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Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ 
αποτελεί μετεξέλιξη του Δελτίου Ευρωπαϊκών Εξελίξεων, έπειτα από 40 
τεύχη.

Με το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων το ΕΝΑ επιχειρεί την ανάλυση των παγκόσμιων 
εξελίξεων και του διαρκώς ρευστού διεθνούς περιβάλλοντος, τόσο σε (γεω)
πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτικής οικονομίας, συνεχίζοντας να 
λαμβάνει μέρος στον δημόσιο, συχνά συγκρουσιακό, διάλογο γύρω από τα 
ευρωπαϊκά πράγματα.

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων εστιάζει σε θέματα που παρουσιάζουν αυξημένο 
ενδιαφέρον στην τρέχουσα συγκυρία, συγχρόνως όμως η εξέλιξή τους 
αναμένεται να επηρεάσει μεσομακροπρόθεσμα τόσο τις ισορροπίες όσο και 
τους συσχετισμούς δύναμης στον πλανήτη, με έμφαση στην Ευρώπη.

Στη βάση των αρχών της ιδρυτικής διακήρυξης του ΕΝΑ, το Δελτίο Διεθνών 
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 ο κόσμος και ιδιαίτερα το 
ευρω-ενωσιακό εγχείρημα.

Μια σειρά κρισιακών συνθηκών και ιστορικών εξελίξεων, όπως η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης, η προσφυγική/μεταναστευτική 
κρίση, το Brexit και η εν εξελίξει πανδημική κρίση, σε συνδυασμό με τις 
σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
και οι πολυδιάστατες ανισότητες, διαμορφώνουν πρωτόγνωρες συνθήκες σε 
παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Συνθήκες που αναδεικνύουν εξίσου 
πρωτοφανείς προκλήσεις, η απάντηση στις οποίες συνιστά ένα κυριολεκτικά 
ζωτικής σημασίας διακύβευμα που αναμένεται να (ανα)προσδιορίσει το μέλλον 
του πλανήτη, της Ευρώπης, των κοινωνιών.

Οι ιδέες και οι απόψεις που διατυπώνονται συναφώς είναι πολλές. Οι απαντήσεις 
που επεξεργάζονται οι παγκόσμιες ελίτ μοιάζουν ωστόσο να αδυνατούν να 
προσεγγίσουν το κρίσιμο ερώτημα: Πώς σκεφτόμαστε σήμερα (για) τον κόσμο 
και την Ευρώπη του αύριο; Πώς μπορούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί, όπως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ισχυροποιήσουν τα δημοκρατικά αντανακλαστικά τους, 
να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να διασφαλίσουν την ευημερία 
των πολλών και όχι των λίγων και ισχυρών και να αποκρούσουν αποτελεσματικά 
τη διχαστική ρητορεία της ακροδεξιάς απειλής;

Το Δελτίο Διεθνών Εξελίξεων, που εκδίδεται σε μηνιαία βάση στο πλαίσιο της 
ευρύτερης δραστηριότητας του ΕΝΑ, φιλοδοξεί να αναζητήσει, με νηφαλιότητα 
και κριτική διάθεση, απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά.
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Οι προτεραιότητες της νέας γερμανικής κυβέρνησης, η συμμαχία 
Ντράγκι – Μακρόν και οι προεκτάσεις της για την Ευρώπη, τα όρια 
της προοδευτικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, το προσφυγικό ζήτημα 

και η αναταραχή στην Ανατολική Ευρώπη και  περιλαμβάνονται στην ύλη του 
Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #2 του ΕΝΑ:

Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργασίας στη Γερμανία με Καγκελάριο τον 
σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς είναι πλέον γεγονός. Μέσα σε 178 σελίδες το 
κείμενο ρυθμίζει αναλυτικά όλα τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν 
τη γερμανική κυβέρνηση την επόμενη τετραετία, δίνοντας έμφαση στην 
οικολογική και ψηφιακή μετάβαση κράτους και οικονομίας, στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας και στην εξωτερική πολιτική και ρυθμίζοντας σημαντικά 
κοινωνικά ζητήματα. Πέρα όμως από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, 
με προεκτάσεις για την Ευρώπη,  η συμμαχία του Εμανουέλ Μακρόν με τον 
Μάριο Ντράγκι καταγράφεται ως σημαντική εξέλιξη. Η ιταλογαλλική Συνθήκη 
διμερούς συνεργασίας υπογράφηκε με κάθε επισημότητα στο Προεδρικό 
Μέγαρο Quirinale της Ρώμης. Ωστόσο, το εάν και σε ποιο βαθμό σηματοδοτεί 
μια νέα ισορροπία στο ισοζύγιο ισχύος Βορρά – Νότου εντός της ΕΕ μένει να 
φανεί.

Η κατάρρευση της πορτογαλικής κυβέρνησης ξαναφούντωσε τη συζήτηση για 
την εύθραυστη σχέση Σοσιαλδημοκρατίας και ριζοσπαστικής Αριστεράς. Τα 
μηνύματα ωστόσο από την έτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου δείχνουν πιο 
αισιόδοξα σε ό,τι αφορά την κυβερνητική «συγκατοίκηση» των δύο ρευμάτων.

Την ίδια ώρα, η πρόσφατη προσφυγική κρίση στα σύνορα Λευκορωσίας και 
Πολωνίας – Λιθουανίας – Λετονίας έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη 
ένταση στις σχέσεις ΕΕ-Λουκασένκο. Έχει, επίσης, γεννήσει νέες κρίσεις, μια 
ανθρωπιστική και μια κρίση εσωτερικής συνοχής εντός ΕΕ.

Τέλος, η κρίση του Covid-19 συνιστά μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων για 
την εργασία. Δύο παγκόσμιες τάσεις, η «μεγάλη παραίτηση» από τη μία και το 
πείραμα της εργασίας των τεσσάρων ημερών από την άλλη, καταδεικνύουν την 
ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο εργασιακό υπόδειγμα, με αξιοπρεπείς αμοιβές 
και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και διασφάλιση του ελεύθερου χρόνου.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #1

Γερμανία: Τι προβλέπει η συμφωνία 
συγκυβέρνησης SPD, Πράσινων και 
Φιλελεύθερων
Θάνος Λιάπας,
υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, European Univer-
sity Viadrina

Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργασίας στη Γερμανία με Καγκελάριο 
τον σοσιαλδημοκράτη Όλαφ Σολτς είναι πλέον γεγονός. Πρόκειται για την 
πρώτη φορά που τα τρία αυτά κόμματα, δηλαδή οι Σοσιαλδημοκράτες, οι 
Πράσινοι και οι Φιλελεύθεροι, συμμετέχουν μαζί σε μία κυβέρνηση. Το κείμενο 
συνεργασίας που δημοσιεύτηκε στις 24/11 υπήρξε προϊόν πολύμηνων και 
πολυεπίπεδων διαπραγματεύσεων μεταξύ των τριών κομμάτων. Μέσα σε 
178 σελίδες το κείμενο ρυθμίζει αναλυτικά όλα τα βασικά ζητήματα που θα 
απασχολήσουν τη γερμανική κυβέρνηση την επόμενη τετραετία, δίνοντας 
έμφαση στην οικολογική και ψηφιακή μετάβαση κράτους και οικονομίας, στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας και στην εξωτερική πολιτική και ρυθμίζοντας 
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Βασική επιδίωξη των τριών κομμάτων είναι να κάνουν τη δεκαετία του 2020 
μια δεκαετία επενδύσεων για το μέλλον, ιδίως στην προστασία του κλίματος, 
την ψηφιοποίηση, την εκπαίδευση, καθώς και την έρευνα και τις υποδομές. 
Η συμφωνία θέτει ως στόχο το 2030 (αντί του 2038) για την κατάργηση 
της ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και την επίτευξη κλιματικής 
ουδετερότητας μέχρι το 2045. Η συνθήκη προτείνει, επίσης, μια συνολική 
προσέγγιση της πολιτικής για το κλίμα, με έναν νέο μηχανισμό «κλιματικού 
ελέγχου», που απαιτεί από όλα τα υπουργεία να αξιολογούν τις κλιματικές 
επιπτώσεις της νομοθεσίας τους. Η επερχόμενη κυβέρνηση θα επιδιώξει να 
εφαρμόσει τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να κυκλοφορούν στους δρόμους 15 
εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (σε αντίθεση με τα υβριδικά) έως το 
2030, από περίπου 400.000, που είναι σήμερα. Αυτό θα απαιτήσει τη μαζική 
επέκταση των υποδομών φόρτισης, η οποία, με τη σειρά της, θα ανοίξει το 
δρόμο για την προτεινόμενη από την ΕΕ απαγόρευση των ταξινομήσεων 
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νέων οχημάτων με ορυκτά καύσιμα από το 2035. Η συμφωνία αυξάνει, 
επίσης, το μερίδιο των δαπανών της γενικής κυβέρνησης για έρευνα και 
ανάπτυξη στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2025. Επίσης, θέτει ως στόχο την 
κατασκευή 400.000 νέων κατοικιών ετησίως, εκ των οποίων οι 100.000 θα 
επιδοτούνται από το κράτος, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης 
φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και ιδίως στο Βερολίνο.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, η τρικομματική κυβέρνηση 
σκοπεύει να ακολουθήσει μια πολιτική που αυξάνει σημαντικά τις επενδύσεις 
– τόσο τις ιδιωτικές όσο και τις δημόσιες. Παρ’ όλα αυτά, η συμφωνία δηλώνει 
ότι, αρχής γενομένης το 2023, ο δημόσιος δανεισμός θα επανέλθει στα 
στενά δημοσιονομικά όρια που προβλέπει το συνταγματικά κατοχυρωμένο 
«φρένο χρέους», δηλαδή θα περιοριστεί στο ετήσιο 0,35% του ΑΕΠ. Όπως 
όμως επισημαίνουν τόσο η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων (DGB) 
όσο και ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων (BDI) σε ανακοινώσεις τους, 
η νέα κυβέρνηση δεν καθιστά σαφές το πώς θα χρηματοδοτήσει αυτές τις 
επενδύσεις, δεδομένων των στενών δημοσιονομικών περιθωρίων που θα 
διαμορφώσει η επιστροφή στο «φρένο χρέους» το 2023.

Σημαντικά κοινωνικά ζητήματα που ρυθμίζει η συμφωνία είναι η εφάπαξ 
αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου από τα 9,60 ευρώ στα 12 ευρώ. Η 
αύξηση των μηνιαίων απολαβών για τις λεγόμενες mini-jobs (έως 10 
ώρες εβδομαδιαίως) από τα 450 στα 520 ευρώ και για τις λεγόμενες 
midi-jobs (έως 20 ώρες) από τα 1.200 στα 1.600 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, 
όπως επισημαίνει η DBG, οι θέσεις αυτές θα εξακολουθούν και με το νέο 
καθεστώς να μην καλύπτουν την υγειονομική και κοινωνική ασφάλιση των 
εργαζομένων. Άλλο μέτρο είναι η ελεγχόμενη διανομή κάνναβης σε ενήλικες 
για σκοπούς κατανάλωσης σε καταστήματα με άδεια, ώστε να ελέγχεται η 
ποιότητα και να αποτρέπεται η μετάδοση μολυσμένων ουσιών. Η συμφωνία 
προβλέπει, επίσης, την κατάργηση του νόμου για τα διεμφυλικά άτομα και 
την αντικατάστασή του με έναν νόμο περί αυτοδιάθεσης, ενώ το κόστος 
των θεραπειών αλλαγής φύλου θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως από τη 
νόμιμη ασφάλιση υγείας.

Ως προς το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η νέα κυβέρνηση 
διατηρεί μια στάση σχετικά μετριοπαθή, αναμένοντας βεβαίως και τη 
στάση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ιδίως της Γαλλίας και της 
Ιταλίας. Η συμφωνία τονίζει ότι «το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
(ΣΣΑ) έχει αποδείξει την ευελιξία του», ενώ θέτει τρεις βασικές αρχές από 
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #2

τις οποίες θα πρέπει να καθοδηγείται η περαιτέρω ανάπτυξη των κανόνων 
δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτές είναι η διασφάλιση της ανάπτυξης, η 
διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους, αλλά και ο προσανατολισμός προς 
βιώσιμες και φιλικές προς το κλίμα επενδύσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
εδώ η διαφορετική προσέγγιση του Ιταλού πρωθυπουργού Μ. Ντράγκι, ο 
οποίος σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στη Ρώμη δήλωσε ότι «όσον αφορά 
τους δημοσιονομικούς κανόνες που ίσχυαν μέχρι πριν από την πανδημία, 
είχαν ήδη αποδειχθεί ανεπαρκείς από την παγκόσμια οικονομική κρίση… 
Σήμερα η αναθεώρηση [των κανόνων] είναι αναπόφευκτη, όχι μόνο λόγω 
του πολύ υψηλού κόστους της πανδημίας με οικονομικούς και κοινωνικούς 
όρους αλλά και λόγω των μελλοντικών προκλήσεων για την ΕΕ, από την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής έως τις νέες τεχνολογίες και τις 
γιγαντιαίες επενδύσεις στους ημιαγωγούς. Πρέπει να διορθώσουμε το 
παρελθόν μας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μας». Στο ίδιο πνεύμα βρίσκεται 
και ο ηγέτης της Γαλλίας Ε. Μακρόν γεγονός, που επιβεβαιώθηκε και στην 
πρόσφατη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών. Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης, 
ξεκαθαρίζεται ότι για τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραμένει ένα μέσο 
περιορισμένο σε χρονική διάρκεια και μέγεθος, ενώ σημειώνεται ότι αποτελεί 
θεμελιώδες συμφέρον της Γερμανίας το πρόγραμμα ανασυγκρότησης να 
επιφέρει ταχεία και εμπροσθοβαρή ανάκαμψη σε όλη την Ευρώπη μετά την 
κρίση.

Ως προς την εξωτερική πολιτική, η νέα κυβέρνηση θέτει ως στόχο την 
ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της ΕΕ και την εφαρμογή μιας κοινής 
εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Προτείνει μάλιστα δύο 
σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Το πρώτο είναι η μετατροπή 
του κανόνα περί ομοφωνίας στο Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ 
σε ενισχυμένη πλειοψηφία, ώστε το όργανο αυτό να καταστεί περισσότερο 
λειτουργικό. Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Εξωτερικής Δράσης, με την ενίσχυση του ρόλου του Ύπατου Εκπροσώπου 
με καθήκοντα αντίστοιχα ενός Υπουργού Εξωτερικών της ΕΕ. 

Τέλος, η νέα κυβέρνηση μιλάει ανοικτά για «συστημικό ανταγωνισμό» με 
την Κίνα. Οι Γερμανοί πολιτικοί γνωρίζουν τη διακομματική συναίνεση στις 
ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κινεζικής επιρροής και έχουν λάβει το σαφές 
μήνυμα της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι θέλει να συντονίσει την πολιτική της 
Κίνας με τους Ευρωπαίους. Έτσι, η συμφωνία του συνασπισμού ζητεί μια 
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διατλαντική πολιτική για την Κίνα. Και ο νέος συνασπισμός έχει δεσμευτεί να 
συνεργαστεί στενότερα με τους εταίρους του στην ΕΕ και να θέσει τέλος 
στην υπερβολική εξάρτηση της Γερμανίας από τις εξαγωγές και επενδύσεις 
στην Κίνα, τις οποίες η ίδια η Α. Μέρκελ χαρακτήρισε πρόσφατα «αφελείς». 
Η ατζέντα αυτή βρίσκει σύμφωνο και τον Σύνδεσμο Γερμανών Βιομηχάνων. 

Η νέα κυβέρνηση καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει άμεσα προβλήματα, 
όπως η διαχείριση του τέταρτου κύματος της πανδημίας, μεσοπρόθεσμα 
προβλήματα, όπως η αναθεώρηση του ΣΣΑ, αλλά και στρατηγικής σημασίας 
προβλήματα, όπως η κλιματική κρίση και ο τεχνολογικός ανταγωνισμός με 
Κίνα και ΗΠΑ, ώστε να παραμείνει η Γερμανία η ισχυρότερη εξαγωγική 
οικονομία στον κόσμο και πρωτοπόρος στην καινοτομία. Η επίτευξη αυτών 
των στόχων θα είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη και πολυπαραγοντική 
διαδικασία, με πλήθος απρόβλεπτες μεταβλητές. 

https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-germany-may-have-been-naive-china-first-merkel-says-2021-11-17/
https://bdi.eu/#/artikel/news/koalitionsvertrag-von-spd-fdp-und-buendnis-90-die-gruenen/


ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #2

07

Συμμαχία Ντράγκι - Μακρόν: 
Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη;
Γιάννης Γούναρης,
LLM London School of Economics, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ 

Στις 26 Νοεμβρίου υπογράφηκε στο επιβλητικό Προεδρικό Μέγαρο της 
Ιταλικής Δημοκρατίας Quirinale στη Ρώμη η ομώνυμη Συνθήκη Ιταλίας 
– Γαλλίας «για μια ενισχυμένη Διμερή Συνεργασία» από τον Ιταλό 
πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. 
Υπό το βλέμμα του Ιταλού Προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα, οι δύο ηγέτες 
υπέγραψαν μια συμφωνία 12 άρθρων, η οποία καλύπτει… περίπου τα 
πάντα. Από τον συντονισμό σε θέματα διπλωματίας και ασφάλειας, στο 
μεταναστευτικό-προσφυγικό και πριν από τις Συνόδους Κορυφής της 
ΕΕ, μέχρι τη συνεργασία στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών διαστημικών 
πυραύλων Ariane και Vega. Η υπογραφή της Συνθήκης συνοδεύτηκε από 
υπέρπτηση του ακροβατικού σμήνους της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας, 
ενώ δεν έλειψαν οι βαρυσήμαντες δηλώσεις των συμβαλλόμενων μερών, 
που επικεντρώθηκαν στη μακραίωνη κοινή ιστορική και πολιτισμική πορεία 
των δύο χωρών και στα κοινά συμφέροντά τους στην Ευρώπη και στον 
κόσμο, καθώς και στην αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν από κοινού 
την «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». 

Βεβαίως, αυτό το κλίμα σύμπνοιας και εγκάρδιας συνεννόησης δεν ήταν 
διόλου αυτονόητο μέχρι πριν από κάποιους μήνες. Οι λεπτές εσωτερικές 
ισορροπίες του προηγούμενου ιταλικού κυβερνητικού συνασπισμού και 
οι αντιθέσεις τόσο της Λέγκας όσο και του Κινήματος 5 Αστέρων είχαν 
εμποδίσει την υπογραφή της Συνθήκης στο παρελθόν, μολονότι αυτή είχε 
προταθεί από τον Μακρόν από το 2017. Μάλιστα, τα προηγούμενα χρόνια 
οι διμερείς σχέσεις Γαλλίας – Ιταλίας είχαν φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλό 
επίπεδο, με το Παρίσι να φτάνει στο σημείο να ανακαλέσει (προσωρινά) 
τον πρέσβη του στη Ρώμη στις αρχές του 2019. Οι δύο χώρες υποστήριξαν 
αντίπαλα στρατόπεδα στον εμφύλιο πόλεμο της Λιβύης, ενώ οι διαφορές 
τους στο μεταναστευτικό-προσφυγικό ζήτημα στη Μεσόγειο ήταν επίσης 
μεγάλες. Η ανάληψη της πρωθυπουργίας, τον περασμένο Φεβρουάριο, από 
τον Μάριο Ντράγκι ξεπάγωσε τις διμερείς επαφές και τη σχετική διαδικασία. 
Από εκεί και πέρα, τα πράγματα κινήθηκαν γρήγορα. 
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Υπάρχουν πολλοί τρόποι να προσεγγίσει κανείς τη νέα Συνθήκη. Η 
(υπερβολικά) αισιόδοξη προσέγγιση είναι ότι πρόκειται για μια κίνηση 
ανάλογης σημασίας με τη Γαλλογερμανική Συνθήκη του 1963 μεταξύ Ντε 
Γκωλ και Αντενάουερ, που σφράγισε την ιστορική συμφιλίωση μεταξύ των 
άλλοτε θανάσιμων εχθρών και έδωσε σημαντική ώθηση στη διαδικασία της 
ειρηνικής ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας. Μια άλλη οπτική θα 
εστίαζε στο αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που δείχνει το γαλλικό και το 
ιταλικό βιομηχανικό κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ήδη ισχυρών 
διμερών οικονομικών σχέσεων. Εξάλλου, πολύ πιο κοντά στη σημερινή 
πραγματικότητα είναι η προσδοκία η ιταλογαλλική Συνθήκη να εδραιώσει 
έναν δεύτερο πόλο ισορροπίας εντός της ΕΕ, με τον πρώτο να κυριαρχείται, 
προφανώς, από την Γερμανία και τις λοιπές χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά, 
άλλως τους «Φειδωλούς». Με την αποχώρηση της Άνγκελα Μέρκελ από την 
Καγκελαρία, ίσως το Παρίσι και η Ρώμη βλέπουν ένα παράθυρο ευκαιρίας 
να βελτιώσουν κάπως τη θέση τους στο ευρωπαϊκό παίγνιο έναντι του 
Βερολίνου. 

Ενόψει των κρίσιμων και σκληρών αναμετρήσεων που αναμένεται να λάβουν 
χώρα στα ευρωπαϊκά fora, με κύριο επίδικο την οικονομική διακυβέρνηση 
της Ευρωζώνης μετά την πανδημία και, ειδικότερα, την αναθεώρηση (και 
σε ποια κατεύθυνση) του Συμφώνου Σταθερότητας, τη χρηματοδότηση της 
ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης και το εάν το μοντέλο του Ταμείου 
Ανάκαμψης θα είναι μια προσωρινή ανωμαλία στην κανονικότητα της αέναης 
λιτότητας, η σύμπηξη μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των δύο βασικών 
κρατών της ομάδας του «Νότου» θα ήταν ευχής έργον. Ωστόσο, δεν είναι 
η πρώτη φορά που επιχειρείται να ενωθεί ο Νότος σε ένα κοινό μέτωπο 
απέναντι στο Βορρά, και τα σχετικά αποτελέσματα του παρελθόντος δεν 
ήταν πάντα τα προσδοκώμενα. Ο λόγος δεν είναι μόνο η διαβόητη μη 
προβλεψιμότητα της ιταλικής πολιτικής σκηνής ή η δυσκολία συντονισμού 
μεταξύ κρατών που δεν έχουν πάντα τις ίδιες προτεραιότητες ή τους κώδικες 
επικοινωνίας που υπάρχουν στην ομάδα του Βορρά, αλλά, ίσως ακόμα 
περισσότερο, η επαμφοτερίζουσα στάση μιας Γαλλίας που μετεωρίζεται 
ανάμεσα στην ειδική σχέση της με τη Γερμανία, η οποία είναι το θεμέλιο 
της ευρωπαϊκής της πολιτικής εδώ και δεκαετίες, και στον ηγετικό ρόλο 
που καλείται να παίξει στο μπλοκ του Νότου. Μια στάση εξισορροπητική, 
για την οποία, άλλωστε, δύσκολα θα μπορούσε να την κατηγορήσει κανείς. 
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Μια άλλη προσέγγιση θα έβλεπε τη Συνθήκη του Quirinale στο πλαίσιο της 
φιλοδοξίας του Εμανουέλ Μακρόν –ο οποίος, συν τοις άλλοις, αντιμετωπίζει 
μια αρκετά δύσκολη εκστρατεία για την επανεκλογή του στο θώκο της 
Γαλλικής Προεδρίας το 2022– να διαδεχθεί την Άνγκελα Μέρκελ ως de 
facto ηγέτης της Ενωμένης Ευρώπης –όσο ενωμένη είναι στις μέρες μας, 
τέλος πάντων. Πέρα από τις προσωπικές φιλοδοξίες του Μακρόν, η Γαλλία 
έχει αναπτύξει μια πολυδιάστατη διπλωματία, με στόχο να αυξήσει το ειδικό 
της βάρος στη διεθνή και ευρωπαϊκή σκηνή. Το Σύμφωνο AUKUS μεταξύ 
των «αγγλοσαξονικών» δυνάμεων και η συναφής ακύρωση του κολοσσιαίου 
συμβολαίου για την κατασκευή από τη γαλλική DCNS 12 ωκεάνιων υποβρυχίων 
για το Πολεμικό Ναυτικό της Αυστραλίας ήταν ένα ισχυρό πλήγμα σε αυτές 
τις φιλοδοξίες, αλλά αυτό καθόλου δεν μείωσε την ένταση των γαλλικών 
προσπαθειών pour la gloire. Άλλωστε, ένα μικρό σχετικά τμήμα αυτών των 
προσπαθειών είναι και το Ελληνογαλλικό Σύμφωνο Αμυντικής Συνεργασίας 
που υπογράφηκε και κυρώθηκε από τη Βουλή πρόσφατα. 

Στο σημείο αυτό θα ήταν σκόπιμο να επισημανθεί ένα κοινό σημείο της 
ελληνογαλλικής και της ιταλογαλλικής συμφωνίας: αμφότερες ομνύουν 
στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενότητας και στρατηγικής 
αυτονομίας. Εντούτοις, δεν παύουν να είναι κλασικές διμερείς συμφωνίες 
μεταξύ κυρίαρχων κρατών, που δεν διαφέρουν στην ουσία τους από 
εκατοντάδες ανάλογες συνθήκες που έχουν υπογραφεί μεταξύ εθνών-
κρατών μέσα στους αιώνες, από τότε που υπάρχουν έθνη-κράτη, αν όχι 
ακόμα νωρίτερα. Το ευρωπαϊκό στοιχείο υπάρχει και μάλιστα υπερτονίζεται 
σε επίπεδο συμβολισμού και διακήρυξης αρχών, πλην όμως δυσκολεύεται 
κανείς να εντοπίσει τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους θα ενισχύσει 
την ευρωπαϊκή συνοχή μια πολιτική διαδικασία στενότερης συνεργασίας και 
συντονισμού μεταξύ δύο εκ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, όσο ισχυρά και 
σημαντικά κι αν είναι αυτά. 

Τούτων λεχθέντων, η Ελλάδα και οι άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου 
έχουν κάθε λόγο να εύχονται καλοτυχία και μακροημέρευση στο νέο 
ιταλογαλλικό ειδύλλιο. Ο νέος κυβερνητικός συνασπισμός στο Βερολίνο δεν 
έχει ακόμα κάνει γνωστές τις προθέσεις του πάνω στα μείζονα ευρωπαϊκά 
ζητήματα που θα απασχολήσουν τις Ευρωπαϊκές Συνόδους Κορυφής τα 
επόμενα χρόνια. Ενδέχεται να μας εκπλήξει ευχάριστα, υιοθετώντας μια 
περισσότερο ισορροπημένη και θετική στάση στη διελκυστίνδα ανάμεσα στη 
δημοσιονομική επέκταση και τη λιτότητα, ανάμεσα στις πολιτικές συνοχής 
και στην εσωτερική υποτίμηση. Ωστόσο, οι πιθανότητές για κάτι τέτοιο 
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θα είναι πολύ μεγαλύτερες εάν στην άλλη πλευρά του τραπεζιού υπάρχει 
ένας ισχυρός πόλος που θα υποστηρίζει τη θέση ότι η περίφημη επιστροφή 
στην κανονικότητα κατά τη μετά-Covid εποχή (που όλοι εύχονται να μην 
αργήσει) δεν μπορεί να μεταφραστεί σε ένα business as usual και στην 
ολική επαναφορά αποτυχημένων πολιτικών που οδήγησαν την Ευρώπη σε 
εσωτερικές συγκρούσεις και σημαντική απαξίωση την περασμένη δεκαετία. 
Εάν αυτός ο πόλος έχει ως βάση του τη Συνθήκη του Quirinale, τόσο το 
καλύτερο.
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Το ιβηρικό μοντέλο και τα όρια της 
προοδευτικής διακυβέρνησης
Βαγγέλης Δ. Μαρινάκης,
Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Δημόσιες Πολιτικές, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου

Η καταψήφιση του προϋπολογισμού της κυβέρνησης Κόστα στην 
Πορτογαλία, η οποία είχε ως συνέπεια την πτώση της και την προκήρυξη 
εκλογών για τις 30 Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους, στάθηκε αφορμή για 
την (ανα)διατύπωση ενός προβληματισμού σχετικά με τη βιωσιμότητα ενός 
μοντέλου ιδιαίτερα αρεστού σε μεγάλη μερίδα της κοινωνικής και πολιτικής 
Αριστεράς. 

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο υπόδειγμα, τα -πλειοψηφικά- σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα κυβερνούν σε συνεργασία ή με την ανοχή -των μικρότερων 
κομμάτων- της ριζοσπαστικής Αριστεράς, στη λογική της συγκρότησης μιας 
συμμαχίας ικανής να εγγυηθεί επιμέρους νίκες, δίχως να υπονομεύεται 
βέβαια ο σκληρός πυρήνας των συμφερόντων της εγχώριας οικονομικής 
ελίτ. Σε αυτό το πλαίσιο η πορτογαλική περίπτωση αποτελούσε μια ιδιότυπη 
via media, με τα κόμματα της κομμουνιστικής ή κομμουνιστογενούς 
Αριστεράς (Μπλόκο της Αριστεράς, Κομμουνιστικό Κόμμα Πορτογαλίας) 
να μη μετέχουν στην κυβέρνηση (όπως συμβαίνει στην Φινλανδία και την 
Ισπανία), αλλά  και να μην περιορίζονται στην εξωτερική μόνο στήριξη με 
την ψήφο τους (Σουηδία, Νορβηγία, Δανία), υπογράφοντας το καθένα 
μια λεπτομερή προγραμματική συμφωνία με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που 
βασιζόταν σε αμοιβαίες υποχωρήσεις. 

Η κατάρρευση της εν λόγω συμφωνίας, επονομαζόμενης και geringonça 
(που σημαίνει «επινόημα» ή «πατέντα»), δεν οφείλεται μόνο στη διαφωνία 
για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού (με την κυβέρνηση 
να προχωρά στην αύξησή του στα 705 ευρώ και το ΚΚΠ να ζητά 755). 
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Αφορά κυρίως την απροθυμία των Σοσιαλιστών να καταργηθεί η μνημονιακή 
νομοθεσία για τα εργασιακά θέματα, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την 
άρση των περιορισμών στις απολύσεις και τη διεύρυνση του νόμιμου ωραρίου 
υπερωριών, καθώς και ορισμένες συμφωνίες που έκανε με την τρόικα η δεξιά 
κυβέρνηση του Πάσος Κοέλιο, ειδικά αυτήν που αφορά την ιδιωτικοποίηση 
της Εθνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας. 

Κάπως έτσι ξαναφούντωσε και η συζήτηση για την εγγενή συστημικότητα των 
σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων, τα όρια που αυτή θέτει στην αλλαγή της 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και την εύθραυστη σχέση τους με τη 
ριζοσπαστική εκδοχή της Αριστεράς. Μια συζήτηση που αφορά, εξάλλου, και 
την έτερη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου, όπου τα μηνύματα, όμως, είναι πιο 
αισιόδοξα. Εκεί, παρότι η απεργιακή κινητοποίηση των μεταλλεργατών του 
Κάντιθ –που κράτησε δέκα ολόκληρες μέρες και συγκλόνισε τη χώρα, εξαιτίας 
της μαχητικότητας των απεργών και του ρεσιτάλ αστυνομικής βίας– δοκίμασε 
τις σχέσεις PSOE και Unidas Podemos, δεν στάθηκε ικανή να δημιουργήσει 
φυγόκεντρες δυνάμεις τέτοιες που να θέτουν εν αμφιβόλω το εγχείρημα 
της συγκυβέρνησης συνολικά. Αντιθέτως, η νομοθετική πρωτοβουλία για την 
τροποποίηση του ασφυκτικού και αναχρονιστικού «νόμου-φίμωτρο» (Ley Mor-
daza), που παγίωνε την κατασταλτική αυθαιρεσία των οργάνων της τάξης, 
φάνηκε να αποτελεί μια ευκαιρία επανεπιβεβαίωσης των ισχυρών δεσμών 
της συμμαχίας. «Θα θέλαμε το νομοσχέδιο να είχε προχωρήσει περισσότερο, 
αλλά είμαστε ικανοποιημένοι κι έτσι», διευκρίνισε στο πλαίσιο συνέντευξής 
της στη βρετανική Guardian η επικεφαλής του αριστερού κόμματος Ιόνε 
Μπελάρα, σε μια αποστροφή που θεωρείται χαρακτηριστική του ρεαλισμού 
που διέπει τον μικρό κυβερνητικό εταίρο.

Σε μια απόπειρα να εξηγηθεί η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των δύο περιπτώσεων 
–οι οποίες επανέρχονται κάθε τόσο ως παράδειγμα προς μίμηση και στην 
Ελλάδα, η εξήγηση κείται πέραν της δυνατότητας του νομοθετικού lobby-
ing, στις αρετές του οποίου φαίνεται να έχουν άριστα εξασκηθεί οι Ισπανοί 
ριζοσπάστες, και αφορά στην ιδιομορφία του πολιτικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα –και σε αντίθεση με τον ισχυρό ακόμη δικομματισμό της 
Πορτογαλίας, ο οποίος εξακολουθεί να εκφράζεται από τις παραδοσιακές 
πολιτικές οικογένειες της Κεντροαριστεράς και της Κεντροδεξιάς, στην 
Ισπανία μπορεί να γίνει λόγος για διπολισμό μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς, με 
την πόλωση μάλιστα να έχει οξυνθεί το διάστημα της συγκυβέρνησης PSOE – 
Unidas Podemos. Έτσι, σε μια πανηγυρική διάψευση του εκλογικού δόγματος 
του Γάλλου ιστορικού και συγγραφέα Ζακ Ζυλιάρ ότι οι εκλογές κερδίζονται 
στο κέντρο (με ό,τι συνεπάγεται αυτό) αλλά όχι από το κέντρο, το ισπανικό
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πολιτικό σύστημα μοιάζει παγιδευμένο ανάμεσα σε δύο πιθανές εκδοχές 
συγκυβέρνησης, που έχουν συμπιέσει τον ενδιάμεσο πολιτικό χώρο σε 
βαθμό εξαΰλωσης. Σε αυτό το παίγνιο μηδενικού αθροίσματος (και την 
ανάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι), οι σοσιαλιστές του Σάντσεθ μπορούν να 
απευθυνθούν αποκλειστικά και μόνο στους αριστερούς εταίρους τους, αν 
δεν θέλουν να παραδώσουν τα ηνία της χώρας στην Ακροδεξιά του Vox και 
τους άσπονδους αντιπάλους του Λαϊκού Κόμματος. 

Εκτός όμως από τις διαφορές στο εύρος και το είδος της συνεργασίας 
των δύο ρευμάτων της Αριστεράς, μπορεί κανείς να παρατηρήσει και 
μια τάση κοινή σε όλες τις εκδοχές «συγκατοίκησης», πολύ περισσότερο 
σε ό,τι αφορά το ιβηρικό πείραμα. Τάση που σχετίζεται με τον ρόλο που 
επιφυλάσσουν τα κόμματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς για τον εαυτό τους 
στο πλαίσιο αυτής της δύσκολης σχέσης, και δεν είναι άλλος από εκείνον 
του «ελεγκτή» και του αβανταδόρου μιας προγραμματικής συμφωνίας, στην 
οποία όμως, στο τέλος της μέρας, το πάνω χέρι το έχουν οι απανταχού 
σοσιαλδημοκράτες. 

Υπό αυτή την έννοια, αξίζει να διερευνηθεί πως το ιβηρικό μοντέλο, θα 
μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση και στην Ελλάδα. Μια 
τέτοια συζήτηση, ωστόσο, απαιτεί σε πρώτη φάση οι εταίροι αυτής της 
κυβερνητικής προοπτικής να ξεκαθαρίσουν την ιδεολογική και πολιτική τους 
ταυτότητα, διαμορφώνοντας τη βάση μιας προοδευτικής προγραμματικής 
ατζέντας.
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ΕΕ-Λευκορωσία: Μεταξύ ανθρωπιστικού 
δράματος, θεσμικής κρίσης και 
υβριδικού πολέμου
Ειρήνη Γιαννοπούλου, 
Πολιτική επιστήμονας, μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διεθνών Σχέσεων ΕΚΠΑ

Μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ, έγιναν προσπάθειες από την πλευρά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της –ανεξάρτητης πλέον– Λευκορωσίας για συνεργασία σε οικονομικό 
και πολιτικό επίπεδο. Οι προσπάθειες αυτές, όμως, σε μεγάλο βαθμό ήταν 
ανεπιτυχείς. Συγκεκριμένα, παρά την υπογραφή Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και 
Συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας το 1995, στόχοι της οποίας ήταν η ενίσχυση 
του πολιτικού διαλόγου, η στήριξη του δημοκρατικού πολιτεύματος, η μετάβαση 
στην  οικονομία της αγοράς και η εμπορική και επενδυτική συνεργασία, η ΕΕ δεν 
επικύρωσε τη Συμφωνία. Παράλληλα, με την εκλογή του Αλεξάντερ Λουκασένκο 
το 1994, η ΕΕ υποστήριξε πως η Λευκορωσία όδευε προς ένα αυταρχικό πολίτευμα 
και, έτσι, δεν τη συμπεριέλαβε ως εταίρο στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), από την οποία απορρέει η προστασία της δημοκρατίας, 
του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η οικονομική ανάπτυξη, η 
συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και η διευκόλυνση της μετανάστευσης και 
της κινητικότητας προσώπων. Στο πλαίσιο της ΕΠΓ θεσπίστηκε το 2009 η Ανατολική 
Εταιρική Σχέση ΕΕ και χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, 
για την πολιτική και οικονομική συνεργασία, στην οποία η Λευκορωσία ήταν μέρος 
μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, όταν ανέστειλε τη συμμετοχή της. Οι εμπορικές 
σχέσεις ΕΕ και Λευκορωσίας έχουν κατά καιρούς δοκιμαστεί από την αυστηρή 
στάση της πρώτης λόγω της παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων εκ μέρους της 
δεύτερης. Η ΕΕ εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 
Λευκορωσίας μετά τη Ρωσία.  

Ο ρόλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην εξίσωση αυτή δεν είναι σημαντικός μόνο 
λόγω του κοινού πολιτικού παρελθόντος και της στενής πολιτισμικής σχέσης με 
την Λευκορωσία, αλλά και λόγω της ίδρυσης του Κράτους Ενότητας (Union State) 
μεταξύ των δύο χωρών από το 1999. Η μετασοβιετική αυτή πρωτοβουλία είχε ως 
σκοπό την κοινή χάραξη πολιτικής των δύο χωρών στους τομείς της οικονομικής 
ενσωμάτωσης, της φορολογίας και της άμυνας και τη
στενή συνεργασία στην πληροφορία. Η ρωσική οικονομική βοήθεια προς την 
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Λευκορωσία τα τελευταία χρόνια ανήλθε σε περίπου 120 δισεκατομμύρια 
δολάρια, με τα ενεργειακά προϊόντα να είναι η βασική ρωσική εξαγωγή. Παρά 
τις διάφορες συζητήσεις περί πλήρους ενοποίησης των δύο χωρών στην αρχή 
της χιλιετίας, τα δύο κράτη παραμένουν ανεξάρτητα, έχοντας πλήρη κυριαρχία. 
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν ανά καιρούς εκφράσει την ανησυχία τους για την πιθανή 
ένωση Ρωσίας – Λευκορωσίας, επικαλούμενες την υπονόμευση της κρατικής 
κυριαρχίας και φοβούμενες την ενίσχυση τη ρωσικής επιρροής στην Ανατολική 
Ευρώπη. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Λευκορωσία βρίσκεται ανάμεσα στην Ρωσία 
και την ΕΕ όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και από άποψη οικονομικών, πολιτικών 
και στρατηγικών συμφερόντων. Η ταραγμένη σχέση Λευκορωσίας και ΕΕ 
αποτυπώνεται και στις ευρωπαϊκές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ανά τα χρόνια. 
Η ΕΕ ισχυρίζεται πως η επιβολή κυρώσεων αποσκοπεί στην άσκηση πίεσης 
στη λευκορωσική ηγεσία για δίκαιη διεξαγωγή εκλογών, μείωση της πολιτικής 
βίας και απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, καθώς και για την έναρξη 
ενός υγιούς πολιτικού διαλόγου, όλα στο πλαίσιο της δημοκρατικής μετάβασης 
της χώρας. Κύκλοι περιοριστικών μέτρων της ΕΕ προς τη Λευκορωσία έχουν 
ξεκινήσει ήδη από το 2004, εντάθηκαν με τις, κατά την ΕΕ, νόθες εκλογές και 
τις παράνομες φυλακίσεις πολιτικών αντιπάλων και αντιφρονούντων το 2010 
και κλιμακώθηκαν, φθάνοντας στη μέχρι στιγμής πιο έντονη φάση τους, τα 
τελευταία δύο χρόνια, και συγκεκριμένα, τις τελευταίες εβδομάδες. 

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στρέφονται κατά ατόμων, συμπεριλαμβανομένων 
ισχυρών πολιτικών προσώπων και του ίδιου του Προέδρου Lukashenko, που 
θεωρούνται υπεύθυνα για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
για φαλκίδευση της εκλογικής διαδικασίας. Η βίαιη καταστολή και η σωρεία 
πολιτικών φυλακίσεων διαδηλωτών και πολιτικών αντιπάλων του Λουκασένκο 
κατά τις –πρωτοφανείς για τη Λευκορωσία– μαζικές και δυναμικές λαϊκές 
διαδηλώσεις του 2020 αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανανέωση του κύκλου 
ευρωπαϊκών κυρώσεων προς τη Λευκορωσία. Σε συγκεκριμένα άτομα 
επιβλήθηκαν ταξιδιωτικοί περιορισμοί για ευρωπαϊκούς προορισμούς και πάγωμα 
προσωπικών λογαριασμών. Προς το παρόν, δεν έχουν επιβληθεί οικονομικές 
κυρώσεις στη Λευκορωσία, αν και πολλοί από αυτούς στους οποίους έχουν 
επιβληθεί κυρώσεις είναι επιφανείς επιχειρηματίες. Απαγορεύτηκε, επίσης, η 
πτήση λευκορωσικών αεροσκαφών πάνω από τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, 
πακέτο κυρώσεων το οποίο ενισχύθηκε μετά από την παράνομη προσγείωση 
αεροσκάφους της Ryanair στο Μινσκ, με αρχικό προορισμό την Αθήνα, για τη 
σύλληψη του δημοσιογράφου Προτασέβιτς και της Ρωσίδας συντρόφου του 
Σαπέγκα, οι οποίοι εναντιώνονταν δημόσια στο λευκορωσικό καθεστώς. Το πιο 
πρόσφατο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ προς τη Λευκορωσία σχετίζεται με την 
προσφυγική κρίση που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες στα σύνορα της 
Λευκορωσίας με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.
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Εικόνα 1: 
Ο νέος διάδρομος 
μεταναστευτικών ροών, 
από τη Λευκορωσία 
προς την ΕΕ, 
Πηγή: Deutsche Welle

Τον περασμένο Οκτώβριο άρχισαν να συγκεντρώνονται ταχέως και μαζικά 
χιλιάδες άνθρωποι από χώρες της Μέσης Ανατολής και της κεντρικής Αφρικής 
στα σύνορα της Λευκορωσίας με τα γειτονικά της κράτη-μέλη της ΕΕ. Όλες 
αυτές τις εβδομάδες χιλιάδες άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ολόκληρων 
οικογενειών, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο δάσος μεταξύ ΕΕ και Λευκορωσίας, 
σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν, προσπαθώντας να περάσουν τα 
σύνορα προς τις χώρες της Ένωσης. Οι μαρτυρίες για νεκρούς ολοένα και 
αυξάνονται, αλλά η καταγραφή ακριβών στοιχείων είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 
Οι συνεχείς επαναπροωθήσεις από την Πολωνία πίσω στη Λευκορωσία, σε 
συνδυασμό με τις δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης, έχουν οδηγήσει σε μια 
σοβαρότατη ανθρωπιστική κρίση στην Ανατολική Ευρώπη, η οποία όχι μόνο 
οξύνει περεταίρω τις σχέσεις ΕΕ και Λευκορωσίας αλλά και δοκιμάζει τα ίδια τα 
όρια της Ένωσης, σε επίπεδο μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου, 
αλλά και σε επίπεδο εσωτερικής συνοχής. 
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Η ΕΕ υποστηρίζει πως οι πρόσφυγες εσκεμμένα οδηγήθηκαν στα 
βορειοανατολικά της σύνορα από τη Λευκορωσία. Συγκεκριμένα, ο 
Λουκασένκο θεωρείται ότι ευθύνεται για την οργάνωση και χρηματοδότηση 
πτήσεων από τη Μέση Ανατολή προς την Λευκορωσία και την καθοδήγηση 
των προσφύγων στα σύνορα με τις άλλες χώρες, με σκοπό την πρόκληση της 
κρίσης ως μέσο εκφοβισμού, επίδειξης δύναμης και δημιουργίας αστάθειας 
στην ΕΕ. Δημοσιογραφικές έρευνες έχουν συλλέξει πλήθος στοιχείων και 
μαρτυριών που αποδεικνύουν την παραπάνω στάση, αλλά ο ίδιος ο Lukash-
enko, σε συνέντευξή του στο BBC την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε πως 
οι κατηγορίες αυτές είναι σκευωρίες της Δύσης και ψεύδη. Αναγνώρισε πως 
πρόκειται για ανθρωπιστική κρίση, για την οποία όμως υπαίτια είναι η ΕΕ, που 
δεν χορηγεί άσυλο σε εκείνους που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα.

Γίνεται ολοένα και πιο προφανές πως οι άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι 
ανάμεσα στην ΕΕ και την Λευκορωσία έχουν εργαλειοποιηθεί και από τις 
δύο πλευρές για την εξυπηρέτηση του μεταξύ τους ανταγωνισμού. Η χρήση 
του όρου «υβριδικός πόλεμος», για να χαρακτηριστεί η ανθρωπιστική και 
προσφυγική κρίση, είναι πλέον ευρεία. Υβριδικός πόλεμος είναι η χρήση μη 
συμβατικών μέσων, όπως ανθρώπινων ροών, για την πρόκληση ανασφάλειας 
και πανικού στον αντίπαλο. Η διαχείριση της πληροφορίας και των ψευδών 
ειδήσεων συμπληρώνει συνήθως τέτοιες πρακτικές. Πράγματι, έχει 
προκληθεί αστάθεια στην ΕΕ με τις αναπάντεχες και ταχέως αυξανόμενες 
ροές ανθρώπων στα σύνορά της, ενώ οι λευκορωσικές μυστικές υπηρεσίες 
κατηγορούνται για τη δημιουργία ψεύτικων προφίλ στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης με σκοπό την ώθηση περισσότερων ανθρώπων στα σύνορα με 
την Πολωνία, την Λιθουανία και την Λετονία. 

Εν ολίγοις, η Λευκορωσία εκμεταλλεύτηκε την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ 
Πολωνίας και ευρωπαϊκών θεσμών και, προκειμένου να αποδυναμώσει την 
Ένωση, χρησιμοποίησε ανθρώπινες ζωές ως εργαλείο πολέμου. Αναλυτές, 
επίσης, υποστηρίζουν πως η Λευκορωσία εκβιάζει την ΕΕ προκειμένου η 
δεύτερη να την πληρώσει για να σταματήσει τις ροές προσφύγων, ως αντίβαρο 
στο κόστος που είχαν για την Λευκορωσία οι κυρώσεις των περασμένων 
χρόνων. Οφείλει να ειπωθεί πως ο χαρακτηρισμός μιας κατάστασης ως 
πολεμικής ανοίγει το δρόμο για μια απάντηση επίσης πολεμική, γεγονός που 
μπορεί να εκτροχιάσει την κρίση και να οδηγήσει σε περαιτέρω παραβίαση 
ανθρώπινων δικαιωμάτων και από τις δύο πλευρές.
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Επίσης, η αδυναμία της ΕΕ να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση στα 
σύνορά της είναι σημαντικότερη από το να αναζητηθεί μια τυπολογία 
(υβριδικός πόλεμος) για την εν λόγω κρίση. Η προσοχή της ΕΕ και της 
κοινής γνώμης είναι εστιασμένη στη «δαιμονοποίηση» του αδιαμφισβήτητα 
αυταρχικού Λουκασένκο και στις προσπάθειές του να αποσταθεροποιήσει τα 
δημοκρατικά πολιτεύματα των κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ μικρότερη είναι η 
έμφαση που έχει δοθεί στην ίδια την προσφυγική κρίση και στις παραβιάσεις 
ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ακόμη, η κρίση έχει αναδείξει ανελεύθερες 
πολιτικές εντός των μελών της ΕΕ, σε συνδυασμό με την αναζωπύρωση 
ξενοφοβικών και ισλαμοφοβικών αντιλήψεων. Η πολωνική κυβέρνηση 
θέσπισε νέα νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία οι συνοριοφύλακες έχουν 
το δικαίωμα να απωθούν πρόσφυγες εκτός συνόρων επιτόπου, δίχως 
να εξετάζουν τα έγγραφα αίτησης ασύλου τους. Με την απόφαση αυτή 
κράτος-μέλος της ΕΕ παραβιάζει τον Κανονισμό Δουβλίνου ΙΙΙ (2013) και 
τη Συνθήκη της Γενεύης (1951). Ακόμη, η Λιθουανία έχει ήδη ξεκινήσει τις 
διαδικασίες οικοδόμησης τείχους στα σύνορά της, για να καταστεί αδύνατη 
η διέλευση προσφύγων στο έδαφός της. 

Τέλος, η προσφυγική κρίση στη Ανατολική Ευρώπη έχει αναδείξει την 
αδυναμία τήρησης του Κοινού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ασύλου από όλα 
τα κράτη-μέλη και την έλλειψη εσωτερικής συνοχής, έχοντας παράλληλα 
ανατροφοδοτήσει ακροδεξιές και αυταρχικές νοοτροπίες και πολιτικές. 
Το βασικότερο ζήτημα προς επίλυση είναι η προστασία των ανθρώπων 
που είναι αποκλεισμένοι στα σύνορα ΕΕ – Λευκορωσίας και όχι η αγνόηση 
και επαναπροώθησή τους ως ένδειξη αντίστασης στις λευκορωσικές 
προκλήσεις.
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Η Μεγάλη Παραίτηση, το τετραήμερο 
και ένα νέο εργασιακό υπόδειγμα
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ

Η πανδημική κρίση αποτελεί αναμφίβολα μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων 
για την εργασία, εξαιτίας των ανατροπών που επέφεραν τα μέτρα περιορισμού 
της διασποράς του Covid-19 στην καθημερινότητα. Η τηλεργασία και 
οι εξ αποστάσεως συσκέψεις, ταυτόχρονα με τα μέτρα προσωπικής 
υγιεινής, διαμόρφωσαν μια διαφορετική εργασιακή καθημερινότητα για την 
πλειοψηφία των εργαζομένων από τις αρχές του 2020 μέχρι σήμερα. 
Η παρούσα φάση επιστροφής στην ομαλότητα, με την πανδημία να 
εξακολουθεί να υφίσταται, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως φάση καμπής 
και αναθεωρήσεων για τον κόσμο της εργασίας και το μέλλον του. Δύο 
σημαντικές διεθνείς τάσεις, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, τροφοδοτούν 
τη δημόσια συζήτηση, απηχώντας τις ανάγκες των εργαζομένων: η «μεγάλη 
παραίτηση» (great resignation) και το εργασιακό τετραήμερο.

«Μεγάλη παραίτηση», αναθεώρηση των όρων εργασίας και 
το βλέμμα σε ένα καλύτερο μέλλον

H τάση της «μεγάλης παραίτησης» αποτυπώνει από την περασμένη άνοιξη 
μέχρι σήμερα μαζικές παραιτήσεις εργαζομένων, κυρίως στις Ηνωμένες 
Πολιτείες και τη Βρετανία. Είναι ενδεικτικό ότι στις ΗΠΑ παραιτήθηκαν 
4,3 εκατ. εργαζόμενοι τον Αύγουστο και άλλα 4,4 εκατ. τον Σεπτέμβριο, 
σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας. 

Οι συχνότεροι λόγοι παραίτησης συνοψίζονται στην αναθεώρηση των όρων 
εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αφού με την επιστροφή στη –
σχετική– ομαλότητα οι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι μπορούν να επιτύχουν 
τόσο καλύτερες εργασιακές συνθήκες όσο και καλύτερους μισθούς. Οι 
ανισότητες, σε εισοδηματικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο επαγγελματικής 
ανέλιξης, τροφοδοτούν σε μεγάλο βαθμό το κύμα παραιτήσεων, καθώς 



ΔΕ
ΚΕ

Μ
ΒΡ

ΙΟ
Σ 

 2
02

1

20

μεγάλο ποσοστό όσων εγκατέλειψαν τους τελευταίους μήνες τη θέση 
εργασίας τους στις ΗΠΑ είναι χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι, έγχρωμοι 
και γυναίκες, που βρίσκονται μακριά από επιτελικές –και καλοπληρωμένες– 
θέσεις. Την ίδια ώρα, το φαινόμενο της εργασιακής εξουθένωσης (Σύνδρομο 
Επαγγελματικής Εξουθένωσης – burn-out) εξελίσσεται σε μια σύγχρονη 
μάστιγα για τους εργαζομένους, η οποία αναγνωρίστηκε το 2019 ως ασθένεια 
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Το κύμα παραιτήσεων έχει δημιουργήσει χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας, 
προβληματίζοντας τους εργοδότες, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να 
προσελκύσουν νέους υποψηφίους, και δείχνοντας ότι η μαζικότητα της τάσης 
αυτής διαμορφώνει νέα δεδομένα προς όφελος των εργαζομένων.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, η διαφορετική εργασιακή πραγματικότητα σε 
σχέση με την άλλη όχθη του Ατλαντικού φαίνεται πως –προς το παρόν– δεν 
έχει ευνοήσει μια αντίστοιχη τάση μαζικής «φυγής» εργαζομένων. Σύμφωνα 
με τους αναλυτές, η ύπαρξη εργασιακών συνδικάτων και συνδικαλιστικών 
οργανώσεων και η κρατική στήριξη των θέσεων εργασίας εν μέσω πανδημίας 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες προς την επιλογή των μαζικών 
παραιτήσεων. Εξαίρεση αποτελεί η Βρετανία, σημειώνοντας ρεκόρ 20ετίας 
(1 στους 4 εργαζομένους σχεδιάζει να αλλάξει θέση εργασίας), ωστόσο, 
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εγκατάλειψη της εργασιακής θέσης 
συνοδεύεται από την ανάληψη άλλης (χωρίς όμως απαραίτητα να συνοδεύεται 
από καλύτερους όρους). Στην Ελλάδα, πάντως, σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Randstad, το 62% των Ελλήνων εργαζομένων αναζητά νέα 
εργασία αφού αισθάνεται ότι δεν ανταμείβεται δίκαια ή επαρκώς για τις 
τρέχουσες δεξιότητές του.

Η 4ημερη εργασιακή εβδομάδα ωφελεί τους εργαζομένους, 
τις επιχειρήσεις και τον πλανήτη

Η δεύτερη τάση θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει «αντίδοτο» στις 
γενεσιουργές αιτίες του κύματος παραιτήσεων. H εργασιακή εβδομάδα των 
τεσσάρων ημερών, με διατήρηση των απολαβών του πενθημέρου, αποτελεί 
ένα «πείραμα» που κερδίζει διαρκώς μεγαλύτερη απήχηση. Δεν πρόκειται για 
μια νέα ιδέα, ωστόσο οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία ενισχύει το 
αίτημα για «ψαλίδισμα» του εργασιακού 40ωρου.

https://www.who.int/news/item/28-05-2019-burn-out-an-occupational-phenomenon-international-classification-of-diseases
https://www.euronews.com/next/2021/12/01/the-great-resignation-is-it-an-american-revolution-or-is-the-trend-coming-to-europe
https://www.euronews.com/next/2021/12/01/the-great-resignation-is-it-an-american-revolution-or-is-the-trend-coming-to-europe
https://www.newstatesman.com/business/work/2021/11/what-were-getting-wrong-about-the-great-resignation
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Ισλανδία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ισπανία, Ιαπωνία, Νέα Ζηλανδία και Σουηδία 
έχουν ανακοινώσει πιλοτικά σχέδια τετραήμερης εργασιακής εβδομάδας.  
Στην Ισλανδία η δοκιμή (με τη συμμετοχή περισσότερου από το 1% του 
εργατικού δυναμικού της χώρας την περίοδο 2015-2019) στέφθηκε από 
επιτυχία, μειώνοντας τις ώρες σε 35-36, και έδειξε ότι η παραγωγικότητα δεν 
κάμφθηκε, παρέμεινε ίδια ή και αυξήθηκε. H ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε 
τη χρηματοδότηση τριετούς προγράμματος για το εργασιακό τετραήμερο, 
έπειτα από πρόταση του μικρού αριστερού κόμματος Más País του Ινίγο 
Ερεχόν (πάλαι ποτέ νο. 2 των Podemos), με εκατοντάδες επιχειρήσεις να 
αναμένεται να πάρουν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Πριν από 
έναν χρόνο περίπου, η Unilever της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ένα πείραμα 
12 μηνών, σύμφωνα με το οποίο οι 81 υπάλληλοί της θα αμείβονται για 
πενθήμερη εργασία, αλλά θα εργάζονται τέσσερις μέρες, χωρίς να αυξηθούν 
οι ώρες εργασίας κατά τις μέρες αυτές. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι εισαγάγουν εργασιακή εβδομάδα 4,5 ημερών για 
τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από το νέο έτος, σε μια προσπάθεια να 
«αυξήσουν την παραγωγικότητα και να βελτιώσουν την ισορροπία εργασίας 
και ελεύθερου χρόνου». Πρόσφατα η βρετανική ψηφιακή τράπεζα Atom Bank 
υιοθέτησε το τετραήμερο για τους 430 υπαλλήλους της. 

Πέρα από την ανθρώπινη διάσταση, από την οπτική των επιχειρήσεων, η 
συντομότερη εργασιακή εβδομάδα δείχνει ότι οδηγεί και σε υψηλότερη 
παραγωγικότητα των εργαζομένων. Πριν από την πανδημία, τον Νοέμβριο 
του 2019, η Microsoft Japan ανακοίνωσε ότι η τετραήμερη εργασία οδήγησε 
σε αλματώδη αύξηση της παραγωγικότητας, αφού τον περασμένο Αύγουστο 
η αύξηση των πωλήσεων ανά εργαζόμενο ανήλθε στο 40% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά.

Ταυτόχρονα, το εργασιακό τετραήμερο δείχνει πως μπορεί να έχει και ιδιαίτερα 
θετικό αποτύπωμα στη μάχη της προστασίας του περιβάλλοντος: Σύμφωνα 
με τη σχετική έρευνα στον ιαπωνικό βραχίονα της Microsoft, η μη εργασία 
τις Παρασκευές οδήγησε σε μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά 23% και σε εκτύπωση λιγότερων σελίδων κατά 59%, σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά. Έρευνα που διεξήγαγε η οργάνωση Platform London τον 
περασμένο Μάιο κατέδειξε ότι η εργασιακή εβδομάδα των τεσσάρων ημερών 
(πάντα με σταθερές τις απολαβές) θα μπορούσε να μειώσει το αποτύπωμα 
άνθρακα του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 127 εκατ. τόνους ετησίως ως το 
2025, μείωση της τάξης του 21,3%, μεγαλύτερη από το συνολικό ετήσιο 
αποτύπωμα της Ελβετίας.

https://en.alda.is/wp-content/uploads/2021/07/ICELAND_4DW.pdf
https://6a142ff6-85bd-4a7b-bb3b-476b07b8f08d.usrfiles.com/ugd/6a142f_5061c06b240e4776bf31dfac2543746b.pdf
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Προς ένα νέο εργασιακό υπόδειγμα;

H παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που ξέσπασε το 2008 αποτέλεσε την 
ιδανική αφορμή για την απορρύθμιση της εργασίας και την ελαστικοποίηση 
των εργασιακών σχέσεων υπό τη συνεχή απειλή της υπονόμευσης της 
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η πανδημική κρίση –η οποία οδηγεί σε 
ανακατατάξεις και ανατροπές– καταδεικνύει ότι οι συνθήκες είναι πλέον 
διαφορετικές σε μια εποχή σημαντικών προκλήσεων, την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση και την ψηφιακή μετάβαση.

Το 1930 o οικονομολόγος Τζον Μέιναρντ Κέινς, σε μελέτη του με τίτλο 
Οικονομικές Προοπτικές για τα Εγγόνια μας (Economic Possibilities For Our 
Grandchildren), προέβλεψε ότι τα εγγόνια του θα μεγαλώσουν σε μια κοινωνία 
όπου τα τεχνολογικά επιτεύγματα θα κάνουν τις δουλειές πιο αποδοτικές, 
κι έτσι οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, εκτιμώντας 
ότι θα είναι εφικτή η 15ωρη, συνολικά, εργασιακή εβδομάδα. Ο Βρετανός 
οικονομολόγος μπορεί να έπεσε έξω στην εκτίμησή του ως προς τις ώρες 
της εργασιακής εβδομάδας, ωστόσο σωστά προέβλεψε ότι η τεχνολογική 
εξέλιξη μπορεί να απελευθερώσει χρόνο προς όφελος της ανάπαυσης και 
αποφόρτισης των εργαζομένων. Οι υποστηρικτές ενός νέου εργασιακού 
υποδείγματος, με αξιοπρεπείς αμοιβές και ανθρώπινες συνθήκες, κυρίως 
όσον αφορά τις ώρες εργασίας και τη διασφάλιση του ελεύθερου χρόνου των 
εργαζομένων, αποκτούν ολοένα και περισσότερα επιχειρήματα και ερείσματα.
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