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TO ΔΕΛΤΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑ
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

ι προκλήσεις τα μέτωπα που διαμορφώνουν το μέλλον της Ευρώπης,
η απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το σχέδιο
Σόιμπλε για Grexit το 2015, οι κινήσεις της Κομισιόν που παρέχουν
δείγματα για τους δημοσιονομικούς κανόνες της επόμενης ημέρας, οι εξελιξεις στο
καταλανικό ζήτημα στην Ισπανία και η δύσκολη «μεταμόρφωση» του Κινήματος
5 Αστέρων στην Ιταλία σε προοδευτικό κόμμα περιλαμβάνονται στην ύλη του
Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #39:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει κομβικές αποφάσεις τόσο για το θεσμικό
της οικοδόμημα όσο και για την ατζέντα πολιτικών που θα τη θωρακίσουν από
πιθανές μελλοντικές κρισιακές συνθήκες, αλλά και θα αποκαταστήσουν την
κλονισμένη εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα
και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, το
μέτωπο των δημοσιονομικών κανόνων που διαμορφωθούν μετά την πανδημία
αλλά και αυτό των αξιών και των δικαιωμάτων αποτελούν κρίσιμα «κρας τεστ».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατείνει την ενεργοποίηση της Γενικής Ρήτρας
Διαφυγής και ενθαρρύνει τις υποστηρικτικές δημοσιονομικές πολιτικές, ενώ την
ίδια στιγμή καλεί τα κράτη-μέλη να προσέξουν το έλλειμμα και το χρέος.
Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τον Ιούλιο
του 2015 η κυβέρνηση Μέρκελ – Σόιμπλε όφειλε να είχε ενημερώσει εγκαίρως
τη Βουλή για τα σχέδια της περί Grexit. Όχι, όμως, για λόγους ευρωπαϊκής
αλληλεγγύης και δημοκρατίας, αλλά διότι τέτοια ζητήματα προσκρούουν στις
«δημοσιονομικές αρμοδιότητες του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου».
Η πρόσφατη απονομή χάριτος της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ στους εννιά
φυλακισμένους Καταλανούς ηγέτες έλαβε χώρα σε ένα αντίξοο θεσμικό και
πολιτικό περιβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, μια σειρά από λόγοι που συνδέονται με τον
ίδιο τον χαρακτήρα της απόφασης και τις εσωτερικές εξελίξεις στην καταλανική
πλευρά, καθιστούν την πρωτοβουλία αυτή καταλύτη μιας πολιτικής ευκαιρίας για
την δρομολόγηση μιας πολιτικής διευθέτησης του Καταλανικού.
Στην Ιταλία, η προσπάθεια του Κινήματος Πέντε Αστέρων να μετατραπεί σε
προοδευτικό κόμμα συναντά πολλά εμπόδια, με κυριότερο τον ιδρυτή του Μπέπε
Γκρίλο, ο οποίος δεν θα διστάσει, απέναντι στον Τζουζέπε Κόντε, να το οδηγήσει
ακόμη και στη διάσπαση, με άμεσο αντίκτυπο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
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Συντονιστής του Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ
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ια ακόμη μία φορά τα τελευταία χρόνια η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι. Έπειτα από μία αλληλουχία κρίσεων -κρίση
Ευρωζώνης, προσφυγική/μεταναστευτική κρίση, Brexit, Covid-19- και
με τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας να λειτουργούν αναπόφευκτα
ως επιταχυντές των σύγχρονων προκλήσεων της εποχής (κλιματική αλλαγή, 4η
Βιομηχανική Επανάσταση,ανισότητες κ.ά.) η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να λάβει
κομβικές αποφάσεις τόσο για το θεσμικό της οικοδόμημα όσο και για την ατζέντα
πολιτικών που θα τη θωρακίσουν από πιθανές μελλοντικές κρισιακές συνθήκες,
αλλά και θα αποκαταστήσουν την κλονισμένη εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων
πολιτών προς το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Η πολυαναμενόμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης είναι σε εξέλιξη, με
τις παράλληλες ζυμώσεις και τις αντιπαραθέσεις που μαίνονται να διαμορφώνουν
το παρόν της ΕΕ αλλά και να χαράσσουν και το μακροπρόθεσμο μέλλον της, στη
μετά-Covid εποχή.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
και το αβέβαιο αποτέλεσμα
Η Διάσκεψη, η πρώτη Ολομέλεια της οποίας συνεδρίασε στις 19 Ιουνίου, αποτελεί
την τελευταία χρονικά προσπάθεια για μετασχηματισμό ΕΕ και Ευρωζώνης με
έμφαση στο να δοθεί ο λόγος στους πολίτες και στους συλλογικούς φορείς της
Ευρώπης (από τον ακαδημαϊκό χώρο, συλλογικότητες, ΜΚΟ κ.ά.).
Η έναρξη της διεξαγωγής της έπειτα από αρκετές αναβολές -εξαιτίας
θεσμικών διαφωνιών κυρίως, αλλά και λόγω υγειονομικών περιορισμώνέγινε πραγματικότητα. Ωστόσο η πολύπλοκη διαδικασία της, τα στενά χρονικά
περιθώρια -θα διαρκέσει λιγότερο από έναν χρόνο ως την άνοιξη του 2022, καθώς
και οι μη ξεκάθαροι στόχοι της προκαλούν αμφιβολία για το εάν θα οδηγήσει
σε απτά πολιτικά αποτελέσματα με μετρήσιμα στοιχεία και κατ’ επέκταση σε
αλλαγές στις Συνθήκες της ΕΕ. Αμφιβολίες για το εάν η Διάσκεψη θα αποτελέσει
το αναγκαίο βήμα προς τα εμπρός ή άλλη μία διεκπεραιωτική διαδικασία κενής
θεωρητικολογίας που απλώς θα απαντά στους Ευρωπαίους πολίτες ότι «άκουσε τη
φωνή τους».
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Το μέλλον των δημοσιονομικών κανόνων και η σκληρή
γερμανική γραμμή που επιστρέφει

ε ένα άλλο «μέτωπο», με πολύ πιο άμεσο αντίκτυπο για τις οικονομίες των
κρατών-μελών, αυτό των δημοσιονομικών κανόνων ΕΕ και Ευρωζώνης,
η σκληρή γραμμή του Βερολίνου φαίνεται είναι έτοιμη να επιστρέψει
επαναφέροντας το «Άγιο Δισκοπότηρο» της σιδηράς δημοσιονομικής πειθαρχίας
με το τέλος της πανδημίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ομοσπονδιακών
εκλογών του προσεχούς Σεπτεμβρίου και τη νέα εποχή με τη διαδοχή της
Άνγκελα Μέρκελ στην Καγκελαρία. Πρόσφατα, σε άρθρο του στους Financial Times ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και νυν Πρόεδρος
της Γερμανικής Βουλής Βόλφγκανγκ Σόιμπλε κάλεσε σε «δημοσιονομική
πειθαρχία» την Ευρώπη και σε επιστροφή «στη νομισματική και δημοσιονομική
κανονικότητα» αφού «το βάρος του δημόσιου χρέους πρέπει να μειωθεί» διότι
«διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος η πανδημία Covid-19 να ακολουθηθεί από
μια “πανδημία χρέους”, με τρομερές οικονομικές συνέπειες για την Ευρώπη».
Και υπογράμμισε ότι «όλα τα μέλη της Ευρωζώνης θα πρέπει να καταβάλουν
προσπάθειες για να επιστρέψουν σε αυστηρότερη δημοσιονομική πειθαρχία»
ρίχνοντας μάλιστα στο τραπέζι,σε αντίθετη περίπτωση,την ιδέα ενός ευρωπαϊκού
θεσμικού οργάνου με αρμοδιότητα την επιβολή της συμμόρφωσης με τους από
κοινού συμφωνημένους κανόνες». Μπορεί ο Σόιμπλε θεσμικά να μην ασκεί την
επιρροή του πρόσφατου παρελθόντος, όταν κινούσε τα νήματα στο Eurogroup,
ωστόσο η βαρύτητα του λόγου του δίνει «γραμμή» στους ομοϊδεάτες του. Λίγες
ημέρες μετά ο Γκέρνοτ Μπλιούμελ, υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας -μίας
χώρας εκ των τεσσάρων «Φειδωλών» του Βορρά που πίεσαν ασφυκτικά υπέρ
της αύξησης του ποσού των δανείων έναντι των επιχορηγήσεων σε ό,τι αφορά
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης- απέστειλε επιστολή προς τους Ευρωπαίους
ομολόγους του ζητώντας την επιστροφή σε χαμηλότερο χρέος σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης για να «μη γίνει η ΕΕ μία Ένωση Χρέους» κάνοντας λόγο,
μάλιστα, και για μια «συμμαχία ευθύνης» χωρών με παρόμοιες θέσεις. Προ
ημερών, σε συνέντευξή του επίσης στους FT, ο σοσιαλδημοκράτης υποψήφιος
για την Καγκελαρία και υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μέρκελ
Όλαφ Σολτς εκφράζοντας κι αυτός τη σκληρή γραμμή Σόιμπλε εξέφρασε ένα
ηχηρό nein στο ενδεχόμενο αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων της
Ευρωζώνης και στο ενδεχόμενο χαλάρωσης του Συμφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, οι κανόνες του οποίου (όριο 3% στο έλλειμμα και 60 χρέους/ΑΕΠ)
παραμένουν «παγωμένοι» για τις χώρες μέλη έως το τέλος του 2002 εξαιτίας
της πανδημικής κρίσης. Ίδια θέση και από τον επικεφαλής των Γερμανών
Χριστιανοδημοκρατών και βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή της Μέρκελ στην
Καγκελαρία Άρμιν Λάσετ, ο οποίος σε δηλώσεις του στο Bloomberg πήρε θέση
υπέρ της αποκατάστασης των δημοσιονομικών κανόνων στην ΕΕ με το τέλος
της πανδημίας.
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Απέναντι στις παραπάνω θέσεις έχουν ταχθεί ήδη ο Ιταλός Πρωθυπουργός
Μάριο Ντράγκι και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι εκφράζουν
την ανάγκη μεταρρύθμισης του Συμφώνου Σταθερότητας. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι τόσο ο επικεφαλής του ESM Κλαόυς Ρέγκλινγκ όσο και ο
επικεφαλής οικονομολόγος του Μηχανισμού Ρολφ Στράουχ έχουν επισημάνει
ότι χρειάζεται αναθεώρηση του ΣΣΑ, με τους επόμενους μήνες να είναι κρίσιμοι
ως προς τις εξελίξεις στο ζήτημα αυτό.

Μάχη δικαιωμάτων και αξιών
Παράλληλα, όμως, με τις ζυμώσεις για το μετασχηματισμό και τη θεσμική
μεταρρύθμιση της ΕΕ καθώς και του δημοσιονομικού πλαισίου της,
διαμορφώνεται, άλλο ένα «μέτωπο» που αφορά στις ευρωπαϊκές αξίες και
την προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η αντιπαράθεση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (και της πλειοψηφίας των κρατών-μελών της) με τον Ούγγρο
Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, με αφορμή την προώθηση αντι-ΛΟΑΤΚΙ+
νόμου της συντηρητικής κυβέρνησής του, αποτυπώνει τη διαμάχη ιδεών και
θεμελιωδών αξιών εντός της ΕΕ. Παραμένει διαρκές, εξάλλου, το ζήτημα του
σεβασμού του Κράτους Δικαίου από την Ουγγαρία και την Πολωνία. Στην
πρόσφατη συζήτηση της Έκθεσης του 2020 για το Κράτος Δικαίου και την
κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην ΕΕ-η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο- η ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών κάλεσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και την Κομισιόν να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την
αντιμετώπιση της υποβάθμισης των αξιών της ΕΕ σε διάφορα κράτη-μέλη,
ζητώντας ταυτόχρονα «ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που θα καλύπτει όλες
τις αξίες της ΕΕ και ιδίως τη δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα θεμελιώδη
δικαιώματα που αλληλοενισχύονται και οι οποίες, όταν υπονομεύονται,
ενδέχεται να συνιστούν συστημική απειλή για την Ένωση».

Κρίνεται η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος
Οι εξελίξεις στα τρία παραπάνω μέτωπα θα είναι κρίσιμες για το χαρακτήρα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια, αλλά και για την αξιοπιστία του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος συνολικά και μακροπρόθεσμα.
• Θα ακούσει η ΕΕ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης τις κοινωνίες που
εκπροσωπεί, προχωρώντας σε μετασχηματισμό, με βαθιές θεσμικές τομές ως
την αλλαγή Συνθηκών ή θα παραμείνει ένας πολυδαίδαλος γραφειοκρατικός
οργανισμός που θα λαμβάνει αποφάσεις ερήμην των Ευρωπαίων πολιτών;
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• Θα λάβουν ΕΕ και Ευρωζώνη τα διδάγματα από την οδυνηρή και διχαστική κρίση
της νομισματικής ένωσης το 2010 και θα αναθεωρήσουν τους δημοσιονομικούς
κανόνες στην κατεύθυνση μιας πραγματικής ένωσης, μεταξύ ίσων, κοινών βαρών,
αμοιβαιοποίησης των κινδύνων και αλληλεγγύης ή θα επιστρέψουν στο πλαίσιο
που θα επιβάλει το νεοφιλελεύθερο δόγμα και στην επιβολή των επιδιώξεων
μιας κυρίαρχης Γερμανίας στο ρόλο του «τοποτηρητή»;
• Θα επικρατήσουν οι προοδευτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται το Κράτος
Δικαίου στην πράξη, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της
δημοκρατίας, της ισότητας, της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή θα
επικρατήσει ο ακροδεξιός λαϊκισμός της Alt Right, των κλειστών συνόρων, των
κοινωνικών διαχωρισμών και των ευρωσκεπτικιστικών επιδιώξεων;
Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν την πορεία που θα χαράξει η Ευρώπη.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ:
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΈΝΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Έλενα Δήμα,
Οικονομολόγος με ειδίκευση στη διεθνή πολιτική οικονομία

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε -2 Ιουνίου 2021- την «Ειδική Έκδοση»
της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου,η οποία επικεντρώνεται
στην παροχή δημοσιονομικής καθοδήγησης στα κράτη-μέλη, για τη
βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(Recovery and Resilience Facility - RRF)1. Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει
ένα παγιωμένο πλαίσιο για τον ετήσιο κύκλο συντονισμού των οικονομικών
και δημοσιονομικών πολιτικών προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση
με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης2, φέτος, όμως,
ήταν τροποποιημένο, λόγω της σύνδεσης του με τα Σχέδια Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας των κρατών-μελών, μέσω των οποίων καθορίζονται οι επενδύσεις
και οι μεταρρυθμίσεις που θα χρηματοδοτήσει ο RRF.
Η αξιολόγηση των προγραμμάτων σταθερότητας και σύγκλισης, στις εαρινές
προβλέψεις (European Economic Forecast), και η επακόλουθη πρόταση της
Επιτροπής για ειδικές ανά χώρα συστάσεις βάσει των κανόνων του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, έχει ανασταλεί με την ενεργοποίηση της Γενικής
Ρήτρας Διαφυγής (General Escape Clause)3, και την προσδοκία ότι η σχετική
διαδικασία θα επανέλθει εν ισχύ το 2023. Παρ’ όλα αυτά η «Ειδική Έκδοση»
συντονισμού 2021, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, περιγράφει το
γενικό όραμα της Επιτροπής για το δημοσιονομικό μέλλον της Ευρώπης και
περιλαμβάνει εθνικά σχέδια που έχουν καταρτιστεί σε στενή συνεργασία με την
Επιτροπή –γεγονός που δικαιολογεί μια πιο ενδελεχή εξέταση.

1

Πρόκειται για βασικό μέσο του Next Generation EU.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης πρέπει να περιορίσουν το
δημόσιο χρέος στο 60% του ΑΕΠ τους και το δημόσιο έλλειμμα στο 3%. Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού
Εξαμήνου διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις διαστάσεις: διασφάλιση υγιών δημόσιων οικονομικών
(αποφυγή υπερβολικού δημόσιου χρέους), πρόληψη υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών
στην ΕΕ, στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη, τόνωση
των επενδύσεων.
3
Ανακοίνωση της Επιτροπής, για την ενεργοποίηση της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής του Συμφώνου
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Βρυξέλλες, 20.3.2020, COM(2020) 123 final.
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Το μήνυμα της Επιτροπής με το έγγραφο δημοσιονομικού προσανατολισμού,
ξεκινά πολύ καλά, με το να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη –ειδικά εκείνα με υψηλό
επίπεδο δημόσιου χρέους– να αξιοποιήσουν πλήρως το εργαλείο του RRF για να
υλοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις που θα συμβάλουν στη στήριξη της οικονομικής
ανάκαμψης και στην προώθηση της υψηλότερης δυνητικής ανάπτυξης και απασχόλησης,
ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Ωστόσο, συνεχίζει
με ένα αντιστάθμισμα του κινήτρου για επενδύσεις, που αφορά στις αναγκαίες «διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις» με έμφαση στη μείωση των ανισορροπιών και στη βελτίωση των δημόσιων
οικονομικών για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας μεσοπρόθεσμα. Με άλλα
λόγια, προβλέπεται ενίσχυση των επενδυτικών δαπανών, με όλα τα κράτη-μέλη να
καταβάλουν προσπάθειες για την αποκατάσταση αυστηρότερης δημοσιονομικής
πειθαρχίας4.
Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή δημοσίευσε Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126
παράγραφος 3 που αφορά στη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Συνθήκης για το
έλλειμμα και το χρέος. Από τη σχετική ανάλυση προκύπτει ότι η Επιτροπή έχει
εντοπίσει μακροοικονομικές ευπάθειες που σχετίζονται με ανισορροπίες και
υπερβολικές ανισορροπίες: τρία κράτη-μέλη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν
υπερβολικές ανισορροπίες (Κύπρος, Ελλάδα και Ιταλία) και άλλα εννέα
αντιμετωπίζουν ανισορροπίες (Κροατία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία και Σουηδία). Το κριτήριο του ελλείμματος πληροί
η Βουλγαρία, η Δανία και η Σουηδία, ενώ όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν το
πληρούν. Επίσης, 13 κράτη-μέλη δεν πληρούν το κριτήριο του χρέους (Βέλγιο,
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Αυστρία,
Πορτογαλία,Σλοβενία και Φινλανδία).Η συμπερίληψη της παραπάνω Έκθεσης στην
Προσωρινή Δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καταδεικνύει ότι η «δημοσιονομική
ομαλότητα» παραμένει βασική επιδίωξη της σχετικής διαδικασίας5.
Η κατεύθυνση προς τη δημοσιονομική πειθαρχία αποτυπώνεται και στα Εθνικά
Προγράμματα Σταθερότητας των κρατών-μελών. Για παράδειγμα, το γαλλικό
κυβερνητικό Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-20276, σε μια προσπάθεια εκεχειρίας
με τις Βρυξέλλες7, προβλέπει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το
όριο του 3% μέχρι το 2027.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Economic policy coordination in 2021: overcoming COVID-19, supporting
the recovery and modernising our economy, Brussels, 2.6.2021COM(2021) 500 final
4

5
6

7

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση δυνάμει του άρθρου 126 (3) Βρυξέλλες, 2.6.2021 COM(2021) 529 final.
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/1976c42a-e398-44fa-afae-dabeefd8b71b/
files/74a7f4e0-57e3-48f5-acad-67b87c06e3b1
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/relance-la-france-veut-accelerer-etsigne-une-treve-avec-bruxelles-sur-les-sujets-qui-fachent-1310420#xtor=CS1-3046
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O ρυθμός αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί λογικός,εάν η προσπάθεια προσαρμογής
δεν αντιστοιχούσε σε δραστική μείωση των δημόσιων δαπανών. Προσαρμογή που
σύμφωνα με τις προβλέψεις του Bercy, εκτιμάται πάνω από 7 μονάδες, από 60,4%
του ΑΕγχΠ το 2021 σε 53,1% το 2027. Επίσης, στο Ιn-depth Review της Γαλλίας
επισημαίνεται η ευπάθεια που συνεπάγεται το υψηλό δημόσιο χρέος, το οποίο θα
παραμείνει πάνω από το 116% του ΑΕγχΠ κατά την περίοδο 2021-2022, το έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας, και η αύξηση του ιδιωτικού χρέους ενώ σημειώνεται ο
κίνδυνος που ελλοχεύει λόγω της κατάργησης των έκτακτων μέτρων και η ανάγκη
λήψης πιο στοχευμένων πολιτικών στήριξης.
Πέρα από τη Γαλλία, η κατεύθυνση προς τη δημοσιονομική πειθαρχία
επιβεβαιώνεται και στο σύνολο των κρατών-μελών, καθώς, το έλλειμμα ως ποσοστό
του ΑΕγχΠ στην ΕΕ το 2021 προβλέπεται υψηλότερο από το 2020, αγγίζοντας το
7,5%, αλλά θα μειωθεί στο μισό το 2022. Το συνολικό μέγεθος της δημοσιονομικής
στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας θα αυξηθεί το 2021 στο 7,4% του ΑΕΠ
(συμπεριλαμβανομένων και 0,4 ποσοστιαίων μονάδων από το RRF), έναντι 6,6%
το 2020. Ενώ το 2022 το ποσοστό αυτό αναμένεται να μειωθεί στο 3,9%, εκ του
οποίου το 1/3 σχεδόν θα προέλθει από το RRF.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε, όπως προαναφέρθηκε, τη Γενική Ρήτρα
Διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αναστέλλοντας τα όρια
της Ένωσης στο δημοσιονομικό έλλειμμα και στο δημόσιο χρέος των κρατώνμελών έως και το 2022. Η Ρήτρα προβλέπει μια σχεδόν αυτόματη επιστροφή στους
κανόνες του Συμφώνου μόλις τελειώσει η πανδημική κρίση. Το γεγονός, όμως, ότι
η Επιτροπή δεν έχει ήδη καθορίσει το μεταβατικό πλαίσιο που θα διαδεχθεί την
απενεργοποίηση της Ρήτρας, συνιστά πραγματικό κίνδυνο, καθώς, ενισχύει την
αβεβαιότητα και αποθαρρύνει τα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν ένα σημαντικό Σχέδιο
Ανάκαμψης υπό το φόβο της δημοσιονομικής εξυγίανσης το 2023.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου σχετικά με το εαρινό πακέτο του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τόσο ο Επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι όσο και
ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις επιβεβαίωσαν ότι η δημόσια
διαβούλευση σχετικά με την αναμόρφωση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, που ανεστάλη
εξαιτίας του ξεσπάσματος της πανδημίας, θα ξεκινήσει εκ νέου στο δεύτερο μισό του 2021.

8

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιn-Depth Review for France, Brussels, 2.6.2021 , SWD(2021) 405 final.
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Βέβαια, ο Επίτροπος υπερτόνισε ότι «δεν είναι εύκολη» η εξεύρεση κοινού τόπου για την
ανανέωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η συζήτηση
για την αλλαγή των κανόνων του Συμφώνου ή την αλλαγή της ερμηνείας των
κανόνων έχει ανοίξει εδώ και καιρό. Πράγματι αποτελεί το πλέον αμφιλεγόμενο
ζήτημα με πολλές και διαφορετικές απόψεις τόσο μεταξύ των Υπουργών
Οικονομικών των κρατών-μελών όσο και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ενδεικτικά,
μπορούν να αναφερθούν προτάσεις όπως η αναθεώρηση και η απλούστευση
των δημοσιονομικών κανόνων (Philippe Martina, Jean Pisani-Ferry και Xavier
Ragotc: 2021), η μετάβαση από τους κανόνες σε ποιοτικά πρότυπα, σύμφωνα με
τα οποία κάθε κράτος-μέλος διαχειρίζεται τις δικές του δημοσιονομικές υποθέσεις
με γνώμονα τη βιωσιμότητα του χρέους (Olivier Blanchard, Álvaro Leandro, και
Jeromin Zettelmeyer:2021), καθώς, και η άποψη ότι η Ευρωζώνη στο σύνολό της
δεν χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία τύπου Συμφώνου από πάνω προς τα κάτω
(top – down), αλλά οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειές θα πρέπει να επικεντρωθούν
στη μετατροπή του RRF σε ένα κατάλληλο αντικυκλικό εργαλείο πολιτικής που
ενθαρρύνει τις δαπάνες, ειδικά όταν οι χώρες δεν διαθέτουν δημοσιονομικό χώρο
για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους.
Η συζήτηση αυτή είναι σημαντική για το μέλλον της Ευρώπης και οι εκπρόσωποι
της Επιτροπής δήλωσαν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια επίτευξη συναίνεσης
(consensus) για την αναθεώρηση/ επικαιροποίηση των κανόνων του Συμφώνου.

12
ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ: ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ ΤΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Γιάννης Γούναρης,
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, Διδάκτορας Νομικής ΕΚΠΑ

Τ

ο φάντασμα του Grexit εξακολουθεί να στοιχειώνει την Ευρωζώνη; Όχι
ακριβώς, αν και εκ πρώτης όψεως θα φαινόταν ότι το Ομοσπονδιακό
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας καταδίκασε τους χειρισμούς
της κυβέρνησης Μέρκελ – Σόιμπλε το καλοκαίρι του 2015 που οδήγησαν
στη χειρότερη κρίση της Ευρωζώνης, έφεραν την Ελλάδα ένα βήμα πριν
από την έξοδο και κλόνισαν, πιθανώς ανεπανόρθωτα, τα θεμέλια του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος.
Πράγματι, σε μια απόφαση που δημοσιεύθηκε στις 26 Μάϊου, επί σχετικής
προσφυγής που είχε καταθέσει η κοινοβουλευτική ομάδα των Πρασίνων, το
Δικαστήριο έκρινε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παραβίασε το δικαίωμα
ενημέρωσης του γερμανικού κοινοβουλίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο
23 του Γερμανικού Συντάγματος, μη παρέχοντας ολοκληρωμένη και έγκαιρη
πληροφόρηση σχετικά με τη διαπραγματευτική στρατηγική της Γερμανίας
-πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup στις 11 και 12 Ιουλίου 2015 και πριν
από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης στις 12 και 13 Ιουλίου 2015- σχετικά
με το εάν η Ελλάδα έπρεπε να παραμείνει ή να αποχωρήσει προσωρινά από τη
ζώνη του ευρώ.
Έχει σημασία να μελετήσει κανείς την αιτιολογία της απόφασης, καθώς από
αυτήν μπορούν να εξαχθούν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα, όχι μόνο για
την όχι και τόσο μακρινή εποχή της ευρωκρίσης, αλλά περισσότερο για το
σήμερα και το αύριο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία βρίσκεται ήδη σε
μια νέα φάση, κατά την οποία δεν ισχύει καμία βεβαιότητα και καμία σταθερά
του παρελθόντος.
Κατ’ αρχάς, μερικές υπενθυμίσεις ως προς τα γεγονότα: o τότε Υπουργός
Οικονομικών Σόιμπλε δεν είχε κρύψει ποτέ την αδιάσειστη θέση του ότι η
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ χωρίς ένα νέο
«πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων» και ότι, αν το πράγμα έφτανε στο απροχώρητο,
η Ελλάδα θα έπρεπε να αποκοπεί από το σύστημα πληρωμών της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, με αυτόματη συνέπεια την ανάγκη για προσωρινό
παράλληλο νόμισμα. Με άλλα λόγια, η αφετηρία της γερμανικής θέσης ήταν το
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Grexit και με βάση αυτήν τη θέση η Γερμανία διεξήγαγε εκτενείς συζητήσεις με
τις κυβερνήσεις των άλλων κρατών μελών της ζώνης του ευρώ (πλην της Ελλάδας)
με πρωταρχικό στόχο τη διαπραγμάτευση μιας «λύσης» που θα επέτρεπε στην
Ελλάδα να παραμείνει στη ζώνη του ευρώ, εάν αποδεχόταν το «νέο πρόγραμμα»,
εξερευνώντας συγχρόνως όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε περίπτωση «αποτυχίας
των διαπραγματεύσεων». Έτσι, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών (δηλαδή,
το γραφείο του Σόιμπλε) συνέταξε ένα έγγραφο στην αγγλική γλώσσα στις 10
Ιουλίου 2015 στις 2:00 μ.μ., στο οποίο οι προτάσεις που είχε υποβάλει η Ελλάδα την
προηγούμενη ημέρα απορρίπτονταν στο σύνολο τους και προτείνονταν η επιλογή
ταχείας διαπραγμάτευσης για ένα χρονικό διάστημα αποβολής της χώρας από τη
ζώνη του ευρώ σε περίπτωση που η Ελλάδα «δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μια
αξιόπιστη προοπτική εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων». Στη συνάντηση του Eurogroup που ακολούθησε, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών (Σόιμπλε) έθεσε
και πάλι το ερώτημα πώς θα προχωρήσει η υπόθεση σε περίπτωση αποτυχίας
των διαπραγματεύσεων με την ελληνική κυβέρνηση (δηλαδή, σε περίπτωση μη
παράδοσης άνευ όρων), ενώ στο τελικό κείμενο της ευρωομάδας η αναφορές
για «προσωρινό» Grexit και για «μεταφορά ελληνικών περιουσιακών στοιχείων»
συμπεριλήφθηκαν σχεδόν αυτολεξεί από την αντίστοιχη διατύπωση στο ως άνω
έγγραφο που είχε συντάξει το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών. Το τελικό
έγγραφο του Eurogroup κοινοποιήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης που
ακολούθησε αμέσως μετά και ουσιαστικά ήταν η βάση της «διαπραγμάτευσης». Η
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διαβίβασε το προπαρασκευαστικό έγγραφο της 10ης
Ιουλίου στη Bundestag στις 12 Ιουλίου 2015, μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup.
Με άλλα λόγια, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρξε καμία
πραγματική διαπραγμάτευση μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης το καλοκαίρι
του 2015, αλλά μια προαποφασισμένη από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών
θέση, η οποία καταγράφηκε σε ένα non-paper στις 10 Ιουλίου, κοινοποιήθηκε
χωρίς κάποια αλλαγή στους «εταίρους» της Γερμανίας και απλώς επιδόθηκε
στη συνέχεια με τη μορφή τελεσιγράφου στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να ειπωθεί,
χωρίς να είναι μεγάλη υπερβολή, ότι όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του δράματος
πλην της Γερμανίας και της Ελλάδας, από τον θλιβερό Γερούν Ντάισελμπλουμ
ως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους του υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωζώνης,
δεν ήταν παρά κομπάρσοι, ή, στην καλύτερη περίπτωση, ο χορός. Αυτό, από μόνο
του, λέει αρκετά για τη φύση της ίδιας της ευρωζώνης και του θεσμικού πλαισίου
διακυβέρνησής της.
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Θα περίμενε, ίσως, κανείς ότι στη συνέχεια το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο θα
στηλίτευε αυτήν τη δομική παθογένεια του σημαντικότερου ευρωπαϊκού πρότζεκτ
της Ιστορίας και την έλλειψη διαφάνειας και στοιχειώδους σεβασμού μεταξύ
των μελών του. Δεν είναι, όμως, έτσι τα πράγματα, πράγμα λογικό, δεδομένου ότι
δουλειά της Καρλσρούης δεν είναι να επιβάλλει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και
δημοκρατία, αλλά να προτάσσει το Σύνταγμα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της
Γερμανίας.
Το άρθρο 23 του Γερμανικού Συντάγματος επιβάλλει στην Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση να ενημερώνει τη Βουλή για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή
Ένωση «όσο το δυνατόν συντομότερο», ούτως ώστε να έχει η δεύτερη την ευκαιρία
να επηρεάσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας
νωρίς και αποτελεσματικά. Το καθήκον παροχής ολοκληρωμένης και έγκαιρης
κοινοποίησης επεκτείνεται, επίσης, σε πρωτοβουλίες και θέσεις που έχει αναλάβει
η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ισχύει δε ακόμη και σε περιπτώσεις, όπου οι εν
λόγω πληροφορίες ενδέχεται να είναι εμπιστευτικές, δεδομένου ότι μπορούν
να παρέχονται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο. Ως εκ της φύσεως του
καθήκοντος ενημέρωσης, η ως άνω υποχρέωση υπόκειται σε αυστηρούς κανόνες
ως προς το χρονικό σημείο, διότι η Βουλή οφείλει να διαθέτει τις πληροφορίες σε
στιγμή που θα της επιτρέπει να εργαστεί ουσιαστικά για την υιοθέτηση μιας θέσης,
προτού δηλαδή τη φέρει η Κυβέρνηση προ τετελεσμένων.
Εν προκειμένω, η διαπραγματευτική θέση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,
συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων «λύσεων», ενέπιπτε στο καθήκον
ενημέρωσης, διότι, όπως αναφέρει με αφοπλιστική ειλικρίνεια το Δικαστήριο, οι
διαπραγματεύσεις αφορούσαν σε ένα νέο πρόγραμμα δεκάδων δισεκατομμυρίων
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, κάτι που θα είχε άμεση
επίπτωση στις -συνταγματικά κατοχυρωμένες- δημοσιονομικές εξουσίες της Bundestag. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή της «προσωρινής» ελληνικής εξόδου
από την ευρωζώνη, δεδομένου ότι και αυτό το σενάριο θα είχε πολύ σημαντικές
επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και, φυσικά, στον ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό.
Ως εκ τούτου, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση όφειλε να είχε κοινοποιήσει στη
Βουλή την πρόθεσή της να ξεκινήσει συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά
με τις επιλογές που ορίζονται στο έγγραφο της 10ης Ιουλίου 2015 και, μάλιστα, σε
χρόνο κατάλληλο, ώστε να μπορεί η τελευταία να εξετάσει το περιεχόμενο αυτού
του εγγράφου και όχι εκ των υστέρων. Με χαρακτηριστική γερμανική ακρίβεια, οι
δικαστές της Καρλσρούης προσδιόρισαν το ακριβές χρονικό σημείο: μόλις ο
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Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομικών, ενεργώντας εξ ονόματος της
Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης,είχε αποφασίσει ποιες προτάσεις ήθελε να υποβάλει
στις διαπραγματεύσεις, δηλαδή στις 2:00 μ.μ. της 10ης Ιουλίου 2015 το αργότερο.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η παρακολούθηση της περί των ευρωπαϊκών θεμάτων
νομολογίας του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου,
διότι, χωρίς να νιώθουν την ανάγκη χρήσης διπλωματικής γλώσσας και μιας
διατύπωσης που περισσότερο κρύβει παρά αποκαλύπτει την κατάσταση των
πραγμάτων, οι δικαστές της Καρλσρούης μας δίνουν μια ακριβή εικόνα των
ευρωπαϊκών υποθέσεων από τη γερμανική σκοπιά. Είναι, σίγουρα, άβολη, για
μια χώρα όπως η Ελλάδα (ή για τη Γαλλία ή για την ίδια την ΕΕ, φερ’ ειπείν) η
διαπίστωση ότι η διακυβέρνηση της Ευρωζώνης ή ακόμα και η αποβολή μιας
άλλης κυρίαρχης (;) χώρας από αυτήν είναι, στην ουσία, ζήτημα τήρησης των
συνταγματικών ισορροπιών μεταξύ των γερμανικών πολιτειακών θεσμών και,
μάλιστα, με επίδικο τον γερμανικό ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Πλην όμως, η
αλήθεια σπάνια είναι βολική για όλους.
Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να εξετάσει κανείς την εν λόγω απόφαση της Καρλσρούης
σε συνδυασμό με μια άλλη πρόσφατη απόφαση των Γερμανών δικαστών που
επίσης ταρακούνησε τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, με την οποία
το ανώτατο γερμανικό Δικαστήριο είχε κρίνει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είχε υπερβεί τα όρια των εξουσιών του παραχωρώντας στην ΕΚΤ τη
δυνατότητα να αναλάβει την πολιτική αγοράς χρεογράφων των κρατών-μελών
κατά την κρίση της Ευρωζώνης -το περίφημο QE που ενσάρκωνε το «whatever it takes» του Μάριο Ντράγκι, το οποίο, επίσης, ήταν το βασικό εργαλείο
αποτροπής μιας κατάρρευσης της ευρωζώνης και κατά την κρίση της πανδημίας.
Η συμμετοχή της Bundesbank σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορούσε, συνεπώς,
να συνεχιστεί μόνον εφόσον η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν σε θέση να
παράσχει στοιχεία που θα αποδείκνυαν την απόλυτη αναγκαιότητα του (όπως και
έγινε).
Από την οπτική γωνία της Καρλσρούης, μια τέτοια απόφαση φαίνεται απολύτως
λογική. Όπως προαναφέρθηκε, δουλειά του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου
δεν είναι η προστασία του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ, αλλά του Γερμανικού
Συντάγματος, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή. Από την οπτική γωνία μιας
-ήδη αποδυναμωμένης- ΕΕ, όμως, η νοοτροπία των Γερμανών δικαστών είναι
εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς θα μπορούσε να ενθαρρύνει και άλλες χώρες (με
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πρώτες υποψήφιες την Ουγγαρία και την Πολωνία) να αγνοήσουν τις αποφάσεις
του Δικαστηρίου της ΕΕ επικαλούμενες την εσωτερική συνταγματική τους τάξη.
Εκτός αν ήθελε θεωρηθεί ότι μόνο η Γερμανία διαθέτει αυτήν τη δυνατότητα,
πράγμα, όμως, όχι λιγότερο υπονομευτικό της ευρωπαϊκής τάξης.
Η ανησυχία των Βρυξελλών ενισχύθηκε με μια, ακόμη, απόφαση του γερμανικού
δικαστηρίου τον περασμένο Μάρτιο, αυτή τη φορά να αναστείλει την κύρωση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, έως την
εξέταση των σχετικών προσφυγών που είχαν κατατεθεί ενώπιον του. Και ναι μεν
τελικά η Καρλσρούη άναψε το πράσινο φως, το γεγονός όμως και μόνο ότι ήταν
αναγκαίο να ανάψει το πράσινο φως πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, από το οποίο
εξαρτιόταν η επιβίωση των ευρωπαϊκών οικονομιών, δείχνει την κλίμακα του
προβλήματος.
Έτσι εξηγείται η πολύ πρόσφατη (9 Ιουνίου) κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
να ξεκινήσει τις διαδικασίες εναντίον της Γερμανίας για παραβίαση θεμελιωδών
κανόνων του δικαίου της ΕΕ, λόγω, ακριβώς, της ως άνω απόφασης της Καρλσρούης
σχετικά με το QE. Μια κίνηση αμφίβολης χρησιμότητας και με εξαιρετικά αβέβαιες
προοπτικές, ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη την κεντρική θέση του Ομοσπονδιακού
Δικαστηρίου στη συνταγματική τάξη της Γερμανίας, μια θέση συνυφασμένη με την
ίδια την πολιτειακή ανασυγκρότηση της Γερμανίας μετά τον Πόλεμο.Τι θα μπορούσε,
αλήθεια, να απαντήσει η οποιαδήποτε γερμανική κυβέρνηση στις αιτιάσεις της
Επιτροπής, πλην του ότι η Δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και ότι δεν χωρεί καμία
παρέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στις διαδικασίες και τις αποφάσεις του
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου; Και πώς θα μπορούσε, νομικά, να
θεωρηθεί μια κυβέρνηση υπόλογη για τις αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας,
δεδομένης της θεμελιώδους αρχής της διάκρισης των εξουσιών;
Όλα αυτά είναι εξόχως ενδεικτικά της εκ φύσεως ατελούς δόμησης του
εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των εντάσεων που αναπόδραστα
δημιουργούνται όταν κυρίαρχα κράτη υπάγονται σε υπερεθνικές δομές, χωρίς
απαραίτητα να πληρούνται οι ιστορικές συνθήκες για κάτι τέτοιο. Εντάσεων που
ενδεχομένως κρύβονται σε εποχές ευωχίας, όσο τα πράγματα κυλούν στοιχειωδώς
ομαλά, αλλά ξεσπούν όταν αρχίζουν τα προβλήματα και οι κρίσεις, αποκτώντας
τη δική τους δυναμική. Αυτό θα είναι το θεμελιώδες ευρωπαϊκό δίλημμα που
θα αντιμετωπίσουν οι θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα ευρωπαϊκά
κράτη τα επόμενα χρόνια ή και δεκαετίες και που -αν δεν επιτευχθεί η κατάλληλη
ελαστικότητα και ευελιξία- θα συνεχίσει να ωθεί την ΕΕ προς την θεσμική
παράλυση –ή ακόμα και τη διάλυση: πώς να τετραγωνιστεί ο κύκλος.
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ΙΣΠΑΝΙΑ: Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΩΣ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΟ
Θωμάς Γούμενος,
Διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης

Τ

ουλάχιστον από τις εκλογές του 2015 και μετά, η ισπανική πολιτική
χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα ρευστότητας. Μια έκφανση αυτής
της συνθήκης αφορά μια σειρά από κινήσεις πολιτικού βολονταρισμού
και υψηλής διακινδύνευσης, οι οποίες απέτυχαν. Τέτοιες ήταν η μονομερής
ανακήρυξη ανεξαρτησίας από τις περιφερειακές αρχές της Καταλονίας το 2017·
οι επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ να
σχηματίσουν μόνοι τους κυβέρνηση, μέχρι να αποδεχτούν ενάμιση χρόνο μετά
ότι η συμφωνία με τους Unidas Podemos ήταν αναγκαία· η κατακρήμνιση των
«Πολιτών» (Ciudadanos), μετά την εγκατάλειψη του «μεταρρυθμιστικού» τους
προφίλ και της απόπειράς τους να ηγεμονεύσουν στο χώρο δεξιά του Κέντρου·
η πρόσφατη παραίτηση του Πάμπλο Ιγκλέσιας από την Αντιπροεδρία της
κυβέρνησης χάριν της περιφέρειας της Μαδρίτης, προσωπικό εγχείρημα εξ αρχής
δυσερμήνευτο που κατέληξε σε πλήρη αποτυχία.
Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης
Σοσιαλιστών – Unidas Podemos, με εμφανή την προσωπική σφραγίδα του
Σάντσεθ, να απονείμουν χάρη στους εννιά φυλακισμένους Καταλανούς ηγέτες
είναι υποψήφια να ενταχθεί στην προαναφερθείσα χορεία των αποτυχημένων
πολιτικών στοιχημάτων. Όμως, παρότι αποτελεί κίνηση η οποία με όρους μιας
στενά «συνταγματικής» προσέγγισης μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλη και με όρους
κομματικής ωφέλειας παράτολμη, στην πραγματικότητα συνιστά ένα μετριοπαθές
και ορθό βήμα προς την κατεύθυνση της διευθέτησης της σύγκρουσης με το
κίνημα της καταλανικής αυτοδιάθεσης, αλλά και ένα θεμιτό εγχείρημα ενίσχυσης
της διαιρετικής τομής μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών δυνάμεων.

18
Το πλαίσιο και ο χαρακτήρας της απόφασης
Οι εννιά Καταλανοί ηγέτες είχαν φυλακιστεί, κυρίως με κατηγορίες για στάση
και εξέγερση, για τον ρόλο τους στη διενέργεια του δημοψηφίσματος για την
ανεξαρτησία το 2017. Η φυλάκιση των εννιά (άλλοι τρεις, μεταξύ των οποίων ο
πρώην πρόεδρος της Καταλονίας Κ. Πουτζδεμόν, διέφυγαν της σύλληψης και
παραμένουν εκτός χώρας) συνδέθηκε με την κλιμάκωση της έντασης γύρω
από το Καταλανικό σε επίπεδα πρωτόγνωρα, τουλάχιστον για την περίοδο
μετά την πτώση του καθεστώτος Φράνκο. Αρκετές οργανώσεις υπεράσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του
Συμβουλίου της Ευρώπης μόλις λίγες ημέρες πριν, είχαν ζητήσει ή προτρέψει
την αποφυλάκισή τους. Από την άλλη, οι δικαστικές αρχές τις χώρας, σταθεροί
υπέρμαχοι μιας άτεγκτης στάσης απέναντι σε αυτονομιστικές επιδιώξεις,
γνωμοδότησαν ενάντια στην προοπτική αυτή. Η απονομή χάριτος έχει
ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ παραμένουν σε ισχύ οι ποινές που έχουν επιβληθεί
στους εννιά για την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων τους. Και μόνο η
αποφυλάκισή τους, όμως, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της
Κεντροδεξιάς και Δεξιάς, η οποία εκφράστηκε και με μαζική συγκέντρωση στη
Μαδρίτη. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με δημοσκόπηση το 60% της κοινής γνώμης
είναι ενάντια στην απονομή χάριτος, θέση με σημαντική απήχηση και μεταξύ
των υποστηρικτών του -δημοσκοπικά δοκιμαζόμενου εσχάτως- Σοσιαλιστικού
Κόμματος.
Η απόφαση της κυβέρνησης, λοιπόν, λήφθηκε σε ένα θεσμικά και πολιτικά
αντίξοο περιβάλλον. Η νομική αντιμετώπιση των καταλανικών αιτημάτων για
αυξημένη αυτονομία ή ανεξαρτησία έχει αποδειχθεί όχι μόνο στείρα, αλλά
και παράγοντας αποσταθεροποίησης: η ίδια η απόφαση του Συνταγματικού
Δικαστηρίου το 2010, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές μια σειρά
προβλέψεων του νέου Καταστατικού Χάρτη της Αυτονομίας της Καταλονίας,
ήταν άλλωστε το γεγονός που πυροδότησε την κλιμάκωση της διένεξης. Από
την άλλη, η απονομή χάριτος αποτελεί μια απόφαση συμβατή με την εμπειρία
και την επιστημονική μελέτη ενδοκρατικών συγκρούσεων που υποδεικνύουν
την ανάγκη πρακτικών ευέλικτης εφαρμογής των (εκάστοτε) κανόνων, την
αποφυγή της δικαστικοποίησης από την πλευρά της κυβέρνησης και την
υιοθέτηση ακόμα και μέτρων αμνηστίας, και τη διεξαγωγή διαλόγου υπό όρους
-τουλάχιστον πολιτικής- ισοτιμίας.
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Η απόφαση της ισπανικής κυβέρνησης συνιστά, λοιπόν:
— πρώτον, ένα απτό βήμα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης μεταξύ της
κεντρικής κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των Καταλανών·
— δεύτερον, τον τερματισμό της ακινησίας και του αδιεξόδου των τελευταίων
ετών·
— τρίτον, μια ευκαιρία για επιστροφή της πολιτικής, που εν προκειμένω
σημαίνει πρωτίστως τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου·
— τέταρτον,την ανάδειξη μιας πολιτικά προοδευτικής προσέγγισης στην επίλυση
του Καταλανικού, κάτι που σε συνδυασμό με κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε
άλλα θέματα -την πιλοτική εφαρμογή του 35ωρου, τον πρόσφατο νόμο για
την ευθανασία κ.ά.- τονίζει την αντίστιξη μεταξύ του προοδευτικού και του
συντηρητικού πόλου στην ισπανική πολιτική.

Συσχετισμοί και διεργασίες εντός της καταλανικής πλευράς
Οι επόμενες επιλογές της καταλανικής πλευράς έχουν αντίστοιχη βαρύτητα.
Η απονομή χάριτος ήρθε, προφανώς όχι τυχαία, λίγες εβδομάδες μετά το
σχηματισμό της τοπικής κυβέρνησης στην Καταλονίας. Τρεις και πλέον μήνες
μετά τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών και κυριολεκτικά την ύστατη ώρα
πριν την προκήρυξη νέων, συμφώνησαν σε κυβέρνηση συνεργασίας τα τρία
καταλανικά κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας: το ιστορικό,
κεντροαριστερό κόμμα της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς (ERC), το οποίο
τοποθέτησε τον Π.Αραγονές στη θέση του Προέδρου της αυτόνομης κυβέρνησης,
το JxCat, μετεξέλιξη κεντροδεξιών κομμάτων που επιχειρεί να παρουσιαστεί
ως «πολυσυλλεκτικό» (catch-all) κόμμα του καταλανικού εθνικισμού, και η,
μικρότερη, ριζοσπαστική αριστερή συμμαχία CUP-G.
Τόσο ο Αραγονές, όσο και ο αποφυλακισθείς ηγέτης του ERC Ο. Ζουνκέρας,
παρότι επιβεβαίωσαν τον στόχο της ανεξαρτησίας και ζήτησαν πλήρη αμνηστία
για τους διωχθέντες, αναγνώρισαν την απονομή χάριτος ως θετικό βήμα και
ζήτησαν την εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ κεντρικής και
περιφερειακής κυβέρνησης. Οι δηλώσεις τους αντανακλούν την μετατόπιση
του ERC κατά το τελευταίο διάστημα, με στοιχεία ακόμα και κάποιας κριτικής
για τις επιλογές της καταλανικής πλευράς το 2017 και αναγνώρισης της
έλλειψης ενός συμπαγούς ηγεμονικού ρεύματος υπέρ της ανεξαρτησίας
εντός της καταλανικής κοινωνίας, προς τον επαναπροσδιορισμό του στόχου
από «εδώ και τώρα ανεξαρτησία» στη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος
συμπεφωνημένου με την ισπανική κυβέρνηση. Παρότι η διαλλακτικότητα της
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της παρούσας κυβέρνησης δεν φαίνεται προς ώρας να φτάνει ως εκεί και
περιορίζεται στην παροχή πρόσθετων εξουσιών στην Καταλονία, η πρόταση
αυτή αποτελεί διέξοδο που έχει εφαρμοστεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις
αποσχιστικών κινημάτων σε «δυτικές» χώρες -παλαιότερα στο Κεμπέκ, πιο
πρόσφατα στη Σκωτία- και άρα διαθέτει, σύμφωνα με την εμπειρία πιθανότητες
επιτυχίας.
Οι πιθανότητες επίτευξης προόδου στο διάλογο κεντρικής κυβέρνησης
και καταλανικής πλευράς θα καταστούν πιο σαφείς το επόμενο διάστημα.
Σήμερα (29/6) συναντώνται οι Π. Σάντσεθ και Π. Αραγονές, κάτι που θεωρείται
και ως συμβολική επανεκκίνηση του διαλόγου. Σε κάθε περίπτωση, είναι
καταρχήν θετικό ότι η σύμπτωση ύπαρξης μιας εθνικής κυβέρνησης που
αποδέχεται τον πολυεθνικό χαρακτήρα του ισπανικού κράτους και υιοθετεί
μια διαλλακτικότερη στάση, από τη μία, και μιας καταλανικής κυβέρνησης με
προεξάρχουσα δύναμη το πιο ρεαλιστικό ERC, αλλά συμμετοχή και των άλλων
εθνικιστικών κομμάτων, από την άλλη, φαίνεται να αναγνωρίζεται από τους
κύριους δρώντες ως μια πολιτική ευκαιρία που πρέπει να δραχθεί.
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Η ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
«ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ
Δημήτρης Δεληολάνης,
Δημοσιογράφος

Τ

ο Κίνημα 5 Αστέρων που δέχτηκε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση του
«τεχνοκράτη» Μάριο Ντράγκι ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από το κίνημα
που στις εκλογές του 2018 αναδείχτηκε πρώτο κόμμα της Ιταλίας με το
32,6%. Βεβαίως το Κ5Α εξακολουθεί να διαθέτει τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική
ομάδα του ιταλικού Κοινοβουλίου, παρόλο που καθ΄οδόν έχασε, λόγω διαγραφής
ή αποχώρησης, περισσότερους από 90 βουλευτές και γερουσιαστές. Παραμένει
όμως το γεγονός πως τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης άλλαξαν σημαντικά
πρακτικές και νοοτροπίες. Τόσο που, όπως θα δούμε, προκάλεσαν πραγματικό
σεισμό στην ηγετική ομάδα.
Η μεγάλη αλλαγή σημειώθηκε όταν το Κίνημα διαπίστωσε οδυνηρά ότι η
κυβερνητική συμμαχία με τη Λέγκα όχι μόνο οδηγούσε σε πολιτικό αδιέξοδο
αλλά είχε αποδειχτεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για ένα εντελώς καινούριο και
άπειρο αλλά ριζικά μεταρρυθμιστικό κίνημα όπως ήταν το δημιούργημα του
Μπέπε Γκρίλο. Όταν, το καλοκαίρι του 2019, ο Ματέο Σαλβίνι προκάλεσε
απερίσκεπτα κυβερνητική κρίση, ο Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε ανέλαβε
πρωτοβουλία και οδήγησε τότε, όχι χωρίς δυσκολίες, το Κ5Α σε συμμαχία με
μία «συστημική» πολιτική δύναμη όπως είναι το κεντροαριστερό Δημοκρατικό
Κόμμα.
Σε αντίθεση με την πρώτη, η δεύτερη κυβέρνηση του Τζουζέπε Κόντε μπορεί
να θεωρηθεί μια προοδευτική και αποτελεσματική κυβέρνηση. Τα έβγαλε
πέρα καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, σε κραυγαλέα αντίθεση με την Περιφέρεια Λομβαρδίας, όπου
κυβερνά η Λέγκα του Σαλβίνι (στην Ιταλία το σύστημα υγείας είναι «στα
χέρια» των περιφερειακών κυβερνήσεων). Ο Πρωθυπουργός κατάφερε όχι
μόνο να διατηρήσει κάποια μέτρα που το Δημοκρατικό Κόμμα όταν ήταν στην
αντιπολίτευση δεν είχε υποστηρίξει, αλλά είχαν μεγάλη σημασία για το Κ5Α,
όπως το «κοινωνικό εισόδημα» για άνεργους και άπορους και η κατάργηση του
συνταξιοδοτικού νόμου που είχε επιβάλει το 2011 η τεχνοκρατική κυβέρνηση
του Μάριο Μόντι.
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Παράλληλα, με την υποστήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος ο Κόντε άλλαξε
το δικαστικό σύστημα ώστε να μην υπάρχει παραγραφή μετά την πρωτοβάθμια
απόφαση του δικαστηρίου, θέσπισε το ius soli, δηλαδή το δικαίωμα
πολιτογράφησης όποιου γεννιέται σε ιταλικό έδαφος και, το πιο πρόσφατο,
επανέφερε στα χέρια του Δημοσίου τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, μετά την
κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα το 2018 που προκάλεσε το θάνατο 49 ατόμων.
Το αριστούργημα όμως του Κόντε ήταν η ικανότητα του να εξασφαλίσει από το
ευρωπαϊκό Ταμείο Αποκατάστασης το μυθικό ποσό των 209 δισεκατομμυρίων
ευρώ, το μεγαλύτερο στην ΕΕ.
Όλη αυτή η διαδικασία ήταν κυρίως έργο του Πρωθυπουργού, ο οποίος συχνά
βρέθηκε να σκοντάφτει μπροστά στο δυσκίνητο και αναποτελεσματικό
οργανωτικό σύστημα που επέβαλαν στο Κίνημα από την ίδρυση του ο Μπέπε
Γκρίλο και ο επιχειρηματίας Τζανρομπέρτο Καζαλέτζο. Η μεγαλύτερη δυσκολία
ήταν η συνεχής χρήση της ψηφοφορίας στην ψηφιακή πλατφόρμα Ρουσώ, ώστε
να ληφθούν οι πιο σημαντικές αποφάσεις. Το πρόβλημα έγινε ακόμη πιο σοβαρό
μετά τον θάνατο του Τζανρομπέρτο, όταν ανέλαβε την ψηφιακή επιχείρηση ο
γιος του Ντάβιντε. Ενώ ο πατέρας συμμεριζόταν με τον Γκρίλο το όραμα μιας
«ψηφιακής δημοκρατίας», ο υιός αντιμετώπισε την ψηφιακή πλατφόρμα με όρους
οικονομικής επιχείρησης, δημιουργώντας συχνά προβλήματα στις σχέσεις του με
την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ο Κόντε πίεσε τον Γκρίλο να αναδείξει μια έστω
τυπική ηγεσία του Κινήματος που να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις πιέσεις του
Καζαλέτζο. Και πράγματι, έπειτα από μια εικονική ψηφοφορία στην πλατφόρμα
Ρουσώ, αναδείχτηκε ως «πολιτικός υπεύθυνος» ο γερουσιαστής Βίτο Κρίμι, σε
αντικατάσταση του υπουργού Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος παρέμεινε
ωστόσο σημαντικός παράγων του Κινήματος. Ο Γκρίλο διατήρησε τον τίτλο του
«θεματοφύλακα», φύλο συκής πίσω από το οποίο κρύβεται η γνωστή σε όλους
πραγματικότητα: πως ο ίδιος είναι ο πραγματικός ηγέτης του Κινήματος.
Καθώς όμως στις αρχές του έτους ο Ματέο Ρέντσι άρχισε να «κανονιοβολεί»
εναντίον της κυβέρνησης Κόντε, οι εντάσεις εντός του Κ5Α οξύνθηκαν αντί
να μειωθούν. Ο ιδιοκτήτης της πλατφόρμας Ντάβιντε Καζαλέτζο από καιρό
διεκδικούσε ένα ποσό γύρω στις 500 χιλιάδες ευρώ που το Κ5Α του χρωστούσε για
να κάνει χρήση της ψηφιακής του πλατφόρμας. Σε αυτή την οικονομική διαμάχη
προσετέθη και η διαφωνία του Καζαλέτζο ως προς τη συμμετοχή του Κινήματος 5
Αστέρων στην κυβέρνηση Ντράγκι.
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Η διαφωνία εκφράστηκε σε συνεννόηση του Καζαλέτζο με 20 περίπου βουλευτές
και γερουσιαστές που αποσχίστηκαν από το Κ5Α και 13 από αυτούς δημιούργησαν
δική τους κοινοβουλευτική ομάδα με την επωνυμία «Υπάρχει Εναλλακτική Λύση».
Ανάμεσα στους διαφωνούντες (αλλά χωρίς να αποσχιστεί) και ο βουλευτής
Αλεσάντρο Ντι Μπατίστα, ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς θεωρείται ο εκπρόσωπος
της «κινηματικής ψυχής» του Κ5Α.
Ο Γκρίλο, ενώ ανέλαβε να λύσει την οικονομική διαμάχη, δραστηριοποιήθηκε
προς δύο κατευθύνσεις: αφενός ώστε το Κ5Α να συμμετάσχει στην κυβέρνηση
Ντράγκι αφετέρου διόρισε τον Κόντε αρχηγό in pectore του Κινήματος και του
ανέθεσε να επεξεργαστεί νέα στρατηγική και νέο καταστατικό.
Αναφορικά με την πρώτη επιλογή, ο ίδιος ο Γκρίλο τη δικαιολόγησε με την
αναγκαιότητα το Κίνημα να μη διακόψει την «εκπαίδευσή» του στη διακυβέρνηση
και να μην γίνει ξανά, όπως παλαιότερα, ένα απλό κίνημα διαμαρτυρίας. Η
συμμετοχή στην κυβέρνηση θα επικεντρωνόταν κυρίως στο μέρος του ευρωπαϊκού
προγράμματος που επέβαλε να επενδυθεί μεγάλο μέρος των δισεκατομμυρίων του
Ταμείου στην προστασία του περιβάλλοντος.Ως προς αυτό,ο Γκρίλο συνεννοήθηκε
με τον Ντράγκι κι ενέκρινε να διοριστεί ως υπουργός «Οικολογικής Μετάβασης»
ο επιχειρηματίας μηχανικός Ρομπέρτο Τσινγκολάνι. Σύμφωνα με την φιλική προς
το Κ5Α εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, ο Γκρίλο έπεσε θύμα του έρωτά του για
την τεχνολογία και «νόμισε πως είναι οπαδός του ένας επιχειρηματίας που πάντα
ήταν με το μέρος του Ρέντσι». Πόσο δίκιο είχε η εφημερίδα φάνηκε πριν από
λίγες ημέρες, όταν ο Τσινγκολάνι έκανε σαφή τα σχέδια του: εκφράστηκε θετικά
για το σχέδιο του ενεργειακού κολοσσού ΕΝΙ να αποθηκεύσει τους ρύπους
από διοξείδιο του άνθρακα στα άδεια πλέον υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού
αερίου στα ανοιχτά της Ραβένας. Ένα σχέδιο που ο Κόντε είχε απορρίψει ευθύς
εξ αρχής. Παράλληλα, επανέφερε στο προσκήνιο το σχέδιο Ποσειδών, δηλαδή τη
διασύνδεση Ιταλίας-Ελλάδας ως προέκταση του αγωγού East Med. Ένα σχέδιο
που είχε παγώσει τα τελευταία χρόνια. Τελικά, στην ψηφιακή ψηφοφορία στην
πλατφόρμα Ρουσώ το ναι στην κυβέρνηση υπερίσχυσε με το 59,3%.
Ιδιαίτερα δύσκολη αποδείχτηκε και η αποστολή του Κόντε.Ο πρώην Πρωθυπουργός
δήλωσε ευθύς εξ αρχής πως το νέο Κ5Α πρέπει να αφήσει πίσω του τις ανούσιες
διακηρύξεις τύπου «ούτε Αριστερά ούτε Δεξιά» και να «τοποθετηθεί σταθερά στον
προοδευτικό χώρο». Ήδη ως Πρωθυπουργός ο Κόντε είχε διατηρήσεις άριστες
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σχέσεις με την κοινοβουλευτική ομάδα Ελεύθεροι και Ίσοι που κινείται στα
αριστερά του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ παράλληλα είχε εκφράσει τη
δυσαρέσκεια του που το κεντροαριστερό κόμμα δεν ήταν σε θέση να καλύψει τον
τεράστιο χώρο στα αριστερά του, καθώς δεν συνεννοείτο με τα συνδικάτα και δεν
ήταν σε θέση ούτε να αντικαταστήσει τους οπαδούς του Ρέντσι σε θέσεις κλειδιά,
όπως στην προεδρία της κοινοβουλευτικής του ομάδας.
Για να ενισχύσει τον προοδευτικό χαρακτήρα του Κ5Α ο Κόντε είχε μάλιστα
συζητήσει με τον Ενρίκο Λέτα, τον νέο Γραμματέα του Δημοκρατικού Κόμματος, το
ενδεχόμενο οι δύο πολιτικές δυνάμεις να υποστηρίξουν κοινούς υποψηφίους στις
δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο. Ο Λέτα δέχτηκε την
πρόταση, που θα τον απάλλασσε από εξουθενωτική διαμάχη με τα εσωκομματικά
ρεύματα για τις υποψηφιότητες, αλλά τελικά η συνεργασία περιορίστηκε σε λίγους
μόνον Δήμους.Στη Ρώμη δεν εφαρμόστηκε καθώς σκόνταψε μπροστά στην επιμονή
της απερχόμενης δημάρχου Βιρτζίνια Ράτζι, να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα με το
Κ5Α.
Ως προς το οργανωτικό πρότυπο, ο Κόντε ήλπιζε να αποδεσμευτεί γρήγορα από την
πλατφόρμα Ρουσώ και να διαμορφώσει ένα νέο ψηφιακό πλαίσιο συμμετοχής των
μελών του Κινήματος, ενδεχομένως επιστρέφοντας στο σύστημα των MeetUp, των
ψηφιακών συμμετοχικών ομάδων που χαρακτήρισαν τις απαρχές του Κ5Α. Ο Κόντε
είχε επίσης προτείνει την εκλογή ενός «εθνικού συμβουλίου» ως κεντρικό όργανο.
Το ακανθώδες θέμα ήταν εάν θα παραμείνει στο νέο καταστατικό η απαγόρευση
στους αιρετούς να εκλέγονται για περισσότερες από δύο φορές. Ένας κανόνας
που θεσπίστηκε ώστε να μην δημιουργηθεί στο Κ5Α μια «κάστα» επαγγελματιών
πολιτικών. Οι βουλευτές που έχουν εκλεγεί για δεύτερη φορά επιδιώκουν να
καταργηθεί αυτός ο κανόνας, αλλά και ο ίδιος ο Κόντε θεωρούσε απαραίτητο να
διαθέτει μια σειρά από έμπειρους πολιτικούς σε θέση να κυβερνήσουν στη Ρώμη
αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Ο πρώην Πρωθυπουργός είχε με το μέρος του
το γεγονός πως οι δημοσκοπήσεις τον επιβράβευαν: χωρίς αυτόν το Κ5Α βρίσκεται
στο 16%, με αυτόν αγγίζει το 20%, όσο δηλαδή θα έπαιρνε ο ίδιος στην περίπτωση
που κατέβαινε στις εκλογές επικεφαλής ενός δικού του κόμματος. Ο Κόντε όμως
ποτέ δεν είχε επιβεβαιώσει τις δημοσιογραφικές πληροφορίες περί δικού του
κόμματος.
Το πραγματικό εμπόδιο στην αναδιοργάνωση του Κ5Α αποδείχτηκε πως ήταν ο
ίδιος ο Μπέπε Γκρίλο. Ο ιδρυτής του Κινήματος πέρασε κάποιους μήνες κρυμμένος
από τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς είχε τη λαμπρή ιδέα να δημοσιοποιήσει
στο Διαδίκτυο ένα σοκαριστικό βίντεο στο οποίο ο ίδιος εμφανίζεται να κραυγάζει
και να ωρύεται υστερικά υπέρ της αθωότητας του γιού του Τσίρο, 27 ετών, που
δικάζεται αυτή την περίοδο με την κατηγορία ότι βίασε με άλλους τρεις φίλους του
μια νεαρή φοιτήτρια. Μια δημόσια τοποθέτηση που έβαλε σε μεγάλη αμηχανία το
Κ5Α.
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Μετά από μήνες απουσίας, ο Γκρίλο θεώρησε σκόπιμο να επανέλθει δριμύτερος
και να κινηθεί με τρόπο που να δείχνει πως ήθελε να συνεχίσει να κρατά ο ίδιος τα
ηνία του Κινήματος. Ο Γκρίλο, υπενθυμίζουμε, είναι ιδιοκτήτης του συμβόλου των
5 Αστέρων κι επιτηρεί τα οικονομικά τους. Σε ο,τι αφορά το θέμα της πλατφόρμας
Ρουσώ, ο ίδιος είχε επιλέξει να ακολουθήσει την νομική οδό ώστε να βρεθεί κάποια
λύση στις σχέσεις με τον Καζαλέτζο. Μόλις στα μέσα Ιουνίου ο Γκρίλο κατάφερε,
χάρη στην επέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής προστασίας της ιδιωτικότητας, να
πάρει από τον Καζαλέτζο τον κατάλογο των εγγεγραμμένων στην πλατφόρμα,
ουσιαστικά των μελών του Κ5Α. Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ συγκεχυμένο
πλαίσιο όπου ιδιωτικά συμβόλαια του Γκρίλο με τον πατέρα και τον υιό Καζαλέτζο
συγχέονται με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου και τους ιταλικούς νόμους για τη
λειτουργία των κομμάτων.
Κατά το διήμερο 24-25 Ιουνίου τα πράγματα περιπλέχτηκαν ακόμη περισσότερο,
ώστε τελικά να οδηγήσουν στην οριστική ρήξη μεταξύ Κόντε και Γκρίλο. Ο ιδρυτής
και «ιδιοκτήτης» του Κινήματος συγκάλεσε την κοινοβουλευτική ομάδα κι έστησε
ενώπιόν της πραγματικό θεατρικό σώου. Χλεύασε το προσχέδιο νέου καταστατικού
που είχε ετοιμάσει ο Κόντε κι επιτέθηκε με δριμύτητα στον πρώην Πρωθυπουργό,
κατηγορώντας τον πως «δεν γνωρίζει το Κ5Α», δεν είναι «οραματιστής» όπως ο
Γκρίλο και πως θεωρούσε «κορόιδο» τον ιδρυτή και χαρισματικό ηγέτη του Κ5Α. Η
εντύπωση ήταν πως αυτή η αιφνιδιαστική επίθεση οφειλόταν στο γεγονός πως ο
Γκρίλο θεωρούσε πως ο Κόντε δεν ανέδειξε σε ικανοποιητικό βαθμό το ρόλο του
ως «θεματοφύλακα» του Κινήματος.
Ο Κόντε απάντησε με μεγάλη ψυχραιμία, υπενθυμίζοντας πως ο «θεματοφύλακας»
ήταν εκείνος που του είχε ζητήσει να γράψει το νέο καταστατικό, πως είχε εντάξει
στο κείμενο όλες τις υποδείξεις του. Ο πρώην Πρωθυπουργός απέκρουσε όλες
τις κατηγορίες και κυρίως ότι δήθεν «δεν έλαβε αρκετά υπ΄ όψη του το ρόλο του
Γκρίλο». Πρόσθεσε πως ήταν έτοιμος να συνεργαστεί ξανά με τον Γκρίλο, αλλά υπό
τον όρο πως δεν θα υπάρχει «διαρχία» και θα αναγνωριστεί ο ηγετικός του ρόλος.
Ο Κόντε απέφυγε πάλι να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο ενδεχόμενο να ιδρύσει
δικό του κόμμα.
Η απειλή ρήξης προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην κοινοβουλευτική ομάδα
του Κ5Α καθώς οι περισσότεροι γνωρίζουν καλά πως χωρίς τον πρώην
Πρωθυπουργό το Κίνημα δύσκολα θα επιβιώσει. Επί μια εβδομάδα, σχεδόν όλη η
κοινοβουλευτική ομάδα ανέλαβε υπενθυμίσει στον οργισμένο «θεματοφύλακα»
πως το 2018 εκείνος είχε επιλέξει τον Κόντε ως Πρωθυπουργό και να τον πείσει
πως ενδεχόμενη ρήξη με τον Κόντε θα σήμαινε το πολιτικό τέλος του Κινήματος.
Ο Γκρίλο όμως παρέμεινε ανένδοτος: ο Κόντε, επανέλαβε, ήθελε να «εκφυλίσει»
το Κ5Α με ένα καταστατικό «του 17ου αιώνα», ενώ ο «θεματοφύλακας» έχει
«άλλου είδους όραμα». «Δεν έχει πολιτικές ικανότητες, ούτε επιχειρηματικές»,
συνέχισε και κατέληξε με την αναγγελία πως η νέα ηγετική ομάδα θα εκλεγεί τις
προσεχείς εβδομάδες στην πλατφόρμα Ρουσώ.

26
Η απόφαση του Γκρίλο να οδηγήσει σε ρήξη με τον Κόντε αιφνιδίασε τους
επικεφαλής του Κινήματος, που για μια εβδομάδα είχαν εισπράξει από τον ιδρυτή
συνεχείς διαβεβαιώσεις πως «θα έκανε κάθε προσπάθεια» να γεφυρώσει τις
διαφορές του με τον πρώην Πρωθυπουργό. Η ξαφνική απόφαση να «τα σπάσει»
διαίρεσε την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ιταλικός Τύπος σχολίασε πως «μόλις το
Κ5Α ανακάλυψε την αριστερή φύση του αμέσως διασπάστηκε», αλλά η πραγματική
έκπληξη για τον Γκρίλο ήταν πως σχεδόν όλη η ηγετική ομάδα και το μεγαλύτερο
μέρος των βουλευτών και γερουσιαστών δεν αποδέχθηκε την απόφαση του. Γι΄
αυτό το λόγο, το βράδυ της Τετάρτης εμφανίστηκε ξανά σε βίντεο στέλνοντας στην
κοινοβουλευτική ομάδα ένα απολογητικό μήνυμα στο οποίο κατηγορούσε αμήχανα
τον Κόντε πως «ήθελε να έχει απόλυτη εξουσία» και στη συνέχεια χρησιμοποιούσε
καθησυχαστικούς τόνους, πως «όλα θα πάνε καλά», πως ο ίδιος «ξέρει τι κάνει»
και πως «περάσαμε και άλλα χειρότερα αλλά είμαστε ακόμη εδώ». Το σχόλιο του
«πολιτικού υπεύθυνου» Βίτο Κρίμι ήταν πως «ο Γκρίλο νομίζει πως είμαστε στην
περασμένη δεκαετία. Δεν κατάλαβε ότι καταστρέφει το δημιούργημα του».
Ο Κόντε αρνήθηκε την κατηγορία περί «απόλυτης εξουσίας», σχολίασε πως «εκτιμά
Γκρίλο», τον παρακάλεσε «να μην εκτοξεύει ψευδείς κατηγορίες» εναντίον του
και προθυμοποιήθηκε να δημοσιεύσει τα ημέιλ που αντάλλαξαν οι δυο ηγέτες
την τελευταία εβδομάδα, εάν ο Γκρίλο του το επιτρέψει. Ο πρώην Πρωθυπουργός
τόνισε πως ο ίδιος «δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια του» καθώς «δεν αρκεί
η διαφωνία ενός ατόμου ώστε να την εγκαταλείψει». Ήταν η πρώτη φορά που
έκανε μια έμμεση αναφορά στην πιθανότητα να δημιουργήσει δικό του κόμμα. Το
σχέδιο αυτό ενισχύεται από το γεγονός πως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις,
σε περίπτωση διάσπασης του Κ5Α σχεδόν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα, ίσως και
περισσότεροι, θα ακολουθήσουν τον Κόντε.
Ο ξαφνικός σεισμός που προκάλεσε ο Γκρίλο έβαλε σε μεγάλη ανησυχία και
το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο διαβλέπει τον κίνδυνο να καταρρεύσουν ή να
καθιστούν αντιπαραγωγικές οι κοινές υποψηφιότητες με το Κ5Α στις δημοτικές
εκλογές. Γι΄ αυτό πηγές του κεντροαριστερού κόμματος διέρρευσαν την εκτίμηση
πως ο Γκρίλο «απέδειξε για μια ακόμη φορά πως αντιλαμβάνεται την πολιτική ως
προσκήνιο για τις θεατρικές παραστάσεις του». Μήνυμα προς τον κωμικό ότι στο
πολύ ρεαλιστικό πλέον ενδεχόμενο διάσπασης ο συνομιλητής του Δημοκρατικού
Κόμματος δεν θα είναι εκείνος αλλά ο Κόντε.
Αυτή η προσπάθεια οβιδιακής μεταμόρφωσης του Κ5Α έλαβε χώρα και κατέρρευσε,
ενώ ο Πρωθυπουργός Ντράγκι ακόμη δεν έχει δείξει τα χαρτιά του. Υιοθέτησε
πλήρως το σχέδιο ανάκαμψης που είχε ήδη ετοιμάσει ο Κόντε, αποφεύγοντας
όμως να το καταθέσει προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Επίσης υιοθέτησε και
νομοσχέδια που προωθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, όπως εκείνο που καθιστά
τις επιθέσεις ενάντια σε ομοφυλόφιλους ιδιώνυμο αδίκημα.
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Στις προγραμματικές δηλώσεις του ο Ντράγκι εξήγγειλε μέτρα προς ενίσχυση
του ιταλικού τραπεζικού συστήματος και του βιομηχανικού τομέα, αλλά προς
το παρόν τα θέματα αυτά παραμένουν στα χέρια των μελών της κυβέρνησης.
Πρόκειται για βετεράνους του μπερλουσκονισμού, επιχειρηματίες και ανθρώπους
του χρηματιστηριακού τομέα, κάποιοι από τους οποίους έχουν βεβαρυμμένο
ποινικό μητρώο. Η εταιρεία McKinsey, στην οποία εργάστηκε ο Ντράγκι πριν γίνει
κεντρικός τραπεζίτης, επιλέχτηκε ως σύμβουλος της κυβέρνησης.
Οι υπουργοί του Ντράγκι θα χειριστούν με τον τρόπο τους τεράστια δημόσια έργα,
κάποια από τα οποία θα παραμείνουν για πάντα σε επίπεδο ακριβοπληρωμένων
σχεδίων, όπως η περιβόητη Γέφυρα που θα ενώνει τη Σικελία με την Καλαβρία. Το
«μπλόκο» στις απολύσεις θα λήξει τον Αύγουστο και ο Ντράγκι δεν δεσμεύτηκε
να το παρατείνει, ενώ υποσχέθηκε «σοβαρή υποστήριξη» στις επιχειρήσεις. Στη
δημόσια διοίκηση δεν γίνονται προσλήψεις από το 2004 και το 16% είναι στα
πρόθυρα της συνταξιοδότησης. Θα αντικατασταθούν με συμβασιούχους ορισμένου
χρόνου και το ίδιο θα συμβεί και με το εκπαιδευτικό προσωπικό, αφού ο τελευταίος
διαγωνισμός έγινε στα τέλη του περασμένου αιώνα. Όσο για τις ιδιωτικοποιήσεις,
θεωρείται πολύ πιθανό να ακυρωθεί η απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης και
οι αυτοκινητόδρομοι να επιστρέψουν στην οικογένεια Μπενετόν, αδιαφορώντας
για τις σοβαρές ποινικές ευθύνες που βαραίνουν επάνω τους. Επίσης τα δεξιά
κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού πιέζουν και για την ιδιωτικοποίηση του
νερού.
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