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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

Η     μάχη για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
αντιπαράθεση εθνικών δικαστηρίων και ΕΕ, οι προτάσεις Μπλανσάρ και 
Τιρόλ στη Γαλλία, τα δεδομένα για τους Γερμανούς Πράσινους ενόψει 

ομοσπονδιακών εκλογών και η στάση της κυβέρνησης της Δανίας στο προσφυγικό 
ζήτημα περιλαμβάνονται στην ύλη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #40:

Μπορεί η καλοκαιρινή περίοδος να έχει ρίξει τους τόνους στην ευρωπαϊκή 
δημόσια σφαίρα σχετικά με την πορεία που θα χαράξουν ΕΕ και Ευρωζώνη 
στο χάρτη των δημοσιονομικών κανόνων της μετά-Covid εποχής, ωστόσο οι 
ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα «θερμό» φθινόπωρο, με ορίζοντα το 2023. Σύμφωνο 
Σταθερότητας, (κορονο)χρέη, νομισματική πολιτική είναι μερικά από τα μέτωπα 
που έχουν θέσει τα αντίπαλα στρατόπεδα χωρών εντός της ΕΕ σε θέση μάχης.

Την ίδια ώρα, νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ εθνικών δικαστηρίων και του 
δικαστηρίου της ΕΕ άνοιξε, αυτή τη φορά με την αμφισβήτηση της υπεροχής 
του ενωσιακού δικαίου από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας. Παρά 
τις διαφορές με την αντίστοιχη απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού 
Δικαστηρίου της Γερμανίας, η τάση «αντίστασης» πολλών εθνικών δικαστών στην 
αρχή της υπεροχής είναι υπαρκτή.

Στη Γαλλία, η Διεθνής Επιτροπή Οικονομολόγων υπό την Προεδρία του Oλιβιέ 
Μπλανσάρ και του Ζαν Τιρόλ υπέβαλε Έκθεση με προτάσεις στοχευμένων 
παρεμβάσεων στο οικονομικοκοινωνικό μοντέλο της χώρας, και σχέδιο δράσης 
που επεκτείνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θέτοντας στο επίκεντρο την κλιματική αλλαγή, τις οικονομικές ανισότητες και τη 
δημογραφική πρόκληση.

Στη Γερμανία, τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος των Πρασίνων διαδέχτηκε 
η απότομη πτώση της δημοφιλίας τους. Ποιοι παράγοντες οδήγησαν σε αυτή 
την ανατροπή και πόσο πιθανή είναι μια (δημοσκοπική) ανάκαμψη ενόψει των 
ομοσπονδιακών εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου;

Λίγο βορειότερα, η Δανία αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή στο προσφυγικό και 
είναι σημαντικό τα σοσιαλδημοκρατικά και αριστερά κόμματα να θέσουν «κόκκινες 
γραμμές» στις πολιτικές για το προσφυγικό, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος για 
την υιοθέτηση ισοπεδωτικών, αντιπροσφυγικών πολιτικών σε περισσότερα κράτη-
μέλη της ΕΕ.
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Η ΑΝΑΜEΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚO ΜEΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΕ 
ΠΡΟΜΗΝYΕΙ «ΘΕΡΜO» ΦΘΙΝOΠΩΡΟ

Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής του Κύκλου Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων ΕΝΑ

Μ πορεί η καλοκαιρινή περίοδος να έχει ρίξει τους τόνους στην 
ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα σχετικά με την πορεία που θα χαράξουν 
ΕΕ και Ευρωζώνη στο χάρτη των δημοσιονομικών κανόνων της μετά-

Covid εποχής, ωστόσο οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα «θερμό» φθινόπωρο, με 
ορίζοντα το 2023.

Η παράταση ισχύος της γενικής ρήτρας διαφυγής, λόγω της πανδημίας, θα 
διατηρηθεί και για το 2022, με την Κομισιόν να προαναγγέλλει ότι οι κανόνες 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα επανέλθουν το 2023. Το μεγάλο 
ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι εάν θα επανέλθει ή όχι το Σύμφωνο, αλλά ποιους 
κανόνες θα περιλαμβάνει. Το όριο 3% του ελλείμματος και 60% του λόγου χρέος/
ΑΕΠ, που τέθηκε σε ισχύ στο πλαίσιο του ΣΣΑ το μακρινό 1997 με τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ, πλέον δεν αποτελεί ταμπού.

Τα στρατόπεδα της αντιπαράθεσης: Βορράς εναντίον Νότου

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στην πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη αντιπαράθεση 
εντός της ΕΕ έχουν διαμορφωθεί ήδη και έχουν πάρει ήδη θέσεις (πολιτικής) μάχης. 
Από τη μία πλευρά, οι κυβερνήσεις των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου κάνουν 
έκκληση για μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν περισσότερες δημόσιες δαπάνες 
στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά δημόσια χρέη 
των κρατών-μελών, ενώ από την άλλη, αυτές των χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά 
επιμένουν στη σκληρή γραμμή ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν 
σιδηρά δημοσιονομική πειθαρχία.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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Λίγους μόλις μήνες πριν από τις κρίσιμες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία, 
που θα σημάνουν την (ιστορική) οριστική αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από την 
Καγκελαρία, το γερμανικό πολιτικοοικονομικό κατεστημένο εξέφρασε ξεκάθαρα 
τη θέση του για επιστροφή στο προ πανδημικής κρίσης σφιχτό δημοσιονομικό 
ζωνάρι, με τη διατήρηση των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας, πλαφόν στο 
δανεισμό και αυστηρό έλεγχο στο δημόσιο χρέος. Η κάλπη του Σεπτεμβρίου παίζει 
κομβικό ρόλο στη ρητορική των υποψηφίων. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της 
Γερμανίας και νυν επικεφαλής της Bundestag Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έδωσε γραμμή 
στα δημοσιονομικά «γεράκια» προς την κατεύθυνση αυτή, με τον υποψήφιο 
διάδοχο της Μέρκελ στην Καγκελαρία και επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού 
Κόμματος (CDU) Άρμιν Λάσετ και τον υπουργό Οικονομικών της χώρας και 
υποψήφιο Καγκελάριο των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) Όλαφ Σολτς να ακολουθούν. 
Οι Πράσινοι βρίσκονται στην απέναντι πλευρά, υποστηρίζοντας την αναθεώρηση 
του ΣΣΑ, ωστόσο δεν φαίνεται να κερδίζουν τη γερμανική κοινή γνώμη. Σύμμαχοι 
των δημοσιονομικών «γερακιών» είναι και οι «Φειδωλοί» του Βορρά (Ολλανδία, 
Αυστρία, Δανία, Σουηδία), οι οποίοι υπενθυμίζεται ότι πρωτοστάτησαν στο να 
υπερισχύσουν τα δάνεια έναντι των επιχορηγήσεων προς τα κράτη-μέλη κατά τη 
δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αν και η επικεφαλής της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ προσπαθεί να διατηρήσει 
ισορροπίες –τασσόμενη, στο πρόσφατο παρελθόν, υπέρ της αναθεώρησης του 
ΣΣΑ– ο επικεφαλής της Bundesbank συμμερίζεται την άποψη των «γερακιών», 
καθώς υπεραμύνεται του τέλους της χαλαρής νομισματικής πολιτικής και της 
επιστροφής στην προ κρίσης νομισματική ορθοδοξία. 

Υπάρχει, ωστόσο, και το αντίπαλο στρατόπεδο, το οποίο μάλιστα εμφανίζει 
αυξανόμενη δυναμική και ηγετικές τάσεις για την Ευρώπη ενόψει της μετά-
Μέρκελ εποχής. Ο λόγος για την κυοφορούμενη «συμμαχία» του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν και του Ιταλού Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της 
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης του Συμφώνου, 
με έμφαση στην ανάπτυξη και όχι στη δημοσιονομική πειθαρχία. Η Γαλλία, 
εξάλλου, το 2022, έτος προεδρικών εκλογών, αναλαμβάνει την εκ περιτροπής 
προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως τη 
δημοσιότητας να κάνουν λόγο για ξεκάθαρη πρόθεση του Μακρόν να επιδιώξει 
κατά προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του ΣΣΑ. Το ζήτημα των δημοσιονομικών 
κανόνων της ΕΕ περιλαμβάνεται στο χαρτοφυλάκιο του Ιταλού Επιτρόπου 
Οικονομίας (και διαδόχου του Γάλλου Πιερ Μοσκοβισί) Πάολο Τζεντιλόνι, ο 
οποίος, μιλώντας πρόσφατα σε συνέδριο του Politico, υπογράμμισε ότι «εάν δεν 
αλλάξουν οι κανόνες για το έλλειμμα, το χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου στην 
ΕΕ θα μεγαλώσει» και υπενθύμισε ότι «η μεγάλη κρίση του 2008 αύξησε τις 
πραγματικές αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών».
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Από το Hamiltonian moment ξανά στην Ευρώπη των 
ανισοτήτων και των πολλαπλών ταχυτήτων (;)

Το πράσινο φως του Βερολίνου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης (Next Generation EU) θεωρήθηκε μια «στιγμή Χάμιλτον»1 για την 
Ευρώπη, με τους υπερασπιστές του οράματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης 
να εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα 
προς την κατεύθυνση αυτή. Σε πρόσφατη ανάλυση που δημοσίευσε η Gold-
man Sachs εκτιμάται ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα έχει προσωρινό 
χαρακτήρα, ούτε θα αποτελέσει τη “στιγμή Χάμιλτον” της Ευρώπης, αλλά 
θα είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση». Η 
αμοιβαιοποίηση (κοινού για τις 27 χώρες της ΕΕ) χρέους 750 δισ. ευρώ για τη 
στήριξη της ανάκαμψης των κρατών-μελών, ενώ είχε προηγηθεί, με το ξέσπασμα 
της πανδημίας, το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ και το πάγωμα των 
κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας, έδωσε την αίσθηση ότι η ΕΕ πήρε το 
μάθημά της από τις πολλαπλές κρίσεις που αντιμετώπισε (χρηματοπιστωτική, 
προσφυγική/μεταναστευτική, Brexit, πανδημική), επιδεικνύοντας τη βούληση 
να αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις και κρισιακές συνθήκες με όρους 
συλλογικής προσέγγισης και αλληλεγγύης. 

Οι συσχετισμοί που διαμορφώνονται, ωστόσο, δείχνουν ότι η «στιγμή Χάμιλτον» 
της Ευρώπης απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο. Η πολυδιάστατη 
μάχη που δίνεται ήδη –και θα κλιμακωθεί εντός των επόμενων μηνών– για 
τους δημοσιονομικούς κανόνες, το (κορονο)χρέος των κρατών-μελών, τη 
νομισματική πολιτική, αλλά και την ευρωπαϊκή απάντηση στις σύγχρονες 
προκλήσεις, που επέτεινε η πανδημική κρίση (πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, 
αντιμετώπιση ανισοτήτων), αποτυπώνει το ξεκάθαρο δίλημμα: ευρωπαϊκή 
ενοποίηση ή Ευρώπη πολλαπλών ταχυτήτων;

1Ο Αλεξάντερ Χάμιλτον ήταν ένας εκ των εθνοπατέρων (founding fathers) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 
υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση του Προέδρου Τζορτζ Ουάσινγκτον και θεωρείται 
ότι έθεσε τα θεμέλια της αμερικανικής οικονομίας με την ιστορική απόφαση, το 1790, να μετατρέψει τα χρέη των 
Πολιτειών μετά την επανάσταση σε ομοσπονδιακά.
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H ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: 
ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΕΡΕΧΕΙ; 

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

Π ολύ δύσκολα θα χαρακτήριζε κάποιος την Πολωνία υπό τη διακυβέρνηση 
του υπερσυντηρητικού –αν όχι ακροδεξιού– Κόμματος  του Νόμου και της 
Δικαιοσύνης υπόδειγμα χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου. Μάλιστα, 

από τότε που ξεκίνησαν οι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες «μεταρρυθμίσεις» στην 
πολωνική δικαιοσύνη, πριν από πέντε χρόνια, βρίσκεται σε εξέλιξη και μια υπόκωφη 
σύγκρουση μεταξύ Βρυξελλών και Βαρσοβίας, με επίδικο τη (μη) ανεξαρτησία 
των πολωνικών δικαστηρίων από την εκτελεστική εξουσία και, ειδικότερα, από το 
κυβερνών κόμμα.

Μέσα στον Ιούλιο, η σύγκρουση αυτή κλιμακώθηκε με μια απόφαση του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας –αποτελούμενου, εν πολλοίς, από 
δικαστές διορισμένους από την κυβέρνηση του κόμματος του Νόμου και της 
Δικαιοσύνης– που έκρινε ότι οι αρχές της χώρας δεν ήταν υποχρεωμένες να 
υπακούσουν σε μια προσωρινή διαταγή του Δικαστηρίου της ΕΕ, διότι αυτή 
αφορούσε ζήτημα ερμηνείας και εφαρμογής του πολωνικού συντάγματος και, 
συνεπώς, βρισκόταν πέραν του πεδίου των εξουσιών του Λουξεμβούργου. Η εν 
λόγω διαταγή –η δεύτερη που έχει εκδώσει το Δικαστήριο της ΕΕ– επέβαλε την 
αναστολή λειτουργίας ενός οργάνου για τον πειθαρχικό έλεγχο των Πολωνών 
δικαστών, το οποίο, σύμφωνα με το σκεπτικό της διαταγής, στην ουσία δεν ήταν 
τίποτε άλλο από ένα εργαλείο εκβιασμού και χειραγώγησης των δικαστών από το 
κυβερνών κόμμα. Το Δικαστήριο της ΕΕ επανήλθε αμέσως με νέα απόφαση, με 
την οποία έκρινε ότι η ύπαρξη του εν λόγω οργάνου παραβιάζει τις αρχές της ΕΕ 
περί κράτους δικαίου, για να εισπράξει την αγέρωχη απάντηση της πολωνικής 
κυβέρνησης ότι, σε ζητήματα που άπτονται του πολωνικού συντάγματος, μόνο το 
εθνικό συνταγματικό δικαστήριο έχει λόγο και μόνο αυτό ακούγεται. 

Συγχρόνως, εκκρεμεί και μια δεύτερη συναφής υπόθεση ενώπιον του 
Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία, καθώς η κυβέρνηση έχει απευθύνει 
ερώτημα εάν συγκεκριμένες κατηγορίες του δικαίου της ΕΕ επί ορισμένων 
ζητημάτων παραβιάζουν το πολωνικό Σύνταγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 
δεδηλωμένη πρόθεση της Πολωνίας είναι να μην εφαρμόζει το δίκαιο της ΕΕ και 
τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ, προκρίνοντας την υπεροχή 
του πολωνικού Συντάγματος. Η απόφαση αυτή αναμένεται εντός του Αυγούστου, 
σύμφωνα με αναφορές. Εάν η μέχρι τώρα νομολογία των Πολωνών συνταγματικών 
δικαστών είναι αξιόπιστο κριτήριο, οι πιθανότητες κλίνουν υπέρ μιας απόφασης 
που θα διακηρύσσει ευθέως την υπεροχή του πολωνικού Συντάγματος. 
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Αρκετοί αναλυτές έχουν εντοπίσει αναλογίες ανάμεσα στην πολωνική περίπτωση 
και στην αντίστοιχη νομολογία του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου 
της Γερμανίες, ενός δικαστηρίου επίσης πολύ ευαίσθητου όταν πρόκειται για τα 
όρια της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ σε σχέση με το γερμανικό συνταγματικό 
δίκαιο. Μάλιστα, τις αναλογίες αυτές επικαλούνται οι ίδιοι οι Πολωνοί, 
υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να ανεχθούν δύο μέτρα και δύο σταθμά εις 
βάρος τους. 

Σε αυτό υπάρχουν τρεις απαντήσεις: πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκκινήσει 
νομικές διαδικασίες και κατά της Γερμανίας με αφορμή την ως άνω στάση του 
Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, μολονότι πρόκειται για μια κίνηση 
αμφίβολης σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας, διότι η γερμανική απάντηση 
είναι πολύ απλά ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί υπεύθυνη η εκτελεστική 
εξουσία για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, με βάση την αρχή της διάκρισης 
των εξουσιών. Δεύτερον, από την ίδια άποψη, το πρόβλημα της Πολωνίας είναι 
διαφορετικό από εκείνο της Γερμανίας, διότι στην πρώτη αυτό που βάλλεται 
πρώτα απ’ όλα δεν είναι το ενωσιακό δίκαιο, αλλά η ανεξαρτησία της πολωνικής 
δικαιοσύνης και, συνεπώς, το ίδιο το πολωνικό Σύνταγμα. Οπωσδήποτε, είναι 
αρκετά αντιφατικό να επικαλείσαι την υπεροχή του εθνικού σου Συντάγματος, 
προκειμένου να το παραβιάζεις ανενόχλητος. Και τρίτον, υπάρχει μια λεπτή νομική 
διάκριση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις: οι Γερμανοί δικαστές δεν αμφισβήτησαν 
την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ εν γένει, αλλά μόνο όταν τα όργανα της Ένωσης 
υπερβαίνουν τα όρια της εξουσίας που τους έχει παραχωρηθεί με βάση τις ίδιες 
τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. 

Βεβαίως, παρά τις όποιες νομικές διαφορές, το πρακτικό και πολιτικό αποτέλεσμα 
και στις δύο περιπτώσεις είναι η αμφισβήτηση της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, 
όταν αυτό συγκρούεται με το εθνικό Σύνταγμα. Αυτό, άλλωστε, καταδεικνύεται 
από το γεγονός ότι και η στάση του γερμανικού δικαστηρίου προκάλεσε έντονη 
ανησυχία και αναβρασμό στις Βρυξέλλες. Επιπλέον, φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
μια τάση των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων να είναι πολύ πιο δυναμικά 
και θαρραλέα, θα έλεγε κανείς, όταν περιγράφουν τα όρια πέρα από τα οποία το 
δίκαιο της ΕΕ δεν έχει θέση. Αυτό και μόνο είναι ένα γεγονός συνταρακτικό για 
τα μέχρι σήμερα δεδομένα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Από την οπτική γωνία 
των Βρυξελλών, πρόκειται, τηρουμένων των αναλογιών, για μια εξέγερση κατά 
των ίδιων των θεμελίων του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Αν δεν μπει τέλος σε αυτή 
την τάση, θεωρείται βέβαιο ότι θα αυξηθούν παρόμοια περιστατικά – και μάλιστα 
όχι μόνο από άλλους συνήθεις υπόπτους, όπως η Ουγγαρία, αλλά και από χώρες 
«υπεράνω υποψίας», όπως η Γαλλία. 



#40 09
Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πώς προτίθενται οι Βρυξέλλες να βάλουν αυτό το τέλος. 
Όπως και στην περίπτωση της Γερμανίας, η απάντηση στην πολωνική «εξέγερση» 
δεν είναι απλή υπόθεση. Πρόκειται για την πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό χώρα 
της ΕΕ, μια χώρα με πρωταγωνιστικό ρόλο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 
Οι επιλογές της ΕΕ είναι περιορισμένες: μπορεί να θέσει σε κίνηση τις νομικές 
διαδικασίες για την παραπομπή της Πολωνίας και την επιβολή κυρώσεων, μια 
διαδικασία που αναμφίβολα θα διαρκέσει πολύ, και κινδυνεύει να βρεθεί απέναντι 
στα ίδια προβλήματα: η Πολωνία απλώς θα αγνοήσει οποιαδήποτε απόφαση του 
Λουξεμβούργου θεωρεί η ίδια αντισυνταγματική. Μπορεί, επίσης, να προχωρήσει 
στη δέσμευση αναπτυξιακών κονδυλίων και επιδοτήσεων που προορίζονται για 
την Πολωνία, μέχρι η τελευταία να «συμμορφωθεί». Είναι όμως βέβαιο ότι κάτι 
τέτοιο θα προκαλέσει νέα κρίση στο εσωτερικό της ΕΕ, νέους τριγμούς και νέες 
ρωγμές σε ένα κτίριο που ήδη δεν είναι ιδιαίτερα στέρεο. Κάποιες –ενδεχομένως 
όχι και τόσο ψύχραιμες– φωνές μιλούν ακόμα και για το ενδεχόμενο ενός Polexit. 
To πιθανότερο είναι ότι θα εδραιωθεί μια μετέωρη κατάσταση, όπου καμία από τις 
δύο πλευρές δεν θα υποχωρεί επίσημα, και το πρόβλημα θα κρύβεται κάτω από το 
χαλί για όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Από μια άποψη, είναι ένα δείγμα προόδου το γεγονός ότι τέτοιες διαμάχες για το 
ποιο σύστημα κανόνων δικαίου υπερισχύει έναντι ενός άλλου σε κάποια ευρωπαϊκή 
επικράτεια έχουν στις μέρες μας μεταφερθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων. 
Υπήρξαν εποχές στην ευρωπαϊκή Ιστορία –ίσως μάλιστα στο μεγαλύτερο μέρος 
της– όπου η λύση θα δινόταν σε κάποιο πεδίο μάχης και υπό την κλαγγή των όπλων. 
Τούτου λεχθέντος, η υπόθεση της υπεροχής ή μη του δικαίου της ΕΕ έναντι κάθε 
εθνικού κανόνα, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών, καθώς και του ποιος 
έχει την εξουσία να κρίνει εάν, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ισχύει η αρχή 
της υπεροχής ή θα υπαναχωρεί υπέρ των εθνικών κανόνων είναι στο επίκεντρο της 
συζήτησης για την ίδια τη φύση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος τον 21ο αιώνα. 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η «επανάσταση» των εθνικών δικαστών δεν 
είναι παρά ένα από τα αποτελέσματα της ραγδαίας υποχώρησης του υπερεθνικού 
μοντέλου ολοκλήρωσης και της ολικής επαναφοράς της διακυβερνητικής 
μεθόδου κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα. Το εάν αυτό είναι μια 
θετική ή μια αρνητική εξέλιξη, δεδομένων μάλιστα των πολλών και σημαντικών 
ελαττωμάτων στην ίδια τη δομή της ΕΕ, είναι συζητήσιμο: Σε τελική ανάλυση, έχει 
βάση το επιχείρημα ότι η δημοκρατία στην Ευρώπη παραμένει συνυφασμένη με το 
συνταγματικό πλαίσιο που παρέχει κάθε ευρωπαϊκό κράτος για την άσκησή της, 
χωρίς να υπάρχει κάτι ανάλογο σε υπερεθνικό επίπεδο. 



Ανεξάρτητα όμως από το εάν θεωρηθεί καλή ή κακή, η επιστροφή του ευρωπαϊκού 
έθνους-κράτους και η διεκδίκηση ενός πολύ μεγαλύτερου ρόλου στις ευρωπαϊκές 
υποθέσεις από την πλευρά των κυβερνήσεων είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Το 
στοίχημα για την ευρωπαϊκή συλλογικότητα είναι να προσαρμοστεί σε αυτή την 
πραγματικότητα και να βρεθεί ένα νέο, ικανοποιητικό για όλες τις πλευρές, σημείο 
ισορροπίας, ώστε να συνεχίσει να υφίσταται και να λειτουργεί ένα κοινό πλαίσιο 
ευρωπαϊκής συνεργασίας – έστω και με νέα μορφή.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΠΛΑΝΣΑΡ-ΤΙΡΟΛ

Έλενα Δήμα, 
Οικονομολόγος, με ειδίκευση στη διεθνή πολιτική οικονομία

Η Διεθνής Επιτροπή Οικονομολόγων υπό την Προεδρία του Ολιβιέ 
Μπλανσάρ και του Ζαν Τιρόλ2  υπέβαλε  Έκθεση με προτάσεις στοχευμένων 
παρεμβάσεων στο οικονομικοκοινωνικό μοντέλο της Γαλλίας, και σχέδιο 

δράσης που επεκτείνεται στο Στρατηγικό Πλαίσιο της ίδιας της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Σε μια περίοδο ριζικών μετασχηματισμών και προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
διαρθρωτικά προβλήματα  που προϋπήρχαν της Κρίσης του Covid-19, ο Πρόεδρος 
της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Ιανουάριο του 2020,  ζήτησε 
από τον Ολιβιέ Μπλανσάρ και τον  Ζαν Τιρόλ να προεδρεύσουν μιας ανεξάρτητης 
Επιτροπής με αντικείμενο εργασίας τη μελέτη τριών μακροπρόθεσμων δομικών 
προκλήσεων: της κλιματικής αλλαγής (climate change), των οικονομικών 
ανισοτήτων (economic inequalities), και της δημογραφικής πρόκλησης (demo-
graphic challenge). Στην υποβληθείσα Έκθεση, με τίτλο Oι Μεγάλες Οικονομικές 
Προκλήσεις (Les Grands Défis Economiques) η ανάλυση  των παραπάνω ζητημάτων 
δεν είναι εξαντλητική, αλλά επικεντρώνεται, στα ζητήματα της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη (global warming), της ανισότητας των ευκαιριών (inequality of opportu-
nity) και της γήρανσης του πληθυσμού (aging).

#40 11

1O Jean Tirole βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομικών (2014), Επίτιμος Πρόεδρος της Σχολής Οικονομικών της 
Toulouse και ο  Olivier Blanchard  Ομότιμoς καθηγητής στο ΜΙΤ των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην Επικεφαλής 
οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προέδρευσαν μιας Επιτροπής 24 κορυφαίων Γάλλων, 
Ευρωπαίων και Αμερικανών οικονομολόγων. https://www.strategie.gouv.fr 

https://www.strategie.gouv.fr 
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Υπερθέρμανση πλανήτη

Η στρατηγική κατεύθυνση για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανης του 
πλανήτη, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Συμφωνία των 
Παρισίων για την κλιματική αλλαγή (2015) και την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία  για κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050 (European Green 
Deal, 2019), και αντικατοπτρίζεται σε όλους σχεδόν τους άξονες πολιτικής 
της Έκθεσης. Ειδικότερα, για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλότερων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), η Επιτροπή εισηγείται την 
επιβολή ευρωπαϊκού φόρου άνθρακα ή αλλιώς μια ενιαία τιμή άνθρακα. 
H τιμολόγηση του άνθρακα, σύμφωνα με την Επιτροπή, αποτελεί ένα 
πολύ αποτελεσματικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στη μείωση των 
εκπομπών CO2, καθώς, αποθαρρύνει τη χρήση ορυκτών καυσίμων, και 
ταυτόχρονα ενισχύει την αναζήτηση καθαρών τεχνολογιών. Το μέτρο αυτό 
σε συνδυασμό με μια νέα στρατηγική αποφυγής της μετεγκατάστασης των 
εταιρειών από πλευράς του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Προσαρμογής των 
Συνόρων του Άνθρακα (Carbon Border Adjustement Mechanism – CBAM), 
και μια συντονισμένη πολιτική κατάργησης παρωχημένων εξαιρέσεων και 
μειωμένων συντελεστών αγοράς εκπομπών (EU-ETS) μπορεί να αποτελέσει 
βασικό μοχλό για τη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτόχρονα να 
αποτρέψει φαινόμενα περιβαλλοντικού ντάμπινγκ.

Ωστόσο, υπάρχει ο αντίκτυπος που ενδέχεται να έχει ο φόρος άνθρακα στους 
φορολογούμενους χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος, καθώς πρόκειται 
για έναν παλινδρομικό φόρο3. Για να είναι δίκαιη, αποτελεσματική και 
πολιτικά βιώσιμη η τιμολόγηση του άνθρακά στο επίπεδο της Ένωσης των 
κρατών μελών, προτείνεται τα έσοδα από τον φόρο να χρησιμοποιηθούν 
στοχευμένα για τη στήριξη της καινοτομίας και την αντιμετώπιση των 
κοινωνικών συνεπειών μέσω μιας πράσινης επιταγής.

3 Ο παλινδρομικός φόρος είναι ένας φόρος όπου οι οντότητες χαμηλότερου εισοδήματος πληρώνουν υψηλότερο 
μέρος του εισοδήματος  σε φόρους από ό,τι οι οντότητες υψηλότερου εισοδήματος.
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Με την αναδιανομή εσόδων αντισταθμίζεται η αντιδιανεμητική επίδραση του 
φόρου άνθρακα και ενθαρρύνεται η κατανάλωση περιουσιακών στοιχείων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος, ενώ αποθαρρύνονται κοινωνικές αντιδράσεις, όπως, 
αυτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία. Αντιδράσεις που τελικά 
οδήγησαν στο να μη συμπεριληφθεί ο φόρος άνθρακα στις 149 συστάσεις  της  
τελικής Έκθεσης των μελών της Σύμβασης των Πολιτών για το Κλίμα (Convention 
Citoyenne pour le Climat - CCC)4.

Περιβαλλοντική καινοτομία

Στο τομέα της περιβαλλοντικής καινοτομίας, μεταξύ άλλων, τα μέλη της Επιτροπής 
εισηγούνται  την  επένδυση σε Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης Πράσινων Τεχνολογιών 
(Green Research & Development – R & D) μέσω της ίδρυσης ενός ανεξάρτητου 
Οργανισμού σε επίπεδο ΕΕ, του Οργανισμού Προηγμένων Ερευνητικών Έργων 
- Ενέργειας (Advanced Research Projects Agency–Energy - EU-ARPA-E). Ο 
ευρωπαϊκός αυτός Οργανισμός θα έχει ως αποστολή τη χρηματοδότηση έργων 
μετασχηματισμού υψηλού κινδύνου και υψηλής ανταμοιβής, κατά το πρότυπο 
του Αμερικανικού Οργανισμού Προηγμένων Ερευνητικών Έργων Άμυνας (De-
fense Advanced Research Projects Agency - DARPA). Η διοικητική κουλτούρα 
του Οργανισμού θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγάλη αποδοχή του 
κινδύνου και των πιθανών χρηματοοικονομικών απωλειών, καθώς ο κίνδυνος 
είναι ιδιαίτερα υψηλός όταν πρόκειται για  διασπαστική καινοτομία (disrup-
tive innovation). Βέβαια, η ευρωπαϊκή διοικητική κουλτούρα δεν διακρίνεται 
για τις πρακτικές ανάληψης υψηλού κινδύνου. Παρ΄ όλα αυτά, η αποδοχή του  
κινδύνου είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει η Ευρώπη να κατακτήσει 
μια ηγετική θέση, τουλάχιστον  σε κάποιους τομείς. 

4 Η Σύμβαση των Πολιτών για το Κλίμα είναι μια Επιτροπή που συστάθηκα  από το Οικονομικό, Κοινωνικό και 
Περιβαλλοντικό Συμβούλιο (2019) κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού Edouard Phillippe. Η Επιτροπή 
αποτελείται από 150 πολίτες που επιλέχθηκαν μετά από κλήρωση, με αποστολή τη εισήγηση συγκεκριμένων μέτρων 
για τη μείωση των γαλλικών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, σε πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης. 
https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr 

https://propositions.conventioncitoyennepourleclimat.fr  
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Ανισότητα ευκαιριών

Στο ζήτημα της ανισότητας των ευκαιριών, η Επιτροπή με βάση την έρευνα 
της κοινής γνώμης, που πραγματοποιήθηκε ειδικά για το σκοπό της Έκθεσης, 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η  ανισότητα των ευκαιριών, και ειδικότερα η 
ανισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών θεωρείται μείζον πρόβλημα για τη 
γαλλική κοινωνία5. Στις προτάσεις αντιμετώπισης αυτής της διάστασης, κατά 
κύριο λόγο, ενθαρρύνονται έξυπνες προ-διανεμητικές (pre-distribution) και 
αναδιανεμητικές πολιτικές (redistribution) στα τρια στάδια παραγωγής [προ 
παραγωγή (pre-production), παραγωγή (παραγωγή), μετά παραγωγή (post-pro-
duction)]. Στη βάση αυτού, τα μέλη της Επιτροπής εισηγούνται την επένδυση 
στην εκπαιδευτική καινοτομία, την υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών 
στη διαδικασία της δια βίου μάθησης, τη θέσπιση ενός προοδευτικού και 
ενοποιημένου συστήματος φορολογίας κληρονομίας και δωρεών, φορολογικές 
συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο κ.ά. 

Τα μέλη της Επιτροπής, όπως, και στο ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, 
έτσι και στο ζήτημα της ανισότητας των ευκαιριών εισηγούνται λύσεις, στις 
οποίες εμπλέκονται  φορείς της ΕΕ. Ενδεικτικά, σε ότι αφορά τον επανασχεδιασμό 
των κέντρων απασχόλησης αξιοποιούνται δεδομένα, γνώσεις και πρακτικές από 
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (European Network 
of Public Employment Services - PES), το οποίο αναπτύσσει συνέργειες  με 
πάρα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και  διαχειρίζεται το σύνολο των ενεργητικών 
πολιτικών της Ένωσης (Active Labour Market Policies - ALMPs).

Δημογραφική πρόκληση

Στο τελευταίο κεφάλαιο της Έκθεσης, εξετάζεται η δημογραφική πρόκληση, 
που, όπως  και οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της ανισότητας 
των ευκαιριών, εγείρει τεχνικά και οικονομικά ζητήματα, αλλά και θεμελιώδη 
ζητήματα ισότητας μεταξύ και εντός των γενεών. Η Επιτροπή Μπλανσάρ-Τιρόλ, 
και σε αυτή την περίπτωση, επικεντρώνεται σε ορισμένες πτυχές του ζητήματος, 
και συγκεκριμένα στη γήρανση του πληθυσμού και στη μετανάστευση, με 
έμφαση στην ένταξη των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

5 Στο  ερευνητικό αντικείμενο  της έρευνας: οι ανισότητες, η οικονομική ανασφάλεια, η αγορά εργασίας και οι 
κυβερνητικές πολιτικές.
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Για την αντιμετώπιση της γήρανσης του πληθυσμού κρίνεται αναγκαία η 
μεταρρύθμιση του συστήματος συνταξιοδότησης και διατυπώνεται η εναλλακτική 
επιλογή της θεσμοθέτηση ενός συστήματος βάσει σημείων (a point system). 
Επίσης, προτείνονται καινοτόμες πολιτικές για την ενεργό και υγιή γήρανση (ac-
tive & healthy ageing), αλλά και πολιτικές ευέλικτης απασχόλησης κατάλληλων 
για ηλικιωμένους εργαζόμενους (flexible work arrangements). Αντίστοιχα, για 
το ζήτημα της μετανάστευσης, παρατίθενται προτάσεις για την ενσωμάτωση 
των μεταναστευτικών πληθυσμών αλλά και για την αντιμετώπιση της χαμηλής 
συμμετοχής του μεταναστευτικού πληθυσμού στην αγορά εργασίας, ιδίως των 
γυναικών. 

Αναμφισβήτητα,  η Έκθεση Μπλανσάρ-Τιρόλ είναι συνεπής με το στρατηγικό 
πλαίσιο της Ένωσης, και σε πολλά σημεία επιχειρεί πολλαπλά φιλόδοξα 
ανοίγματα, όμως, η σκόπιμη επιλογή να συγκροτηθεί μια ομάδα αποτελούμενη εξ 
ολοκλήρου από οικονομολόγους είναι η δύναμη και ταυτόχρονα και η αδυναμία 
της.  Η δύναμη της γιατί κερδίζεται ξεκάθαρα η λογική, με τη σαφήνεια των 
εννοιών και τα εμπειρικά σημεία, και η αδυναμία της γιατί καθίσταται τρωτή σε 
μια διεπιστημονική αντιπαράθεση.

6 Η σχετική προσέγγιση είναι σύμφωνη με το πλαίσιο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πιο πρόσφατες αναφορές,  
Report on the impact of demographic change in Europe (COM(2020) 241 final, 17.6.2020). Επίσης,  Green paper of 
ageing, Brussels, 27.1.2021 COM(2021) 50 final.



ΓΕΡΜΑΝΙΑ: 
ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΚΥΜΑ 

ΧΑΝΕΙ ΕΔΑΦΟΣ
Βαγγέλης Μαρινάκης, 

Πολιτικός Επιστήμονας, μεταπτυχιακός φοιτητής 
στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η αποχώρηση της επί 15 συναπτά έτη Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα 
Μέρκελ από την ενεργό πολιτική, δρομολογημένη ήδη από το 2018 
με την απόφασή της να απέχει από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του 

κυβερνώντος CDU, ήταν μια είδηση από μόνη της ικανή να «φουντώσει» τη 
συζήτηση για το πόσο διαφορετικές θα ήταν οι φετινές ομοσπονδιακές εκλογές. 
Όμως, παρότι αρκετοί αναλυτές εμφανίζονταν βέβαιοι ως προς το ότι αφενός 
η απουσία διαδόχου με το απαιτούμενο πολιτικό εκτόπισμα και αφετέρου η 
αναμενόμενη κυβερνητική φθορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες ηγεμονίας του 
εκλογικού συνασπισμού της Χριστιανικής Ένωσης ήταν παράγοντες ικανοί να 
δημιουργήσουν προβλήματα, κανείς δεν θα έπαιρνε στα σοβαρά την πιθανότητα 
η γερμανική Δεξιά να μην είναι τον Σεπτέμβριο (και πάλι) η πρώτη πολιτική 
δύναμη της χώρας.

Η εκλογή ωστόσο, τον περασμένο Απρίλιο, της Αναλένα Μπέρμποκ από το κόμμα 
των Πρασίνων ως υποψήφιας Καγκελαρίου φάνηκε να ανατρέπει κάθε τέτοια 
πρόβλεψη. Για έναν μήνα, έως και τα μέσα Μαΐου, η Μπέρμποκ προσωπικά 
και το κόμμα της συλλογικά ήταν οι μόνοι που αμφισβήτησαν την μακρόχρονη 
δημοσκοπική κυριαρχία της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στην επιτακτική ανάγκη 
υιοθέτησης πολιτικών για την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής αλλά και 
στα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης (με χαρακτηριστικότερο εκείνο 
της προμήθειας προστατευτικών μασκών από εταιρία συζύγου κυβερνητικού 
παράγοντα). 

Έκτοτε όμως, ο κατ’ εξοχήν συνδεδεμένος με την οικολογία πολιτικός σχηματισμός 
φαίνεται να έχει χάσει κάθε αρχική έλξη που ασκούσε, επιστρέφοντας στη δεύτερη 
θέση, με τη στατιστική «ψαλίδα» να διευρύνεται (και σε μερικές περιπτώσεις να 
αγγίζει διψήφιο ποσοστό) και την πλειονότητα των ερωτηθέντων να θεωρούν την 
Μπέρμποκ «λάθος υποψήφια». Η κατάσταση έφτασε σε τόσο οριακό σημείο, που
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Έκτοτε όμως, ο κατ’ εξοχήν συνδεδεμένος με την οικολογία πολιτικός σχηματισμός 
φαίνεται να έχει χάσει κάθε αρχική έλξη που ασκούσε, επιστρέφοντας στη δεύτερη 
θέση, με τη στατιστική «ψαλίδα» να διευρύνεται (και σε μερικές περιπτώσεις να 
αγγίζει διψήφιο ποσοστό) και την πλειονότητα των ερωτηθέντων να θεωρούν 
την Μπέρμποκ «λάθος υποψήφια». Η κατάσταση έφτασε σε τόσο οριακό σημείο,  
ορισμένα στελέχη έφτασαν να θέσουν ζήτημα αντικατάστασής της, με τον 
συμπρόεδρο του κόμματος και εσωκομματικό της αντίπαλο Ρόμπερτ Χάμπεκ να 
αποκλείει κάθε τέτοιο σενάριο, διαβεβαιώνοντας πως περιβάλλει με την απόλυτη 
εμπιστοσύνη του την υποψήφια της παράταξης.

Η θαυμαστή αυτή αντιστροφή των πραγμάτων και η κάμψη του «πράσινου 
κύματος» θα πρέπει να εκληφθεί ως απότοκο ενός συνδυασμού παραγόντων. Ο 
πρώτος έχει να κάνει με το ότι ουσιαστική προϋπόθεση της ανόδου των Πρασίνων 
δεν ήταν άλλος από την καθοδική πορεία της κυβερνητικής παράταξης. Όπως 
επισημαίνουν επιφανείς αναλυτές, όπως ο Όλαφ Μπένκε της εταιρίας παροχής 
πολιτικών συμβουλών «Rasmussen Global», οι Πράσινοι πήγαιναν καλά όσο 
το «στρατόπεδο» της Ένωσης ταλανιζόταν από τον εσωκομματικό ανταγωνισμό 
ανάμεσα στον ηγέτη των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ 
και τον αρχηγό των Χριστιανοδημοκρατών Άρμιν Λάσετ. Η συνθήκη αυτή 
φαίνεται να επέτρεψε σε μια μερίδα συντηρητικών πολιτών, φιλικών προς τη 
μετριοπαθέστερη δεξιά πτέρυγα του κόμματος της Μπέρμποκ, να εκτιμήσει 
την πολύ πιο ήπια διαδικασία που ακολούθησαν οι Πράσινοι αναφορικά με την 
επιλογή του/της υποψήφιου/ιας Καγκελάριου, με αποτέλεσμα να τους προσφέρει 
μια πρόσκαιρη συμπάθεια, την οποία όμως δεν δίστασε να αποσύρει όταν το 
συντηρητικό στρατόπεδο ξαναβρήκε τον εαυτό του, βάζοντας τέλος στον σύντομο 
«μήνα του μέλιτος».

Ένα ακόμη ισχυρό πλήγμα για τη δημοτικότητα του κόμματος των Πρασίνων 
στάθηκαν οι  αποκαλύψεις που αφορούσαν την ίδια την υποψήφια Καγκελάριο. 
Έτσι, το γεγονός της μη έγκαιρης δημόσιας δήλωσης πρόσθετων εισοδημάτων 
από κομματική απασχόληση της Μπέρμποκ, σε συνδυασμό με την ανακάλυψη 
ανακριβειών στο βιογραφικό της, έφθειραν το «ηθικό πλεονέκτημα που 
διατηρούσαν οι Πράσινοι έναντι των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμάτων.

Δεν θα πρέπει, επίσης, να παραβλέψουμε το ρόλο που έπαιξε στη ραγδαία πτώση 
των Πρασίνων η εξαπόλυση μιας καμπάνιας δυσφήμησης από την πλευρά μέρους 
των γερμανικών MME με στόχο την ίδια την Μπέρμποκ αλλά και το κόμμα της.



Ιθύνων νους αυτής της καμπάνιας είναι η έχουσα τον διττό ρόλο της –
νεοφιλελεύθερης κοπής– δεξαμενής σκέψης και της ομάδας συμφερόντων 
«Πρωτοβουλία Νέας Κοινωνικής Ελεύθερης Αγοράς» (γνωστότερη με το 
ακρωνύμιο INSM), που χρηματοδότησε τις εν λόγω διαφημίσεις σε μεγάλες 
γερμανικές εφημερίδες κάνοντας σκωπτικά σχόλια για τη βιωσιμότητα και τη 
ρεαλιστικότητα του εκλογικού προγράμματος των Πρασίνων.

Τέλος, θα ήταν αδύνατον να αποπειραθεί κανείς να εξηγήσει την κάμψη του 
«πράσινου κύματος» δίχως να κάνει μνεία στην επιλογή της ηγεσίας των 
Πρασίνων να σκληρύνει τη στάση της απέναντι σε Ρωσία και Κίνα. Η επίσκεψη 
του Χάμπεκ στην Ουκρανία, όπου διακήρυξε την επιθυμία του κόμματός του να 
τεθεί τέλος στην πάγια πολιτική του Βερολίνου για την απαγόρευση πώλησης 
πολεμικού υλικού σε εμπόλεμες περιοχές, υπήρξε το αποκορύφωμα αυτής της 
στρατηγικής. Πρόκειται όμως για μια πολιτική επιλογή που βρίσκει αντίθετη 
την πλειοψηφία της γερμανικής κοινής γνώμης αλλά και των επιχειρηματικών 
και πολιτικών ελίτ, οι οποίες συμφωνούν στην ανάγκη εκτόνωσης της έντασης, 
κυρίως με τη Μόσχα, προσβλέποντας και στην ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού 
αερίου «Nord Stream 2», ο οποίος θα διατρέχει τη Βαλτική ώστε να καταλήξει 
σε γερμανικό έδαφος και από εκεί στη Δυτική Ευρώπη. Τα παραπάνω είχαν ως 
αποτέλεσμα το αντιπολιτευόμενο κόμμα να εμφανίζεται όχι μόνο αδικαιολόγητα 
πολεμικό (κόντρα στην ίδια του την αντιμιλιταριστική ρητορική), μα και ικανό να 
βάλει τη χώρα σε ανεπιθύμητες γεωπολιτικές περιπέτειες.

Υπάρχει βέβαια αρκετός χρόνος έως τις 26 Σεπτεμβρίου για την Μπέρμποκ και το 
κόμμα της, αν όχι για να διεκδικήσουν την πρωτιά, τουλάχιστον για να μειώσουν 
την απόσταση, αποκτώντας έτσι και επίσημα ρόλο ρυθμιστή στην πολιτική ζωή 
και θέτοντας τέλος στην κυριαρχία ενός ακόμη παραδοσιακού μεταπολεμικού 
δικομματισμού. Οι πρόσφατες καταστροφές στη Δυτική Γερμανία, όπου περίπου 
200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες, επανέφεραν 
με εμφατικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας από ακραία καιρικά φαινόμενα, 
συνδεδεμένα με την κλιματική αλλαγή, ένα προνομιακό πεδίο για τους Πράσινους, 
την ίδια στιγμή που ο Λάσετ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, πότε με την αναντίστοιχη 
των περιστάσεων ευθυμία του και πότε με τις αντιφατικές του θέσεις στο ζήτημα 
της κλιματικής αλλαγής. Παραμένει όμως ερώτημα εάν τα γεγονότα αυτά 
αποτελούν παράγοντα ικανό να ανατρέψει τον παρόντα δημοσκοπικό συσχετισμό 
σε βάρος των Πρασίνων. 
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ΤΟ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΣΕ ΚΡΙΣΗ: Η ΔΑΝΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΑΛΒΙΝΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Δημήτρης Ραπίδης, 

Πολιτικός Επιστήμονας και Δημοσιογράφος, 
συνιδρυτής του rosa.gr

Τ ις προηγούμενες εβδομάδες συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές 
στην πλατεία έξω από το κοινοβούλιο της Δανίας, διαμαρτυρόμενοι για 
τις πολιτικές της κυβέρνησης στο προσφυγικό/μεταναστευτικό. 

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία που ψήφισε η κυβέρνηση της πρωθυπουργού 
Μάττε Φρεντέρικσεν, επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της χώρας 
από το 2015, πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. 
Ο νόμος θέτει διακρίσεις μεταξύ πολιτικών προσφύγων και προσφύγων που 
απέκτησαν το καθεστώς ασύλου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη χώρα 
τους, με την κυβέρνηση της Δανίας να εκτιμά ότι πολλές περιοχές στην Συρία δεν 
βρίσκονται πλέον σε εμπόλεμη κατάσταση και κατά συνέπεια είναι ασφαλές για 
πολλούς Σύρους που βρήκαν καταφύγιο στη Δανία να επιστρέψουν πίσω. 

Η κυβέρνηση τη Φρεντέρικσεν έχει δεχτεί σφοδρές επικρίσεις από ευρωπαϊκές 
και διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με το προσφυγικό, οι οποίες τονίζουν 
ότι η Συρία δεν είναι ασφαλής χώρα και ότι τίθεται σε κίνδυνο η ζωή των 
προσφύγων. Ωστόσο δεν φαίνεται να «ιδρώνει το αυτί» της πολιτικής ηγεσίας, 
καθώς το περασμένο Μάρτιο η υπηρεσία μετανάστευσης της Δανίας κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η ευρύτερη περιοχή της Δαμασκού είναι αρκετά ασφαλής 
για να επιστρέψουν ορισμένοι πρόσφυγες. Ήδη τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν 
χάσει το καθεστώς ασύλου και βρίσκονται είτε σε διαδικασία προσφυγής είτε τους 
έχει ζητηθεί να εγκαταλείψουν τη χώρα. Προς το παρόν οι πολιτικοί πρόσφυγες 
εξαιρούνται από τη διαδικασία, με τα συντηρητικά κόμματα να πιέζουν για 
αναθεώρηση και του καθεστώτος των πολιτικών προσφύγων.  
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Σύγκλιση Δεξιάς και Σοσιαλδημοκρατίας

Τα τελευταία χρόνια οι σοσιαλδημοκράτες και τα κόμματα του συντηρητικού 
και δεξιού πολιτικού φάσματος υποστήριξαν και προώθησαν μεθοδικά 
την αυστηροποίηση ενός ήδη περιοριστικού συστήματος μετανάστευσης, 
υιοθετώντας συχνά τις ίδιες πολιτικές που υιοθετούν ακροδεξιά κόμματα. 

Η στροφή του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος προς τα δεξιά επισφραγίστηκε 
και από τη σχετική νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία καθίσταται 
αδύνατο για τους μετανάστες με ποινή αναστολής να γίνουν ποτέ Δανοί πολίτες. 
Νωρίτερα τον Ιούνιο το κοινοβούλιο της χώρας της ενέκρινε την πρόταση για 
δημιουργία καμπ προσφύγων εκτός Ευρώπης, όπου οι αιτούντες άσυλο θα 
πρέπει να περιμένουν ενώ οι αρχές θα επεξεργάζονται τις αιτήσεις τους. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η πρώτη χώρα με την οποία η δανική κυβέρνηση προχώρησε σε 
μνημόνιο συνεργασίας είναι η Ρουάντα στην Αφρική.

Η πολιτική της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης στη Δανία μοιάζει περισσότερο 
με την πολιτική του Σαλβίνι και του Όρμπαν, ή και του Αυστριακού Καγκελάριου 
Κουρτς, παρά με τις πολιτικές του Σάντσεθ στην Ισπανία ή του Κόστα στην 
Πορτογαλία. Την πολιτική των Δανών σοσιαλδημοκρατών στο προσφυγικό 
έχουν «αγκαλιάσει» οι συντηρητικοί του κόμματος Venstre, με πολλά 
στελέχη του να δίνουν συγχαρητήρια στην ηγεσία Φρεντέρικσεν που υιοθετεί 
αντιμεταναστευτικές πολιτικές. 

«Στρατόπεδα εγκλεισμού» εκτός Ευρώπης;

Η ιδέα των στρατοπέδων εγκλεισμού εκτός Ευρώπης έχει επικριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη και πλήθος διεθνών οργανώσεων. 
Πρόκειται για μια πρόταση που έχουν εισηγηθεί ακροδεξιά κόμματα στην ΕΕ, 
η οποία δεν είχε τύχει στήριξης σε εθνικά κοινοβούλια και στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Στη Δανία, η πρόταση αυτή βρισκόταν κορυφή του προεκλογικού προγράμματος 
των σοσιαλδημοκρατών στις εκλογές του 2019. Το κόμμα της Φρεντέρικσεν 
κέρδισε τις εκλογές και έλαβε μάλιστα και στήριξη από την Αριστερά, με 
στελέχη της να προσπαθούν να αποφύγουν τις ερωτήσεις δημοσιογράφων για 
το προσφυγικό.
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Το πρόβλημα είναι ότι το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα εκλέχθηκε έχοντας 
στο πρόγραμμά του αυτή την πολιτική στο προσφυγικό, χωρίς ωστόσο να 
τη διατυμπανίζει. Μεγάλο μέρος της κοινωνίας κινείται δεξιότερα, με τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα να παίζουν το χαρτί της ασφάλειας, βάζοντας στο 
στόχαστρο πρόσφυγες και μετανάστες. Η ρητορική του μίσους αναπαράγεται 
διαρκώς στην κεντρική πολιτική σκηνή, με ένα σημαντικό τμήμα των ΜΜΕ να 
τροφοδοτεί το φόβο για τον διπλανό, για τον αλλόθρησκο, που έχει άλλο χρώμα 
δέρματος και άλλη καταγωγή. 

Η κανονικοποίηση του ρατσισμού είναι μια πραγματικότητα στη διαμόρφωση 
της οποίας συνέβαλαν μεθοδικά τα τελευταία χρόνια τα ακραία συντηρητικά και 
ακροδεξιά κόμματα σε όλη την Ευρώπη, με την Αριστερά και τις προοδευτικές 
δυνάμεις να χάνουν συνεχώς έδαφος, είτε αφήνοντας αναπάντητες τις 
εμπρηστικές δηλώσεις είτε υιοθετώντας την ίδια καταστροφική ρητορική. Η 
Δανία αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή στο προσφυγικό και είναι σημαντικό 
τα σοσιαλδημοκρατικά και αριστερά κόμματα να θέσουν «κόκκινες γραμμές» 
στις πολιτικές για το προσφυγικό, διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος για την 
υιοθέτηση ισοπεδωτικών, αντιπροσφυγικών πολιτικών σε περισσότερα κράτη-
μέλη της ΕΕ.
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