Πρασίνων εμφανίζεται 
σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να επωφελείται από την κατάρρευση των δύο 
συνεταίρων του μεγάλου συνασπισμού παρουσιάζοντας θεαματική δημοσκοπική 
άνοδο κατά 15% σε σχέση με το εκλογικό του ποσοστό το 2017 (8,9 %), που το 
φέρνει αυτήν τη στιγμή στη δεύτερη ή -και πρόσφατα- στην πρώτη θέση των 
προτιμήσεων του εκλογικού σώματος.



Στη δημοσκοπική κατάρρευση του CDU/CSU και στην περαιτέρω άνοδο των 
Πρασίνων προστέθηκε ένα ακόμη γεγονός. Η ανάδειξη στις 20 Απριλίου του 
πρωθυπουργού της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και διαδόχου της Άνγκελα 
Μέρκελ στην ηγεσία του CDU, Άρμιν Λάσετ, ως υποψήφιου καγκελάριου για τους 
Χριστιανοδημοκράτες, έναντι του περισσότερο δημοφιλούς, ηγέτη του CSU και 
πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Markus Söder, δεν αντιμετωπίστηκε με θέρμη από 
τους Γερμανούς πολίτες. Αντίθετα η υποψηφιότητα της Αναλένα Μπέρμποκ από 
τη μεριά των Πρασίνων, αντί του συναρχηγού της στο κόμμα Ρόμπερτ Χάμπεκ, 
εκτόξευσε δημοσκοπικά το κόμμα των Πρασίνων, το οποίο μάλιστα σε πρόσφατη 
δημοσκόπηση της Bild am Sonntag αναδεικνύεται σε πρώτη δύναμη. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το γεγονός ότι σύμφωνα με δημοσκόπηση της Civey1 που έλαβε χώρα 
στις 20/21 Απρίλη, η υποψηφιότητα Μπέρμποκ έχει με 26,5% την προτίμηση της 
πλειοψηφίας των CEOs και στελεχών της δημόσιας διοίκησης έναντι του 14,3% που 
παίρνει ο Λάσετ και του 10,5% που παίρνει ο υποψήφιος του SPD Σολτς. Απρόσμενη 
στήριξη στην υποψηφιότητα Μπέρμποκ έδωσε μάλιστα πρόσφατα και η πρόεδρος 
της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δίνοντας έμφαση στην σημασία της πράσινης ανάπτυξης 
που εκπροσωπεί η Πράσινη υποψήφια καγκελάριος2. 

Ο δρόμος όμως των Πρασίνων προς την καγκελαρία κάθε άλλο παρά ανέφελος θα 
είναι. Ήδη ο σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων (BDI) σε πρόσφατη πολυσέλιδη 
δημοσίευση του, στην οποία αναλύει το σχέδιο προγράμματος των Πράσινων, 
καταλήγει ότι αυτό «διέπεται από αξιακή δυσπιστία προς τους μηχανισμούς και 
τους παράγοντες της αγοράς, των οποίων το πράττειν θα πρέπει να οριοθετείται από 
τον καθοδηγητικό ρόλο του κράτους… το πρόγραμμα επιδιώκει να αντικαταστήσει 
βασικές αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με έννοιες όπως ο κρατικός 
έλεγχος και η αναδιανομή πλούτου»3. Η παρέμβαση τον συνδέσμου εργοδοτών 
πρέπει να ιδωθεί στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διαπραγμάτευσης που θα λάβει 
χώρα το επόμενο διάστημα ως προς το οριστικό πρόγραμμα των Πρασίνων.
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1https://www.wiwo.de/politik/deutschland/exklusive-umfrage-deutschlands-entscheider-wollen-annalena-
baerbock/27120196.html
2https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-praesidentin-lagarde-schwaermt-fuer-kanzlerkandidatin-baer-
bock-17307007.html
3https://bdi.eu/artikel/news/bdi-bewertung-des-programmentwurfs-zur-bundestagswahl-von-buendnis90-
die-gruenen/

https://www.wiwo.de/politik/deutschland/exklusive-umfrage-deutschlands-entscheider-wollen-annalena-baerbock/27120196.html
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/exklusive-umfrage-deutschlands-entscheider-wollen-annalena-baerbock/27120196.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-praesidentin-lagarde-schwaermt-fuer-kanzlerkandidatin-baerbock-17307007.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/ezb-praesidentin-lagarde-schwaermt-fuer-kanzlerkandidatin-baerbock-17307007.html
https://bdi.eu/artikel/news/bdi-bewertung-des-programmentwurfs-zur-bundestagswahl-von-buendnis90-die-gruenen/
https://bdi.eu/artikel/news/bdi-bewertung-des-programmentwurfs-zur-bundestagswahl-von-buendnis90-die-gruenen/
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Είναι περισσότερο από σαφές ότι όποιο εκ των CDU/CSU και Πρασίνων έρθει 
πρώτο θα χρειαστεί να συμμαχήσει είτε με το άλλο είτε με άλλα δύο  μικρότερα 
κόμματα για να μπορέσει να εξασφαλίσει την δεδηλωμένη. Μια μαυρο-πράσινη 
συμμαχία τυγχάνει μεγάλης αποδοχής τόσο από την κοινή γνώμη όσο και από 
τον επιχειρηματικό κόσμο της Γερμανίας. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να 
εξομαλυνθούν εκ των προτέρων στο μέτρο του δυνατού τα όποια προγραμματικά 
«αγκάθια».

Οι Πράσινοι προτείνουν αύξηση της φορολογίας εισοδήματος από 42% στο 45% για 
τα εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και στo 48% από 250.000 έως 500.000 ευρώ, 
καθώς και την εισαγωγή φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας. H ηγεσία του CDU 
αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό μια τέτοια πρόταση δίνοντας έμφαση στις δυνάμεις 
της αγοράς και όχι στην ισχυρή κρατική παρέμβαση. Πεδίο αντιπαράθεσης 
αποτελεί και το περιβάλλον, με τους Πράσινους να θέλουν να αυξήσουν τον στόχο 
μείωσης διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2030 από 55% -σε σχέση με τις εκπομπές 
το 1990- σε 70%, πράγμα που βεβαίως σημαίνει περισσότερους περιορισμούς και 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τη γερμανική βαριά βιομηχανία. Αντίθετα ο Λάσετ 
-προερχόμενος και από ένα κρατίδιο με ισχυρή βιομηχανία- έχει μία πολύ πιο 
μετριοπαθή προσέγγιση λέγοντας ότι «οι περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να 
υλοποιούνται αλλά πρέπει επίσης να γίνεται λόγος και για τις θέσεις εργασίας 
στην βιομηχανία»4.

Ξεχωριστή σημασία θα έχει και η αντιπαράθεση για το μέλλον της Ευρώπης μιας 
και η πανδημία το άνοιξε μετ’ επιτάσεως για μια ακόμη φορά. Ζητήματα τα οποία 
ετέθησαν από ποικίλους κοινωνικούς και πολιτικούς δρώντες -και ιδίως την 
Αριστερά- την περίοδο της κρίσης του ευρώ όπως η αμοιβαιοποίηση του χρέους, 
η υιοθέτηση ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και η χαλάρωση του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης τέθηκαν ήδη από τον Μάρτιο του 2020 
ξανά στο τραπέζι. Οι αποφάσεις που μέχρις στιγμής έχουν ληφθεί είχαν την σφραγίδα

4https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/laschet-gegen-baerbock-union-stellt-industrie-ueber-klimas-
chutz-17308372.html
5https://www.wiwo.de/my/politik/deutschland/gruene-und-union-was-laschet-und-baerbock-beim-thema-
wirtschaft-trennt/27118864-all.html

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/laschet-gegen-baerbock-union-stellt-industrie-ueber-klimaschutz-17308372.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/laschet-gegen-baerbock-union-stellt-industrie-ueber-klimaschutz-17308372.html
https://www.wiwo.de/my/politik/deutschland/gruene-und-union-was-laschet-und-baerbock-beim-thema-wirtschaft-trennt/27118864-all.html
https://www.wiwo.de/my/politik/deutschland/gruene-und-union-was-laschet-und-baerbock-beim-thema-wirtschaft-trennt/27118864-all.html


της καγκελαρίου Μέρκελ και θύμισαν την τακτική που ακολουθήθηκε την 
περίοδο 2010-2015. Ελήφθησαν ύστερα από σημαντική χρονοκαθυστέρηση, ήταν 
δυσανάλογες του μεγέθους του προβλήματος, ενώ δεν είχαν μακρόπνοο χαρακτήρα, 
επιτείνοντας την αβεβαιότητα. Ως προς το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, οι Πράσινοι 
θέλουν ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε σταδιακά να γίνει 
ισότιμο με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ως προς την οικονομική πολιτική θεωρούν, 
ερχόμενοι σε αντίθεση με το CDU, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης και οι ευρωπαϊκές 
αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει να συνεχιστούν και μετά το τέλος της 
πανδημίας. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία διχάζουν τη γερμανική κοινή γνώμη 
καθώς επίσης και την γερμανική αστική τάξη. Η τελευταία έχει αφενός μία τάση 
περισσότερο «φίλο-ευρωπαϊκή» (αλλά και αυστηρά νεοφιλελεύθερη συνάμα) που 
εκπροσωπείται από τον σύνδεσμο Γερμανών Βιομηχάνων, ο οποίος έχει ως μέλη 
τις μεγάλες γερμανικές πολυεθνικές, και μία τάση περισσότερο γερμανοκεντρική 
που εκπροσωπείται από τον σύνδεσμο Γερμανών εργοδοτών και από τον σύνδεσμο 
οικογενειακών επιχειρήσεων. Σε κάθε πάντως περίπτωση το σύνολο του γερμανικού 
επιχειρηματικού κατεστημένου απορρίπτει μία λογική «ευρωομολόγων» και 
μόνιμων μηχανισμών μεταφοράς πόρων από τον Βορρά προς τον Νότο. 

Η προεκλογική εκστρατεία στην Γερμανία που ουσιαστικά ξεκινά τώρα θα είναι 
μακράν η πλέον ενδιαφέρουσα των τελευταίων δεκαετιών, ενώ λαμβάνει χώρα 
μέσα σε εξαιρετικά πρωτότυπες και συνάμα οξυμένες συνθήκες. Εκτός απροόπτου 
το αποτέλεσμα θα είναι αμφίρροπο μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό πάντως που με 
βεβαιότητα μπορεί να προβλέψει κανείς είναι ότι προκειμένου να σχηματιστεί 
κυβέρνηση συνεργασίας θα χρειαστούν σημαντικές, αμοιβαίες υποχωρήσεις.  
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