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To Δελτίο Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Εξελίξεων του ΕΝΑ

Τ

ο 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, η εν εξελίξει πανδημική κρίση και ο πόλεμος
στην Ουκρανία, 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.

02

Τ

α αδιέξοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πρόταση Μακρόν για
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα», η προσπάθεια ενεργειακής
χειραφέτησης της Ευρώπης, οι εστίες αβεβαιότητας στην παγκόσμια
οικονομία, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι προεκτάσεις της εκλογικής νίκης
του Sinn Féin στη Βόρεια Ιρλανδία, περιλαμβάνονται στο Δελτίο Διεθνών &
Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #6 του ΕΝΑ.

Σε ό,τι αφορά την διεθνή οικονομία, πέρα από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις του
συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής
περιόδου, μια σειρά από «πολλές μικρές εστίες φωτιάς» δημιουργούν συνθήκες
έντονης αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας σε παγκόσμιο, περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο. Ο γεωοικονομικός κατακερματισμός και οι προοπτικές
της «νέας» παγκοσμιοποίησης αποτέλεσαν βασικά σημεία προβληματισμού
στο πρόσφατο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.
Στα καθ’ ημάς, στα ελληνοτουρκικά παρατηρείται τις τελευταίες εβδομάδες
κλιμάκωση της έντασης, με σφοδρές δηλώσεις από αμφότερες τις πλευρές,
ενίοτε και απειλές εκ μέρους της Άγκυρας χωρίς όμως καμία προσπάθεια για
ουσιαστική επικοινωνία. Η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ και
η ομιλία του στο Κογκρέσο, φάνηκε να δυσαρέστησαν τον Τούρκο Πρόεδρο,
ο οποίος επαναφέρει ξανά και ξανά τους ισχυρισμούς περί παράνομης και
προκλητικής συμπεριφοράς της Ελλάδας. Είναι όμως βάσιμοι αυτοί οι ισχυρισμοί;
Τέλος, σε μία σημαντική πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπη, το Sinn Féin
επικράτησε, έπειτα από τις ιρλανδικές εκλογές του 2020, και σε αυτές για
το Κοινοβούλιο της Βόρειας Ιρλανδίας (Stormont) τον περασμένο Μάη. Πώς
όμως τα κατάφερε, και πώς μπορούν να επηρεάσουν με τη σειρά τους τέτοιου
είδους νίκες το εγχείρημα της Ιρλανδικής Ενοποίησης;

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Την ίδια ώρα, προσπάθεια ενεργειακής χειραφέτησης της Ευρώπης
από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα κατέδειξε ότι η πολιτική της ενέργειας είναι
πρωτίστως πολιτική ασφαλείας, άμεσα συνδεδεμένη με δευτερογενείς
οικονομικές επιπτώσεις σε κράτη και κοινωνίες. Η Ευρώπη, ως η μεγάλη
στρατηγικά και οικονομικά χαμένη του πολέμου και της συνακόλουθης ρωσοδυτικής διαμάχης, καλείται τώρα να βρει λύσεις στο βασικό διακύβευμα: Πώς
θα διασφαλιστεί ο αδιάκοπος ενεργειακός εφοδιασμός της. Και όλα αυτά μέσα
σε ένα πλέγμα γεωπολιτικών ανταγωνισμών που οδηγούν στον μετασχηματισμό
της παγκόσμιας ενεργειακής σκακιέρας.  

Σημείωμα σύνταξης

Η τελευταία Μεγάλη Ιδέα του Εμανουέλ Μακρόν -μια Ευρωπαϊκή Πολιτική
Κοινότητα που θα περιλαμβάνει την Ουκρανία, αλλά ενδεχομένως και τη
Βρετανία, θα μπορούσε να είναι μια λύση στο ζήτημα των σχέσεων της ΕΕ με
την ευρύτερη Ευρώπη. Η ψυχρή της υποδοχή, όμως, δείχνει ότι δεν αρκούν οι
καλές ιδέες.
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Τα αδιέξοδα της ΕΕ και η
«Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα»
του Μακρόν
Γιάννης Γούναρης,
LLM London School of Economics,
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ
Στις 9 Μαΐου ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αξιοποίησε την ομιλία
του ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο για την Ημέρα της
Ευρώπης (η οποία συμπίπτει χρονικά με την Ημέρα της Αντιφασιστικής
Νίκης, μια σύμπτωση που έχει τη σημασία της, ιδίως το έτος 2022) για να
διατυπώσει μια «καινοτόμα» πρόταση για τον επανασχεδιασμό του πολιτικού
χάρτη της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Ειδικότερα, πρότεινε έναν οργανισμό, μια «νέα ευρωπαϊκή πολιτική
κοινότητα» που θα έδινε στην Ουκρανία (και σε άλλες εκτός της ΕΕ
ευρωπαϊκές χώρες) μια στενότερη σχέση με την τελευταία, χωρίς να είναι
κράτη-μέλη. Η εκδήλωση συνέπεσε με την τελετή λήξης της Διάσκεψης για
το Μέλλον της Ευρώπης, μια διαδικασία ενδοσκόπησης της ΕΕ που ήταν,
επίσης, πνευματικό τέκνο του Μακρόν.
Ωστόσο, ο Γάλλος ηγέτης ήταν εξαιρετικά φειδωλός ως προς τις λεπτομέρειες
της πρότασης του. Σε μια πρώτη ανάγνωση, φαινόταν να εμφορείται από
την επιθυμία να βρεθεί μια λύση για την κατεστραμμένη από τον πόλεμο
Ουκρανία, η οποία έχει ζητήσει (απαιτήσει είναι ίσως ακριβέστερο) μια
γρήγορη ένταξη στην ΕΕ μετά τη ρωσική εισβολή. Ο Μακρόν αναφέρθηκε
στη «νόμιμη και θεμιτή επιθυμία του λαού της Ουκρανίας, όπως και της
Μολδαβίας και της Γεωργίας, για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Συγχρόνως, όμως, φάνηκε να διαψεύδει τις ελπίδες του Κιέβου για μια fast
track διαδικασία -οπωσδήποτε, χωρίς να είναι ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης σε
αυτό. Πράγματι, όπως επεσήμανε, ακόμα κι αν η Ουκρανία γινόταν επίσημα
υποψήφια προς ένταξη χώρα αύριο, η όλη διαδικασία θα κρατούσε χρόνια,
πιθανώς αρκετές δεκαετίες. Και το αποτέλεσμα θα ήταν αβέβαιο. Αρκεί
να δει κανείς την περίπτωση της υποψήφιας (κατ’ όνομα, τουλάχιστον)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #6
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Τουρκίας. Εκτός αν έπεφταν κατακόρυφα τα πολιτικά και οικονομικά
κριτήρια ένταξης, κάτι που θα είχε ανυπολόγιστες συνέπειες για την ήδη
βαριά κλονισμένη εσωτερική συνοχή της ΕΕ και το κύρος του κοινοτικού
κεκτημένου.

Μια όχι και τόσο νέα ιδέα
Δεν είναι η πρώτη φορά που προτείνεται μια παρόμοια οργάνωση των
σχέσεων της ΕΕ με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα που δείχνει ότι
η ιδέα καθ’ αυτή έχει αξία και δυνητικά λύνει ένα υπαρκτό ζήτημα: Η Ευρώπη
δεν περιορίζεται στην ΕΕ, είναι τόσο απλό. Μέχρι σήμερα, αυτό το γεγονός
αντιμετωπίζεται μάλλον αποσπασματικά και με διαφορετικούς τρόπους, είτε
στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας, είτε με συμφωνίες σύνδεσης,
τελωνειακής ένωσης και ούτω καθεξής είτε με ad hoc συμφωνίες, όπως
στις περιπτώσεις της Νορβηγίας, της Ελβετίας και της Βρετανίας.

Ωστόσο, η πρόταση δεν είναι χωρίς προβλήματα, ιδίως δεδομένης της
σημερινής ασάφειας της, η οποία, εν τούτοις, μπορεί να διορθωθεί στο μέλλον.
Τα σημαντικότερα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει, όμως, είναι πολιτικά, όχι
δομικά. Ήδη ο Μακρόν προσπάθησε να πείσει για την ιδέα του τον Γερμανό
Καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος φάνηκε να την καλωσορίζει ευγενικά αλλά
«επιφυλακτικά». Η βασικότερη αντίρρηση των Γερμανών (και όχι μόνο) είναι ότι
η ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποκατάστατο

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Μια συνολική ρύθμιση που θα προσέφερε ένα ευέλικτο σχήμα συνεργασίας με
κοινούς κανόνες και διαδικασίες θα απλοποιούσε αρκετά τα πράγματα και θα
μπορούσε να είναι ένα νέο μοντέλο για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τον 21ο
αιώνα. Από αυτήν την άποψη, ίσως μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια
αποστροφή του λόγου του Μακρόν που αφήνει να εννοηθεί ότι η πολιτική του
κοινότητα θα ήταν ανοιχτή ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο: Αυτός ο νέος
ευρωπαϊκός οργανισμός θα επέτρεπε «στα δημοκρατικά ευρωπαϊκά έθνη
που τηρούν τις αξίες μας» να βρουν νέο χώρο για τη μεταξύ τους πολιτική
συνεργασία στους τομείς της ασφάλειας, της ενέργεια, των μεταφορών,
των επενδύσεων, των υποδομών και της κυκλοφορίας των ανθρώπων, ενώ
η ένταξη σε αυτήν δεν θα προδίκαζε τη μελλοντική ένταξη στην ΕΕ ούτε θα
ήταν κλειστή «σε κράτη που έχουν αποχωρήσει». Αυτό παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον, δεδομένου ότι ήταν ακριβώς οι απαιτήσεις της Βρετανίας να
απολαύσει κάποια από τα προνόμια της ιδιότητας του κράτους-μέλους,
αποφεύγοντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που οδήγησαν στο Brexit. Εάν
η πολιτική κοινότητα του Μακρόν υπήρχε το 2016, τα πράγματα ίσως να
ήταν διαφορετικά.
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της ένταξης, τόσο από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, όσο και από την
Ουκρανία (και τη Μολδαβία και τη Γεωργία, όλες τους «προβληματικές»
περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους). Οι δε αντιδράσεις των χωρών που
φιλοδοξούν να ενταχθούν στην ΕΕ ήταν χαρακτηριστικά παγωμένες, με
πρώτο το Κίεβο που την απέρριψε ως μια «παραχώρηση προς τη Ρωσία».

Προσπάθεια εύρεσης διεξόδου
Πάντως, το πρόβλημα της ουκρανικής ένταξης στην ΕΕ δεν είναι το μόνο
που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε αυτή τη φάση -ούτε καν το σημαντικότερο. Ήδη
στο μετα-πανδημικό οικονομικό τοπίο και πριν ξεσπάσει ο ρωσο-ουκρανικός
πόλεμος, ο Μακρόν, μαζί με τον Ιταλό πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι και
αρκετούς άλλους ηγέτες της ΕΕ, πίεζε για μια μόνιμη «χαλάρωση» του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ώστε να επιτρέπονται εξαιρέσεις
επί συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών. Το Παρίσι έχει επίσης διατυπώσει
την ιδέα της δημιουργίας ενός νέου χρηματοπιστωτικού μέσου, παρόμοιου
με το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή
και πράσινη μετάβαση ή την άμυνα και για την άμβλυνση των επιπτώσεων
από την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Οι Γερμανοί, επικεφαλής της
γνωστής ομάδας των «Φειδωλών» μέχρι στιγμής απορρίπτουν αυτά τα
αιτήματα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει μεγεθύνει αυτά τα προβλήματα,
δημιουργώντας συγχρόνως και νέα. Η συνέχιση του πολέμου για μεγάλο
χρονικό διάστημα και η εξέλιξη στα πεδία των μαχών ξεκάθαρα δεν είναι κάτι
που περίμεναν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η επιλογή της ΕΕ να συνταχθεί
πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις ΗΠΑ σε μια λογική «στρατηγικής ήττας» της
Ρωσίας την έχει εγκλωβίσει σε μια δύσκολη θέση που βλάπτει την ίδια
περισσότερο από τον «εχθρό». Οι κυρώσεις δεν φαίνεται να έχουν κάποιο
αποτέλεσμα ως προς τη διάθεση της Μόσχας να συνεχίσει τον πόλεμο, έχουν
όμως συνέπειες για τις ήδη τραυματισμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Η
περίπτωση της πληρωμής του φυσικού αερίου μέσω του μηχανισμού που
ουσιαστικά επέβαλε το Κρεμλίνο είναι ενδεικτική μιας εξαιρετικά
προβληματικής κατάστασης που χειροτερεύει κάθε μέρα που συνεχίζεται ο
πόλεμος. Αυτή είναι η συνέπεια της απουσίας μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας για την κατάπαυση του πυρός και την έναρξη ειρηνευτικών
διαπραγματεύσεων για τη συνολική διευθέτηση του ουκρανικού ζητήματος
πάνω στη βάση των Συμφωνιών του Μινσκ, όταν ακόμα υπήρχε το περιθώριο
για κάτι τέτοιο. Η Ευρώπη τώρα είναι σαν να έχει μπει βαθιά σε ένα
«λαγούμι», δεν μπορεί να βγει από εκεί που μπήκε και η μόνη της επιλογή
είναι να συνεχίσει να σκάβει με την ελπίδα ότι θα βρει μια άλλη έξοδο.
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #6
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Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία δείχνουν να το αντιλαμβάνονται αυτό.
Οι δειλές και ανεπαρκείς νύξεις τους για την επιστροφή στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων αντιμετωπίζονται, όμως, σαν δείγμα ηττοπάθειας και
κατευνασμού της Μόσχας. Κάποιοι υπέρμαχοι του «πολέμου μέχρι την τελική
ουκρανική νίκη» διατείνονται ότι οι ηγέτες της Δυτικής Ευρώπης ανησυχούν
για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν «η Ουκρανία νικήσει και ταπεινώσει
τη Ρωσία». Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με αυτήν την κάπως αλλόκοτη
ανάγνωση της πραγματικότητας, για τον οποίο ορισμένες πρωτεύουσες της
Δυτικής Ευρώπης (δηλαδή, το Παρίσι, το Βερολίνο και η Ρώμη) ευνοούν
μια διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, ακόμη κι αν αυτό κοστίσει στην
Ουκρανία την απώλεια κάποιων εδαφών -κάτι που, εν τούτοις, αρχίζει σιγάσιγά να υπαινίσσεται ακόμα και το ΝΑΤΟ. Απώλεια εδαφών που ίσως θα
μπορούσε να είχε αποφευχθεί ή έστω περιοριστεί σημαντικά, εάν οι μάχες
είχαν διακοπεί τις πρώτες μέρες του πολέμου.

Φυγή προς τα εμπρός ή άσκηση ματαιότητας;

Αυτό δεν φαίνεται, βέβαια, να πτοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα,
το Κοινοβούλιο, μετά τη λήξη των εργασιών της Διάσκεψης, ενέκρινε με
συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα που καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να
συγκαλέσουν μια Ευρωπαϊκή Συνέλευση προκειμένου να τροποποιηθούν
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Μέσα σε όλα αυτά, η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, παρουσίασε την
τελική της έκθεση για τη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί
η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των Συνθηκών. Η πανδημία
θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι η Διάσκεψη ελάχιστα
ακούστηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών της, αλλά αυτό θα ήταν απλά μια
εύκολη δικαιολογία. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι, στην πραγματικότητα,
ελάχιστο ενδιαφέρον υπάρχει για μια ουσιαστική αλλαγή του τρόπου
λειτουργίας της ΕΕ και ακόμα λιγότερη όρεξη για την έναρξη ενός νέου
κύκλου διακρατικών διαπραγματεύσεων για να αλλάξουν οι Συνθήκες -οι
οποίες αναθεωρήθηκαν τελευταία φορά με τη Συνθήκη της Λισαβόνας,
η οποία ακολούθησε το φιάσκο του Ευρωσυντάγματος. Ακόμα, όμως, κι
αν υπήρχε, αυτό δεν θα εκφραζόταν μέσα από μια μάλλον επικοινωνιακού
χαρακτήρα διαδικασία όπως αυτή που ακολουθήθηκε, προκειμένου να
δοθεί το σύνθημα της «συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών». Οι τελευταίοι
αντιλαμβάνονται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, ακριβώς το μέγεθος
της συμμετοχής και της επιρροής τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
στην ΕΕ.
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«επειγόντως» οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Στόχος τους, μεταξύ άλλων: Να
δοθεί στο Κοινοβούλιο το «δικαίωμα πρότασης, τροποποίησης ή κατάργησης
νομοθεσίας», δηλαδή η νομοθετική πρωτοβουλία που σήμερα διαθέτει
μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, το σημαντικότερο, να καταργηθούν
οι κανόνες που απαιτούν ομοφωνία της ΕΕ σε ορισμένες αποφάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων.
Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών επανέρχεται τακτικά από το
2008, αλλά από πουθενά δεν προκύπτει ότι το πρόβλημα στη λειτουργία της
ΕΕ εντοπίζεται στο νομικό της πλαίσιο και ότι μπορεί να λυθεί με επιμέρους
αλλαγές κάποιων άρθρων και διαδικασιών. Ειδικά το θέμα της ομοφωνίας στο
Συμβούλιο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και το (θεωρητικό, έστω) ενδεχόμενο
κατάργησης του εθνικού βέτο σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και
ασφάλειας θα έπρεπε να απασχολεί περισσότερο και τη σημερινή ελληνική
κυβέρνηση: Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε τα
συμφέροντα και τις θέσεις της Ελλάδας σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα,
με πρώτο, φυσικά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ούτε πρέπει να θεωρείται
δεδομένο ότι θα έλυνε το πρόβλημα εσωτερικής συνοχής της ΕΕ. Πώς,
αλήθεια, είναι δυνατόν να αναγκαστεί ένα (θεωρητικά κυρίαρχο) κράτος να
εφαρμόσει μια πολιτική, την οποία το ίδιο θεωρεί βλαπτική για τα εθνικά του
συμφέροντα ή για την ασφάλειά του, επειδή έτσι αποφάσισε το Συμβούλιο
κατά πλειοψηφία; Το πιθανότερο είναι ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ακόμη
μεγαλύτερη διχόνοια και πολυδιάσπαση, όχι λιγότερη. Η λύση στο πρόβλημα
της ΕΕ είναι περισσότερη ευελιξία, όχι ακαμψία.
Τώρα εναπόκειται στους ηγέτες της ΕΕ να αποφασίσουν εάν θα ξεκινήσει
η σχετική διαδικασία. Αλλά στην πραγματικότητα, η αλλαγή των Συνθηκών
και η κατάργηση της ομοφωνίας θα απαιτούσε κι αυτή consensus, δηλαδή
ομοφωνία, κάτι που επί του παρόντος φαίνεται εξαιρετικά απίθανο. Ήδ
η
αρκετές κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν ξεκαθαρίσει ότι αντιτίθενται σε ένα
«πρόωρο» πρότζεκτ αναθεώρησης των Συνθηκών, υποστηρίζοντας ότι η
κίνηση θα αποσπάσει την προσοχή του μπλοκ από πιο πιεστικά και άμεσα
ζητήματα (ένα επιχείρημα που δεν στερείται βάσης). Ένα άλλο επιχείρημα
κατά του ανοίγματος του συγκεκριμένου κουτιού της Πανδώρας (που,
επίσης, δεν στερείται βάσης) είναι ότι πρόκειται για μια μακρόχρονη και
επίπονη διαδικασία διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που ενδέχεται
να δημιουργήσει κάθε είδους απρόβλεπτους πολιτικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων των δημοψηφισμάτων. Εάν αυτό εκτροχίασε το
Ευρωσύνταγμα το 2005 και παραλίγο να εκτροχιάσει τη Λισαβόνα το 2008, οι
πιθανότητες να ξανασυμβεί το 2023 ή το 2024 είναι μάλλον αυξημένες.
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Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η ΕΕ θα μπορούσε κάλλιστα να
εφαρμόσει πολλές από τις προτάσεις των πολιτών στη Διάσκεψη, αλλά και
να προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές πολιτικής χωρίς μεγαλεπήβολες
αλλαγές στις Συνθήκες -που ούτως ή άλλως είναι μάλλον απίθανες. Το
έχει αποδείξει αρκετά πρόσφατα, με την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας
διαφυγής, τη «δημιουργική ευελιξία» στην ερμηνεία του καταστατικού
της ΕΚΤ και τη θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης NextGenerationEU. Μια
παρόμοια ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση θα ήταν ενδεχομένως πολύ
χρησιμότερη και αποτελεσματικότερη.
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Ωστόσο, ο Εμανουέλ Μακρόν έχει μεγάλα σχέδια για την Ευρώπη. Και δεν
μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό μιας πρωτοβουλίας που θα αντανακλά
το grandeur της Γαλλίας -και το δικό του, παρεμπιπτόντως.
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Η ενεργειακή χειραφέτηση της
Ευρώπης σε ένα μεταβαλλόμενο
παγκόσμιο τοπίο
Αντιγόνη Βουλγαράκη,
Πολιτική Επιστήμονας, MSc Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική
Η ταχύτατα εξελισσόμενη ενεργειακή κρίση, η απαρχή της οποίας
εντοπίζεται σχεδόν ενάμιση χρόνο πριν, κατά την ανάκαμψη της παγκόσμιας
οικονομίας στη μετά covid εποχή και την επακόλουθη αύξηση της ζήτησης
για ενέργεια, ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο το ειδικό βάρος της
ενέργειας στις παγκόσμιες (γεω)πολιτικές, (γεω)οικονομικές και θεσμικές
εξελίξεις. Η ενέργεια αποτελεί βασική προϋπόθεση οικονομικής λειτουργίας
και διατήρησης της οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας, ενώ ο πόλεμος
στην Ουκρανία κατέδειξε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι πρωτίστως πολιτική
ασφάλειας.
Παράλληλα, οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί λειτουργούν ως επιταχυντές
οικονομικο-κοινωνικής αποσταθεροποίησης, ιδίως στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι,
και ταυτόχρονα οι εξελίξεις αυτές στο εσωτερικό κρατών και οντοτήτων (πχ
ΕΕ) εντείνουν περαιτέρω τις γεωπολιτικές συγκρούσεις. Παρατηρείται έτσι
ένας φαύλος κύκλος αλληλοτροφοδοτούμενων διαταραχών που παράγουν
δευτερογενή αποτελέσματα όπως πληθωριστικές πιέσεις, αντίστροφα
προοδευτική ανακατανομή εισοδημάτων και πλούτου, αύξηση ανισοτήτων,
επισιτιστική κρίση.

Προς τον μετασχηματισμό της γεωπολιτικής ενεργειακής
σκακιέρας
Τα πράγματα περιπλέκονται και για τα κράτη-προμηθευτές ενέργειας τα
οποία θα επιδιώξουν την ενίσχυση (ή και τη διατήρηση) της θέσης τους στο
«power game» των ενεργειακών αγορών. Η αναδρομολόγηση των ρωσικών
εξαγωγών ενέργειας από τη Δύση στην Ασία, μέσω της αύξησης των
εξαγωγών πετρελαίου από το ανατολικότερο λιμάνι της Μόσχας, το Κοζμίνο,
επιχειρεί όχι μόνο να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων,
αλλά και να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από Ασιάτες αγοραστές. Ακόμη
πιο φιλόδοξες είναι οι επιδιώξεις του Κατάρ, του μεγαλύτερου εξαγωγέα
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υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο (στο εξής LNG), το οποίο,
αποσκοπώντας στην αύξηση των εξαγωγών κατά 64% ως το 2027,
δρομολογεί επέκταση της παραγωγής στο κοίτασμα φυσικού αερίου North
Field (το μεγαλύτερο σε ποσότητα παγκοσμίως), ενώ είχε προηγηθεί, προ
τετραετίας, η αποχώρησή του από τον OPEC (Οργανισμός Εξαγωγών
Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) προκειμένου να εξειδικευθεί στην παραγωγή
φυσικού αερίου. Ήδη μια πρώτη συμφωνία έχει επιτευχθεί με την Γερμανία
για προμήθεια LNG από το 2024, ενώ βρίσκεται σε διμερείς συνομιλίες με
την Τσεχία.

1

Σύμφωνα με έρευνα της Rystad Energy η Αφρική αναμένεται να πετύχει παραγωγή φυσικού αερίου
470 bcm ως το 2030, ποσοστό που ισοδυναμεί με περίπου το 75% του φυσικού αερίου που παράγεται
σήμερα από τη Ρωσία.
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Στο ίδιο πνεύμα, αναδυόμενοι ενεργειακοί παίκτες της αφρικανικής
ηπείρου επιχειρούν να αυξήσουν το μερίδιό τους στην ευρωπαϊκή αγορά
ενέργειας1. Χαρακτηριστική είναι η προσέγγιση της Ιταλίας με την Αλγερία,
μια χώρα καθοριστικής σημασίας για το ενεργειακό σκηνικό (όπως άλλωστε
απέδειξαν και οι διαδοχικές επισκέψεις των Μπλίνκεν και Λαβρόφ το
περασμένο διάστημα), μιας και κατέχει την 6η θέση στη παγκόσμια κατάταξη
εξαγωγών φυσικού αερίου και την 10η σε αποθέματα. Η ΕΕ εισήγαγε το
2021 55 δισ. κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου είτε ως LNG είτε μέσω
των αγωγών Medgaz και Transmed που καταλήγουν στην Ισπανία και την
Ιταλία αντίστοιχα. Αντίστοιχες προθέσεις ενεργειακής διασύνδεσης έχουν
εκδηλώσει το Αζερμπαϊτζάν και το Ομάν, καθώς και αφρικανικά κράτη (πχ
Νιγηρία, Ν. Αφρική, Σενεγάλη -χώρες με σημαντικά ενεργειακά αποθέματα
που αποτέλεσαν σταθμούς στο πρώτο ταξίδι του Ο. Σολτς ως Καγκελάριου,
σηματοδοτώντας την επιχειρούμενη ενεργειακή στροφή προς την Αφρική),
ενώ στο παιχνίδι μπαίνει και η πάλαι ποτέ «δαιμονοποιημένη» Βενεζουέλα.
Η απόφαση μεταφοράς πετρελαίου προς την Ευρώπη από την ιταλική
εταιρεία ΕΝΙ και την ισπανική REPSOL, με τις ευλογίες του Λευκού Οίκου,
έχει πρωτίστως συμβολική σημασία. Οι ΗΠΑ (με τον πρόεδρο Μπάϊντεν
να έχει το βλέμμα στραμμένο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου),
θέλουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας να φτάσει στην Ευρώπη, όχι μόνο
για να συμβάλει στην απεξάρτησή της από τη Ρωσία, αλλά κυρίως ως μέρος
της στρατηγικής τους για αύξηση του βαθμού ελέγχου τους στην ευρωπαϊκή
ήπειρο. Παράλληλα, επιδιώκουν να μειωθούν οι πωλήσεις πετρελαίου της
λατινοαμερικανικής χώρας προς την Κίνα, η οποία αγοράζει το 70% του
πετρελαίου της Βενεζουέλας.
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Η πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης
Στο πλαίσιο αυτό, και καθώς το ενεργειακό σκηνικό αναδιατάσσεται
βίαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαμορφώσει εναλλακτικές λύσεις
ενεργειακού εφοδιασμού προκειμένου να εξασφαλίσει όχι μόνο την
ενεργειακή της αυτονομία αλλά πρωτίστως την ενεργειακή της ασφάλεια.
Η κρίση ανέδειξε τις εγγενείς αδυναμίες της ΕΕ, τόσο ως προς την έλλειψη
μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής και κοινής «φωνής» (πχ αρχική αντίθεση
Τσεχίας, Ουγγαρίας, Σλοβακίας στο -αμερικανικής έμπνευσης- εμπάργκο
ρωσικού πετρελαίου), όσο και ως προς τη διαχρονική αδυναμία της να
προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην έρευνα νέων πηγών ενέργειας.
Ταυτόχρονα, κατέδειξε ότι κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών για την
ενεργειακή ασφάλεια έχει έρθει η ώρα να μεταβούμε από το πρότυπο justin-time2 στο πρότυπο just-in-case3, αυτό δηλαδή που θα καταστήσει την
ΕΕ ανθεκτική σε περίπτωση μεγαλύτερων διαταραχών ή και διακοπών του
ενεργειακού εφοδιασμού.
Η εμπέδωση ενός τέτοιου προτύπου κατά τη διαμόρφωση ενεργειακών
πολιτικών παραπέμπει στο λεγόμενο «τρίγωνο της ενεργειακής πολιτικής»,
υπό την έννοια ότι κάθε απόφαση που αφορά ενεργειακά θέματα πρέπει
να ικανοποιεί ισόρροπα τρεις βασικές συνιστώσες: ενεργειακή ασφάλεια,
οικονομική προσιτότητα, προστασία του περιβάλλοντος. Ο πόλεμος στην
Ουκρανία κλόνισε τα θεμέλια του ενεργειακού συστήματος διευρύνοντας την
κρίση και έθεσε ως προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια δημιουργώντας
αποκλίνουσες τάσεις από τους άλλους δύο στόχους.
Ακολούθως, ο στόχος της μετάβασης σε ένα καθαρότερο ενεργειακά
περιβάλλον, όπως αυτός αποτυπώνεται σε διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα,
μοιάζει να απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Σύμφωνα με ανάλυση του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός4, τα ορυκτά καύσιμα παράγουν
περισσότερο από 80% της ενέργειας που καταναλώνεται παγκοσμίως, ενώ
2

Το πρότυπο just-in-time σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων και συνακόλουθη ανάληψη δράσεων για
θέματα κρίσιμης σημασίας πραγματοποιείται σχεδόν οριακά, όταν το πρόβλημα είναι ήδη έντονο, με
εμφανείς επιπτώσεις. Αντιθέτως, το πρότυπο just-in-case εμπεριέχει την έγκαιρη και εκ των προτέρων
δράση που εξασφαλίζει σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε μελλοντικές διαταραχές.
3

World Economic Forum 2022, “5 strategies to navigate the shifting frontiers of the energy transition”,
Roberto Bocca, Harsh Vijay Singh.

4

“Fostering Effective Energy Transition”, 2022 Edition, World Economic Forum: https://www3.weforum.
org/docs/WEF_Energy_Transition_Index_2022.pdf
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περισσότεροι από 700 εκατ. άνθρωποι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε βασικά
ενεργειακά αγαθά («ενεργειακή φτώχεια»). Αντιθέτως, η ηλεκτροπαραγωγή
από αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια παγκοσμίως για το 2021 ήταν μόνο
10%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 54η θέση σε σύνολο 113 χωρών ως προς
την πρόοδο που έχει πετύχει στην πορεία προς την ενεργειακή μετάβαση.
Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται το φυσικό αέριο διατηρεί τη
σημασία του για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια καθώς θεωρείται το
«μεταβατικό καύσιμο» που θα στηρίξει την ομαλή ενεργειακή μετάβαση έως
ότου κλιμακωθεί η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το γεγονός αυτό
δυσχεραίνει την θέση της ΕΕ η οποία εισάγει το 40% του φυσικού αερίου
που καταναλώνει από τη Ρωσία και το 30% του πετρελαίου της, σε μια
περίοδο που το βασικό διακύβευμα φαίνεται να είναι η απαγκίστρωση από
το ρωσικό αέριο σε συνδυασμό με τη διασφάλιση ενεργειακής ασφάλειας.

REPower EU: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Ειδικότερα, το σχέδιο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες: α) εξοικονόμηση
ενέργειας (μέσω αύξησης του στόχου ενεργειακής απόδοσης από 9%
σε 13%, αλλαγή συμπεριφορικών προτύπων των Ευρωπαίων πολιτών
στο πνεύμα του νέου σχεδίου “Playing my part” που υπολογίζεται ότι
θα μειώσει κατά 5% τη ζήτηση για αέριο και πετρέλαιο, εθνικά μέτρα
ενθάρρυνσης εξοικονόμησης ενέργειας, πχ φοροελαφρύνσεις), β)
διαφοροποίηση προμηθευτών ενέργειας (μέσω της νεοσυσταθείσας
Ενεργειακής Πλατφόρμας της ΕΕ για κοινές εθελοντικές αγορές αερίου
και υδρογόνου μέσω συγκέντρωσης της ζήτησης και συντονισμένης
προσέγγισης προμηθευτών, γ) επιτάχυνση ενεργειακής μετάβασης μέσω
γενικευμένης χρήσης ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, στη βιομηχανία, στις
μεταφορές και στα κτίρια (αύξηση του στόχου για ΑΠΕ από 40% στο 45%
ως το 2030, διπλασιασμός φωτοβολταϊκής ισχύος ως το 2025, σταδιακή
υποχρέωση εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών σε καινούρια δημόσια κτίρια
και κατοικίες, απλοποίηση αδειοδοτικής διαδικασίας για ΑΠΕ, στόχος για

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Η απάντηση της ΕΕ στο ανωτέρω διακύβευμα ήρθε με το «REPowerEU», ένα σχέδιο σταδιακής απεξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά
καύσιμα και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας του ευρωπαϊκού ενεργειακού
συστήματος. Ο στόχος της ενεργειακής αποσύνδεσης ΕΕ-Ρωσίας φαίνεται
να βρίσκει απήχηση και στους Ευρωπαίους πολίτες καθώς σε έρευνα
του Ευρωβαρόμετρου το 85% αυτών τάσσονται υπέρ αυτού και το 84%
θεωρεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επιταχύνει την ανάγκη για επενδύσεις
ανανεώσιμης ενέργειας.

13

παραγωγή 10 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου και για εισαγωγή επιπλέον
10 εκατ. τόνων έως το 2030), δ) έξυπνες επενδύσεις (έμφαση στις
διασυνοριακές συνδέσεις που οδηγούν σε ενιαία ενεργειακή αγορά και κυρίως
στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να
διασφαλίσει τον αδιάκοπο εφοδιασμό της Ευρώπης).
Σύμφωνα με προβλέψεις της Κομισιόν, η υλοποίησή του θα εξοικονομεί
στην ΕΕ δαπάνες 80 δισ. ευρώ για εισαγωγές αερίου, 12 δισ. για εισαγωγές
πετρελαίου και 1.7 δισ. για εισαγωγές άνθρακα ετησίως ως το 2030.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο -τουλάχιστον σε επίπεδο διακήρυξης
στόχων, για την υλοποίηση του οποίου προβλέπεται χρηματοδότηση ύψους
300 δισ. ευρώ (72 εκατ. ως επιχορηγήσεις, 225 εκατ. ως δάνεια). Ωστόσο,
ήδη από τις πρώτες ημέρες της δημοσιοποίησής του, φορείς και ειδικοί,
ήγειραν ενστάσεις ως προς τη βιωσιμότητά του, χαρακτηρίζοντας κάποιους
από τους στόχους «μη πραγματικούς»5, εκτιμώντας ότι η προβλεπόμενη
χρηματοδότηση δεν επαρκεί (μόνο για τις επενδύσεις που θα χρειαστούν για
την αύξηση στο 45% της χρήσης ΑΠΕ απαιτείται σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο
ευρώ)6. Επιπλέον, ευρωπαϊκές επιχειρηματικές οργανώσεις και
μικρομεσαίες επιχειρήσεις επισημαίνουν ότι οι προβλεπόμενες αλλαγές
απαιτούν κοστοβόρες μεταρρυθμίσεις, το βάρος των οποίων δεν μπορούν
να «σηκώσουν», ειδικά μετά τις διαδοχικές κρίσεις των τελευταίων ετών.
Περαιτέρω προβληματισμοί σχετίζονται με το γεγονός ότι δεν προβλέπει
τη θέσπιση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου που θα στηρίζει τα
κράτη-μέλη στην αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους (ειδικά χώρες
δημοσιονομικά αδύναμες όπως η Ελλάδα), δεν επιβάλει πλαφόν στις διεθνείς
τιμές ενέργειας, δεν διοχετεύει πόρους για την άμεση ανακούφιση πολιτών
και επιχειρήσεων, καθώς και ότι εμπεριέχει έντονα το στοιχείο της ατομικής
ευθύνης των Ευρωπαίων πολιτών προτρέποντάς τους να περιορίσουν την
κατανάλωση ενέργειας.

5

Πρόκειται για τους στόχους παραγωγής και εισαγωγής υδρογόνου. Βλ. “In-depth Q&A: How the EU
plans to end reliance on Russian fossil fuels”, CarbonBrief, https://www.carbonbrief.org/in-depth-qahow-the-eu-plans-to-end-its-reliance-on-russian-fossil-fuels/
6

“Europe’s bold new energy plan will need wartime-like planning to meet goals, Rystad says”, Offshore Energy, https://www.offshore-energy.biz/europes-bold-new-energy-plan-will-need-wartime-likeplanning-to-meet-goals-rystad-says/
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Ο δρόμος για την ενεργειακή χειραφέτηση
Όπως όλα δείχνουν, η ενεργειακή χειραφέτηση της Ευρώπης από το ρωσικό
αέριο (και γενικά από τα ορυκτά καύσιμα) δεν θα είναι απλή υπόθεση, ενώ η
απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ΗΠΑ -η οποία, με την εξαίρεση της σημαντικής
αύξησης της τιμής της βενζίνης -ζήτημα και συμβολικό μεταξύ άλλων για τις
ΗΠΑ, ελάχιστα επηρεάζεται από την τρέχουσα κρίση αλλά αντιθέτως βρίσκει
ευκαιρία να πουλά LNG στις ευρωπαϊκές αγορές- επιβεβαιώνει ότι η μόνη
στρατηγικά και οικονομικά χαμένη είναι η Ευρώπη. Οι κίνδυνοι, μάλιστα,
αυξάνονται αν σκεφτούμε ότι χώρες δυνητικοί προμηθευτές ενδεχομένως
να έχουν διαφορετικά συμφέροντα. Το Κατάρ για παράδειγμα ενδιαφέρεται
για μακροπρόθεσμες συνεργασίες στις εξαγωγές LNG και η μετάβαση της
Ευρώπης στην πράσινη ενέργεια ενδέχεται να λειτουργήσει αποθαρρυντικά
(ήδη έχει υπογράψει δεκαπενταετή συμφωνία με την Κίνα), ενώ οι στενές
σχέσεις Κρεμλίνου-Αλγερίας υπονοούν ότι σε μελλοντική επιδείνωση της
ρωσο-δυτικής διαμάχης, το Αλγέρι θα επιλέξει να κρατήσει ισορροπίες.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Με αυτά τα δεδομένα η ΕΕ, στοχεύοντας μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να
αποχωριστεί την μονεταριστική, νεοφιλελεύθερη πολιτική της και να κάνει
τολμηρά βήματα για την αντιμετώπιση την κρίσης, με βασικό την έκδοση
ευρωομολόγου που θα καλύπτει το κόστος της ενεργειακής μετάβασης
(αλλαγή του εθνικού ενεργειακού μείγματος, κόστος επενδύσεων σε ΑΠΕ,
οικονομική αποζημίωση για την απαξίωση ορυκτού πλούτου σε χώρες με
ορυκτά καύσιμα, κάτι που θα ήταν ιδιαίτερα θετικό για την Ελλάδα μετά
τη βεβιασμένη απόφαση για πρόωρη απολιγνιτοποίηση, η οποία εν τέλει
ανατράπηκε υπό το βάρος των εξελίξεων). Σε άλλη περίπτωση, η ζυγαριά
φαίνεται ότι θα βαραίνει περισσότερο προς την πλευρά των δυσκολιών
παρά προς εκείνη των δυνατοτήτων.
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Ο γεωοικονομικός κατακερματισμός,
η «νέα» παγκοσμιοποίηση και τα
αδιέξοδα των «ανθρώπων του
Νταβός»
Βαγγέλης Βιτζηλαίος,
Συντονιστής του Κύκλου Διεθνών
& Ευρωπαϊκών Αναλύσεων ΕΝΑ
Αν η πανδημία Covid-19 αποτέλεσε «καταλύτη» για την επιτάχυνση
σύγχρονων τάσεων και την ένταση προκλήσεων -με την ψηφιακή μετάβαση
χαρακτηριστικότερη όλων- το πρώτο εξάμηνο του 2022, που σημαδεύτηκε
από τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου στην Ουκρανία, εδραιώνει
μία νέα εποχή πολλαπλών αβεβαιοτήτων και προκαλεί μία σειρά νέων
ανασυσχετισμών στην παγκόσμια οικονομία.
Πέρα από τις γεωπολιτικές επιπτώσεις του συνεχιζόμενου πολέμου και
τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής περιόδου, μια σειρά από «πολλές
μικρές εστίες φωτιάς» -όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε άρθρο του
ο οικονομολόγος και επενδυτής Μοχάμεντ Ελ-Εριάν- δημιουργούν
συνθήκες έντονης αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας σε παγκόσμιο,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο: Οι διεθνείς πληθωριστικές πιέσεις,
η επισιτιστική ανασφάλεια και η ενεργειακή κρίση, η διατάραξη των
εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και η συνεχιζόμενη «παρουσία» του Covid-19 παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένας πιο «πολύπλοκος» κόσμος υπό διαμόρφωση
Oι παραπάνω εστίες αβεβαιότητες συζητήθηκαν στα τέλη Μαΐου στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum - WEF) στο ελβετικό
θέρετρο του Νταβός με τις πολιτικές, οικονομικές και επιχειρηματικές ελίτ
του πλανήτη να εκφράζουν ανοιχτά τις ανησυχίες τους για την παγκόσμια
οικονομική διακυβέρνηση και την πορεία της προσπάθειας μετά-πανδημικής
ανάκαμψης.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί κεντρική θέση στην ατζέντα των συζητήσεων τόσο
στο Νταβός όσο και στη διεθνή δημόσια σφαίρα να καταλαμβάνουν η απειλή
παγκόσμιας ύφεσης ή και στασιμοπληθωρισμού -φέρνοντας μνήμες από τη
δεκαετία του 1970, ωστόσο ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο για τον κλυδωνισμό
των θεμελίων της παγκόσμιας οικονομίας αποτελεί ο γεωοικονομικός
κατακερματισμός, την ώρα που η γεωπολιτική ανάφλεξη στην Ουκρανία
ενισχύει την τάση από-παγκοσμιοποίησης.
Είναι χαρακτηριστική η ανησυχία που εξέφρασε η επικεφαλής του ΔΝΤ
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ τονίζοντας ότι
την ανησυχεί λιγότερο ο κίνδυνος πυροδότησης μιας παγκόσμιας ύφεσης
από τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια ενδεχόμενη περαιτέρω επιβράδυνση
στην κινεζική οικονομία, αλλά περισσότερο η αναπτυσσόμενη δυναμική
προς τον οικονομικό και πολιτικό κατακερματισμό.

Oι κυρώσεις της Δύσης προς την Ρωσία φαίνεται πως αποκρυσταλλώνουν
-χωρίς όμως να υπερτιμάται η «σταθερότητα» των πραγμάτων σε ένα τόσο
ρευστό σκηνικό- το σχηματισμό των νέων γεωπολιτικών και οικονομικών
πόλων. Oι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ιαπωνία -ως παραδοσιακός
σύμμαχος των ΗΠΑ- από τη μία πλευρά και από την άλλη η Ρωσία, η Κίνα
που διατηρεί ισχυρούς πολιτικοοικονομικούς δεσμούς με τη Μόσχα, και η
Ινδία, η οποία -αρνούμενη να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της
Ρωσίας- φιλοδοξεί να αναδυθεί στο ρόλο νέας υπερδύναμης, δημιουργούν
-σε συνέργεις ένθεν κακείθεν με μεγαλύτερα ή μικρότερα κράτη από τη
Λατινική Αμερική και την Καραϊβική μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό και από τη
Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρικανική ήπειρο- πολύπλοκους συσχετισμούς για
την παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση και αναμφίβολα αποκεντρώνουν
την ισχύ.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα του WEF ήταν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν
έχει τελειώσει, αλλά αλλάζει, με τα πολιτικά ρίσκα να πολλαπλασιάζονται.
Ο ανώτερος υπουργός της Σιγκαπούρης και πρόεδρος του Group of Thirty
Θάρμαν Σανμουγκαρατνάμ υπογράμμισε σε άρθρο του στο IMF Blog ότι
«ένα πιο αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα θα απαιτήσει νέα στρατηγική
κατανόηση μεταξύ των βασικών κρατών, ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας,
με τον κόσμο να βαδίζει αναπόφευκτα προς την πολυπολικότητα». Και
ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορούμε να έχουμε αυταπάτες ότι μια ολοκληρωμένη
παγκόσμια τάξη, με τις βαθιές οικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ των
εθνών, θα μας εξασφαλίσει από μόνη της την ειρήνη. Όμως, η οικονομική
αλληλεξάρτηση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων -εκτός από τομείς που
αφορούν την εθνική ασφάλεια- θα καταστήσει τη σύγκρουση πολύ λιγότερο
πιθανή από ό,τι σε έναν κόσμο με ολοένα και πιο αποσυνδεδεμένες αγορές,
τεχνολογίες, συστήματα πληρωμών ή δεδομένα».
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Αξίες αντί… κέρδους
Μιλώντας στο Atlantic Council τον περασμένο Απρίλιο, η υπουργός
Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάνετ Γέλεν πήγε τις προοπτικές της
πολυπολικότητας και της «νέας» παγκοσμιοποίησης ένα βήμα παραπέρα:
Μίλησε για την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου Bretton Woods,
με ανανέωση και ενίσχυση των θεσμών του (ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα),
εισαγάγοντας τον όρο «friend-shoring» για τον μετα-νεοφιλελεύθερο κόσμο,
κάνοντας λόγο για ένα δίκτυο έμπιστων προμηθευτών από φιλικές χώρες
που προσφέρουν πολλαπλούς ανεξάρτητους εφοδιαστικούς δρόμους.
Ουσιαστικά, με αφορμή τον ρωσικό πόλεμο στην Ουκρανία, η πρώην
επικεφαλής της Fed συνέδεσε την αμερικανική πολιτική στο εμπόριο με τις
(κοινές) αξίες των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μιλώντας στο Νταβός
ανέφερε χαρακτηριστικά -υπό ιδεαλιστικό μανδύα- ότι «η ελευθερία είναι
πιο σημαντική από το ελεύθερο εμπόριο. Το να προστατεύουμε τις αξίες
μας είναι πιο σημαντικό από το κέρδος».

Οι προειδοποιήσεις των διεθνών οργανισμών
Οι διεθνείς οργανισμοί -που αποτέλεσαν τα θεσμικά θεμέλια της
παγκοσμιοποίησης των τελευταίων δεκαετιών- την ίδια ώρα, προειδοποιούν
για τις συνέπειες του γεωπολιτικού κατακερματισμού. Η Γενική Διευθύντρια
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σε πρόσφατη συνέντευξή της
προειδοποίησε για τον κίνδυνο ενός οικονομικού «ψυχρού πολέμου». Η
Ενγκόζι Οκόνιο-Ιουεάλα τόνισε ότι οι χώρες θα πρέπει να σκεφτούν πολύ
προσεκτικά πριν «σπάσουν» τις οικονομίες και τις εφοδιαστικές αλυσίδες
με βάση πολιτικά μπλοκ, αφού ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα ήταν επιζήμιο
για την παγκόσμια οικονομία». Επικαλέστηκε, μάλιστα, πρόσφατη έρευνα
του ΠΟΕ, σύμφωνα με την οποία ο διαχωρισμός του κόσμου σε δύο
ξεχωριστά οικονομικά μπλοκ «θα μπορούσε να οδηγήσει μακροπρόθεσμα
το πραγματικό παγκόσμιο ΑΕΠ σε μείωση 5%».
Υπό αυτές τις συνθήκες, επηρεάζεται και η λειτουργία των διεθνών
οικονομικών οργανισμών, όπως για παράδειγμα το ΔΝΤ. Σε ανάλυσή του ο
επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου Πιέρ-Ολιβιέ Γκουρενσά έκανε λόγο
για «μετατόπιση των γεωπολιτικών τεκτονικών πλακών», με το επίκεντρο
να είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Σε αυτό το νέο περιβάλλον το ΔΝΤ
αντιμετωπίζει σειρά υπαρξιακών ερωτημάτων. Ως παγκόσμιος οργανισμός,
του οποίου ο στόχος είναι η προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής
ολοκλήρωσης, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσει
σε ένα γεωπολιτικά πολωμένο περιβάλλον» τόνισε και πρόσθεσε ότι «ένας
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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κατακερματισμένος κόσμος είναι ένας πιο ασταθής και ευάλωτος κόσμος,
όπου η πρόσβαση σε ασφαλή περιουσιακά στοιχεία (assets) είναι πιο
περιορισμένη και το παγκόσμιο δίκτυο χρηματοοικονομικής ασφάλειας είναι
λιγότερο περιεκτικό.

21

Κοινωνική αναταραχή, ακραία φτώχεια και
επισιτιστική κρίση
Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις του για μεγέθυνση της
παγκόσμιας οικονομίας φέτος στο 3%, έναντι αρχικής πρόβλεψης 4,5%,
και στο 2,8% για το 2023, διπλασίασε την πρόβλεψή του για πληθωρισμό
στο 9% και έκανε λόγο για φαινόμενα ακραίας φτώχειας, κίνδυνο πείνας
και κοινωνική αναστάτωση στις πιο ευάλωτες χώρες. Σε ό,τι αφορά
τους κινδύνους, ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο ΙΜF Blog εκτίμησε ότι
«αυξάνεται η κοινωνική αναταραχή, προσθέτοντας κινδύνους για την
παγκόσμια οικονομία». Στο κείμενο αυτό, το Ταμείο εκφράζει την ανησυχία
ότι η άρση των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των διαδηλώσεων, ενώ ταυτόχρονα
ενδέχεται να κλιμακωθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια για τις αυξανόμενες
τιμές για σίτιση και καύσιμα, φαινόμενο που έχει συνδεθεί με κινητοποιήσεις
κατά το παρελθόν. Φυσικά, οι «ευαισθησία» του ΔΝΤ δεν αφορά τόσο τον
κίνδυνο διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής όσο την περαιτέρω διατάραξη
της συστημικής ευστάθειας.

Τα αδιέξοδα των «ανθρώπων του Νταβός»
Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση, αναμφίβολα, αντιμετωπίζει υπαρξιακού
χαρακτήρα κρίση. Όμως, όπως σχολίασε ο νομπελίστας οικονομολόγος
Τζόζεφ Στίγκλιτς, οι ελίτ, στην πρώτη μετά το ξέσπασμα της πανδημίας
δια ζώσης συνάντηση του Νταβός, δεν προχώρησαν σε κάποιου είδους
αυτοκριτική για την παγκοσμιοποίηση την οποία διαμόρφωσαν. Μία
παγκοσμιοποίηση, που σύμφωνα με το ίδιο το WEF, «δημιούργησε σημαντικές
οικονομικές ευκαιρίες και έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους από τη φτώχεια,
ωστόσο η επικέντρωσή της στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα
έχει επικριθεί ως πηγή ανισότητας και οικονομικής διαταραχής». Μία
παγκοσμιοποίηση, με τη συνταγή της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον, μέσω
της πρωτοκαθεδρίας των αγορών, των τραπεζικών κολοσσών και των -κατά
βάση δυτικών- πολυεθνικών, με κάθε κοινωνικό κόστος. Οι «άνθρωποι του
Νταβός»7, που έγραψαν τις τελευταίες δεκαετίες του κανόνες για τους
λίγους, εις βάρος των πολλών έρχονται αντιμέτωποι με τα αδιέξοδα που
δημιούργησαν.
«Άνθρωπος του Νταβός»: Όρος που εισήχθη το 2004 από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα
Σάμιουελ Χάντιγκτον και ο οποίος αναφέρεται στα μέλη των υπερεθνικών ελίτ, που τάσσονται υπέρ της
παγκοσμιοποίησης, της άρσης κάθε εμποδίων προς το διεθνές εμπόριο ακόμη και της «υπέρβασης» των
εθνών-κρατών. Οι άνθρωποι αυτοί, αλλιώς αποκαλούμενοι «εργαζόμενοι του χρυσού κολάρου» διαθέτουν
τόση δύναμη ώστε γράφουν τους κανόνες για όλους τους άλλους, ενώ ταυτόχρονα αδυνατούν να
σκεφτούν έξω από τα όρια του WEF. Διαθέσιμο στο: https://nationalinterest.org/article/dead-souls-thedenationalization-of-the-american-elite-620
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Η επιδείνωση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων και η έωλη
επιχειρηματολογία της Άγκυρας
Ηλέκτρα Νησίδου,

Πολιτική Επιστήμονας
Η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες να γίνει ισχυρή περιφερειακή δύναμη
και ένας από τους τρόπους που έχει επιλέξει είναι η επέκτασή της στη
«λευκή θάλασσα», όπως αποκαλείται η Μεσόγειος στα τουρκικά. Η επίθεση
Ερντογάν κατά Μητσοτάκη αλλά και οι εμπρηστικές δηλώσεις του για
την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, φέρνοντας στο προσκήνιο εικόνες από
την Μικρασιατική Καταστροφή και την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
αποτελούν δείγμα της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ της Ελλάδας και
της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή παρατηρείται έντονος αναβρασμός και εντός
του τουρκικού κράτους που αφορά το σύνολο του πολιτικού κόσμου, από
την κυβέρνηση έως την αντιπολίτευση. Ο Κ. Κιλιντσάρογλου, ηγέτης του
κεμαλικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, είπε στις 2.6.2022 στον
Ερντογάν «Αν βαστά η καρδιά σου, κάνε βήμα για τα κατεχόμενα οπλισμένα
νησιά. Θα σε στηρίξουμε.», ενώ παράλληλα τα ΜΜΕ κάνουν «φιλότιμες»
προσπάθειες να στηρίξουν το αφήγημα που προσπαθεί να προωθήσει το
κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
Το κύριο αφήγημα, όπως πάντα, περιλαμβάνει ένα δίπολο καλού-κακού,
έναν δήθεν ορθολογικό και έναν παράλογο. Ο «παράλογος» εν προκειμένω
είναι η Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με την Τουρκία παραβιάζει τους διεθνείς
κανόνες και τις διεθνείς Συνθήκες διαταράσσοντας τις ελληνοτουρκικές
σχέσεις και υπονομεύοντας την τουρκική ακεραιότητα και την ισορροπία στην
περιοχή. Η κατασκευή της ταυτότητας του «κακού», του παράλογου στον
οποίο εναποθέτουμε όλο το ανάθεμα συμβάλλει ιδιαίτερα στην επένδυση
της ταυτότητας του «καλού» με στοιχεία θετικά που τον διακρίνουν από τον
πρώτο, ενώ παράλληλα βοηθά ενδοκρατικά στην αναπτέρωση του ηθικού
των εξαθλιωμένων οικονομικά Τούρκων πολιτών και στην ενίσχυση του
πατριωτικού αισθήματος που εργαλειοποιείται για να τροφοδοτήσει το ίδιο
ακριβώς αφήγημα.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Από την άλλη, η υποτίθεται ορθολογική Τουρκία, παρουσιάζεται ως μια
αδικημένη χώρα που τόσο καιρό ανέχεται την καταχρηστική και προκλητική
συμπεριφορά της γείτονός της, ωστόσο -για αδιευκρίνιστους μέχρι τώρα
λόγους- ο κόμπος φαίνεται να φτάνει στο χτένι. Ενώ μαίνεται ο πόλεμος
στην Ουκρανία για πάνω από τρεις μήνες και ενώ έχουν διαρραγεί οι σχέσεις
Ρωσίας-Ευρώπης αλλά όχι οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας ή Τουρκίας-Δύσης,
η κυβέρνηση Ερντογάν βρήκε την ευκαιρία σε μια κατάσταση έντονης
ρευστότητας να εγείρει αξιώσεις ώστε διεκδικήσει ελληνικά εδάφη και
ύδατα που σύμφωνα με εκείνη είναι «δικαιωματικά» δικά της.
Ας δούμε τα βασικά γεγονότα με την σειρά:
• Φεβρουάριος: Στο ζήτημα της ουκρανικής κρίσης η Τουρκία ισορρόπησε
σε τεντωμένο σχοινί κρατώντας μια ίση απόσταση αν και σύμμαχος των
ΗΠΑ και εφαρμόζοντας την Συνθήκη του Μοντρέ8 σε χρονική στιγμή που
δεν ευνοούσε ούτε έβλαπτε κάποια από τις δύο πλευρές. Προσφέρθηκε για
διαμεσολαβητής-διευκολυντής των συζητήσεων μεταξύ των δύο εμπόλεμων
πλευρών δείχνοντας καλή πίστη προς αμφότερους, ενώ σε ό,τι αφορά το
ενεργειακό δεν έδειξε να «αγχώνεται» ούτε να παίρνει ενεργά θέση.
• Μάρτιος: Στις 13.3 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ΜητσοτάκηΕρντογάν στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία επικράτησε ένα ευχάριστο
κλίμα και μάλιστα συμφωνήθηκε από κοινού να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι
επικοινωνίας, παρά τις διαφορές των δύο χωρών.
• Απρίλιος: Στις 18.4 η Τουρκία ξεκίνησε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης
κλίμακας στο Ιράκ στοχεύοντας στην διάσπαση της σχέσης των Κούρδων
της Νότιας Τουρκίας με εκείνων του Βόρειου Ιράκ, δραστηριότητα για την
οποία ελάχιστος λόγος έγινε στα διεθνή Μέσα παρά τις διαμαρτυρίες της
ιρακινής κυβέρνησης.

8

Η Συνθήκη του Μοντρέ, η οποία υπογράφηκε το 1936, παραχώρησε τον έλεγχο των Στενών του
Βοσπόρου και των Δαρδανελλίων (ρύθμιση της διέλευσης εμπορικών και πολεμικών πλοίων) στην Τουρκία
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• Μάιος: Μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο
και την ομιλία του στο Κογκρέσο στις 17.5, στην οποία αναφέρθηκε στην
εισβολή στην Κύπρο και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελλάδα με τον
«ανήσυχο» γείτονά της, ο Ερντογάν φαίνεται να έχασε -ή βρήκε την αφορμή
για την χάσει- την ψυχραιμία του.
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• Ιούνιος: Ήδη από τα τέλη του προηγούμενου μήνα η Άγκυρα εξαπολύει
βαρύγδουπες δηλώσεις και απειλές κατά της Ελλάδας, αναφερόμενη στη
διαφορά ναυτικών μιλίων και εναέριου χώρου, στην «αμφίβολη» κυριαρχία
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στην «παράνομη» στρατιωτικοποίηση
των νησιών αυτών.
Οι σχέσεις των δύο κρατών φαίνεται να φτάνουν στο ναδίρ τους, τη στιγμή
που ο Ερντογάν «δεν αναγνωρίζει κανέναν Μητσοτάκη» και δεν δέχεται να
συζητήσει το οτιδήποτε με την Ελλάδα αμφισβητώντας ανοιχτά την κυριαρχία
της, ενώ από την άλλη η Ελλάδα απαντά με χάρτες που αποδεικνύουν τη
νομιμότητα των θέσεων και των πράξεών της. Ας μην λησμονούμε ότι εκτός
από τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές πλησιάζει και η προεδρική κάλπη
στην Τουρκία, με τον Ερντογάν που διεκδικεί άλλη μία θητεία, να υπολείπεται
στις δημοσκοπήσεις έναντι των βασικών αντιπάλων του. Ο τελευταίος
παράγοντας εξηγεί πολλά για την κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής του
Τούρκου Προέδρου με στόχο το εσωτερικό εκλογικό του ακροατήριο.

Ωστόσο, πόσο έγκυρα είναι τα τουρκικά επιχειρήματα;
Το 1931 η Ελλάδα κατοχύρωσε εναέριο χώρο εύρους 10 ναυτικών μιλίων,
ενώ τα χωρικά της ύδατα έφταναν μόλις τα 3 ν.μ. Δεν υπήρξε καμία
αντίδραση από την Τουρκία στην απόφαση αυτή, παρότι ο τότε ηγέτης
Κεμάλ Ατατούρκ δεν είχε τις καλύτερες σχέσεις με τον Βενιζέλο. Λίγα
χρόνια αργότερα, το 1936 τα 3 ν.μ. έγιναν 6 και πάλι καμία αντίδραση δεν
υπήρξε εκ μέρους της Τουρκίας, η οποία το 1963 έκανε το ίδιο ακριβώς
βήμα της επέκτασης των 6 ν.μ. που ισχύει μέχρι σήμερα, με τη διαφορά
ότι στη Μαύρη Θάλασσα η αιγιαλίτιδα ζώνη της έχει το προβλεπόμενο
από την Σύμβαση Δικαίου Θαλάσσης (1982), δηλαδή τα 12 ν.μ. Συνεπώς,
ως προς το επιχείρημα περί διαφοράς μιλίων, στερείται λογικής αλλά και
νομικής βάσης, καθώς η Τουρκία δεν εξέφρασε καμία διαφωνία μέχρι την
εισβολή στα κυπριακά εδάφη (1974) ενώ από την άλλη απειλεί με πόλεμο
την Ελλάδα στην περίπτωση που ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμα των 12
ν.μ. το οποίο η ίδια έχει ήδη εφαρμόσει σε άλλη θάλασσα.
Σε σχέση με την κυριαρχία των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έχει γίνει
ευρέως αντιληπτό, ιδίως μετά τη σύναψη του τουρκολιβυκού Μνημονίου
(2019), ότι η Τουρκία θέλει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στη Μεσόγειο και
απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων της (για μεταφορά όπλων, ενέργειας
κ.α.). Το πρόβλημα εν προκειμένω είναι ο μεγάλος αριθμός των νησιών
της Ελλάδας, τα οποία είναι διάσπαρτα στο Αιγαίο και την «κλείνουν»,
στην ουσία, στα παράλιά της. Από αυτό το «εμπόδιο» προέκυψε η ιδέα
των γκρίζων ζωνών, βάσει της οποίας η Τουρκία αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο
και την ελληνική κυριαρχία και συμπεριφέρεται κατά το δοκούν (π.χ.
αποστολές πλοίων για έρευνα, για εξόρυξη κ.α.).
ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
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Η Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, ωστόσο, αναφέρει ρητά και με σαφήνεια
στα άρθρα 6, 12 και 16 ότι στην τουρκική επικράτεια υπάγονται μόνο τα νησιά
που βρίσκονται σε απόσταση έως 3 ν.μ. από τα τουρκικά παράλια, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη ή συμφωνία για συγκεκριμένες
νήσους (όπως στην περίπτωση της Ίμβρου και της Τενέδου). Επομένως,
ανεξαρτήτως του οθωμανικού παρελθόντος, το διάδοχο κράτος της
Αυτοκρατορίας, δηλαδή η σημερινή Τουρκία δεν έχει καμία δικαιοδοσία
στις βραχονησίδες και στα νησιά που αμφισβητεί, όπως η Χίος, η Σάμος,
η Λέσβος κ.α.
Τα δύο αυτά επιχειρήματα όπως και εκείνο περί παράνομης
στρατιωτικοποίησης των νησιών στηρίζονται στις επιδιώξεις της Τουρκίας,
η οποίες αποτυπώνονται στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για το οποίο
η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι καίριας σημασίας ζήτημα. Ας
εξετάσουμε όμως τι προβλέπεται από τις Συνθήκες.
Στη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης, λοιπόν, υπάρχει πρόβλεψη στο άρθρο
4 για «ουδετεροποίηση» της Σαμοθράκης, της Λήμνου, της Ίμβρου, της
Τένεδου και των Λαγουσών νήσων. Στη συνέχεια, δε, αναφέρεται ότι η
Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να υπερίπταται και να αγκυροβολεί στην
περιοχή των «ουδετεροποιημένων ζωνών» του τουρκικού εδάφους (αρ. 6).

Εξετάζοντας, τώρα, την ουδετερότητα αυτών των νησιών καθαυτή,
η αιτίαση της Τουρκίας θα είχε βασιμότητα εάν δεν είχε προηγηθεί η
τουρκική εισβολή του 1974. Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι η
Συνθήκη της Λωζάνης υπογράφηκε πέντε δεκαετίες πριν από την εισβολή
στην Κύπρο, που αποτέλεσε καταλυτική ανατροπή των δεδομένων,
διαμορφώνοντας ένα ιστορικό προηγούμενο επίθεσης, αλλά και τη σφοδρή
διατάραξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων με το casus belli της Τουρκίας,
το οποίο δεν επιτρέπει πρακτικά την Ελλάδα να εμπιστευτεί την γείτονα
χώρα. Βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, απαγορεύεται η χρήση ή και η απειλή χρήσης βίας μεταξύ κρατών.
Η απειλή της Τουρκίας προς την Ελλάδα δημιουργεί ανασφάλεια και την
ανάγκη προετοιμασίας σε περίπτωση πραγματοποίησης της απειλής αυτής.
Ως εκ τούτου η στρατιωτικοποίηση των νησιών αποτελεί τον αναγκαίο όρο
άσκησης του δικαιώματος άμυνας, εφόσον η Τουρκία κατά το παρελθόν
έχει καταφύγει στη χρήση βίας.
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Από τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται δικαίωμα
υπερπτήσης άνωθεν των ελληνικών υδάτων και εδαφών ούτε καν των
«ουδετεροποιημένων», πρακτική στην οποία προφανώς χωρίς νομικό
έρεισμα επιδίδεται η Τουρκία.
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Συνεπώς το εν λόγω επιχείρημα έχει μεν νομική βάση, στο πλαίσιο των
διατάξεων της Συνθήκης της Λωζάνης, ωστόσο μετά την ανοιχτή απειλή
πολέμου της Τουρκίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την διεθνή
νομιμότητα, η Ελλάδα βασιζόμενη στο άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα της «νόμιμης άμυνας» σε
περίπτωση «επικείμενης απειλής» νόμιμα διατηρεί στρατό και μηχανισμούς
άμυνας στα νησιά που βρίσκονται εγγύτερα των τουρκικών παραλίων.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #6
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Η επίδραση της εκλογικής ανόδου
του Sinn Féin στο ιρλανδικό ζήτημα
Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτικός Επιστήμονας

«Εμείς, οι άνθρωποι». Με πυρήνα του το ίδιο το όνομά του, καθώς επίσης
και το εδώ και χρόνια motto του «Φτιάχνοντας μία Ιρλανδία των Ίσων», το
κόμμα Sinn Féin έχει κατορθώσει να φέρει τα πάνω-κάτω στην πολιτική ζωή
αμφότερων των δύο πλευρών του νησιού της Ιρλανδίας, «ταρακουνώντας»
σε μεγάλο βαθμό για ακόμη μία φορά και την βρετανική και ευρωπαϊκή κοινή
γνώμη.

Η φυσιογνωμία του κόμματος
Το άλλοτε πολιτικό σκέλος του «Προσωρινού ΙΡΑ» έχει κατορθώσει
τα τελευταία 25 έτη να αποτινάξει από πάνω του τη «ρετσινιά» του
«εξτρεμιστικού, τρομοκρατικού φορέα», και να δεκαπλασιάσει τα ποσοστά
του τόσο στις βουλευτικές εκλογές της Βόρειας και της Νότιας Ιρλανδίας,
έχοντας μετατραπεί στο υπ’ αριθμόν 1 κόμμα στην προτίμηση των
ψηφοφόρων, με προοπτικές μάλιστα για περαιτέρω αύξηση της δημοφιλίας
του (εικόνες 1 και 2). Σε ο, τι αφορά τη συμμετοχή του στις βουλευτικές
εκλογές της Μεγάλης Βρετανίας. οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί του δεν
καταλαμβάνουν τις έδρες που τους αναλογούν, απέχοντας με αυτόν τον
τρόπο από το σύνολο των συνεδριάσεων λόγω του όρκου αφοσίωσης στο
Σύνταγμα και στην Μονάρχη της χώρας.

Εικόνα 1:
Ιστορική
διακύμανση
των ποσοστών
του Sinn Féin
στην Νότια
Ιρλανδία
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Εικόνα 2:
Ιστορική
διακύμανση
των ποσοστών
του Sinn Féin
στην Νότια
Ιρλανδία

Οι συνθήκες
Πώς, όμως, το Sinn Féin αύξησε την επιρροή του τόσο πολύ την περίοδο
που διανύουμε; Πρώτον, με κατάλληλη ηγεσία. Ο Μισέλ Ο’ Νιλ στην Βόρεια
Ιρλανδία και η Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ στην Δημοκρατία της Ιρλανδίας έχουν
στρέψει το ενδιαφέρον της βάσης του κόμματος από το αμιγές ζήτημα της
ανεξαρτησίας και σε οικονομικά αιτήματα και θέματα της καθημερινότητας
των πολιτών.
Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των «Ταραχών»
στην Βόρεια Ιρλανδία, το κόμμα υποβάθμιζε τα ζητήματα αυτά για χάρη του
πρωταρχικού στόχου της επανένωσης των δύο Ιρλανδιών με οποιοδήποτε
μέσον. Η οικονομική κρίση των ετών 2010-2015 «αφύπνισε» την ταξική
συνείδηση και εμπλούτισε το εύρος των ζητημάτων ημερήσιας διάταξης
(υψηλό κόστος δημόσιας υγείας και παιδείας, έμφυλη βία, στεγαστικό
πρόβλημα) στις πολιτικές συζητήσεις όλου του νησιού. Στο πλαίσιο αυτής
της αναδιάταξης συσχετισμών, το Sinn Féin αύξησε τη δημοτικότητά
του και στις δύο κοινότητες του νησιού έναντι των πιο συντηρητικών
(κοινωνικοοικονομικά) και μετριοπαθών (στο ζήτημα της ανεξαρτησίας)
κομμάτων.
Τα χρόνια μετά το 1998, οι Προτεστάντες και Καθολικοί κάτοικοι της Νότιας
και της Βόρειας Ιρλανδίας ήρθαν πιο κοντά, ανακαλύπτοντας ότι οι διαφορές
μεταξύ θρησκευτικών δογμάτων είναι λιγότερο σημαντικές από εκείνα που
τους ενώνουν. Η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών έγινε πιο εύκολη από ποτέ,
η επανένωση οικογενειών έγινε πράξη, η ανταλλαγή ακόμη και ριζοσπαστικών

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #6

26

29

απόψεων και ιδεών ενθαρρύνθηκε. Μία ολόκληρη γενιά έχει πλέον μεγαλώσει
εξ’ ολοκλήρου μακριά από τα θρησκευτικά μίση και τον φανατισμό που
χαρακτήριζε τις προηγούμενες.
Επιπρόσθετα, καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η απόφαση των Βρετανών
πολιτών τον Ιούνιο του 2016 για αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επικράτεια της Βορείου Ιρλανδίας, η επιλογή
της «Παραμονής» επικράτησε με 57% έναντι 43% αυτών που ψήφισαν
για την «Αποχώρηση», κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί και ως απότοκο
των θετικών επιδράσεων της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής τόσο
στην κοινωνική συνοχή όσο και στον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει η
Βόρεια Ιρλανδία ως κόμβος εμπορίου μεταξύ της Ε.Ε. και του Ηνωμένου
Βασιλείου. Το Brexit ήχησε στα αυτιά των «φιλοϊρλανδών», αλλά και μιας
διόλου ευκαταφρόνητης μερίδας μετριοπαθών Προτεσταντών της Βορείου
Ιρλανδίας ως απειλή για ό,τι είχε με κόπο οικοδομηθεί τα πρόσφατα χρόνια.

Η βραδιά της 5ης Μαΐου 2022 βρήκε το Sinn Féin να πανηγυρίζει την
επικράτησή για πρώτη φορά εθνικιστικού Ιρλανδικού Κόμματος στην Βόρεια
Ιρλανδία, 100 έτη μετά τον διαχωρισμό της χώρας. Από τις κάλπες προέκυψε
μία Εθνοσυνέλευση διχασμένη, όπου τα κόμματα που υποστηρίζουν την
προσχώρηση στην Ιρλανδία κατέχουν συνολικά 36 έδρες (-4 από το 2017),
τα κόμματα που αντιτίθενται σε κάτι τέτοιο 37 έδρες (επίσης -4 συγκριτικά
με το 2017), με το κεντρώο πολιτικά και ουδέτερο ως προς αυτό το ζήτημα
κόμμα της «Συμμαχίας» να καταγράφει ρεκόρ ποσοστού (13,5%) και
εδρών (17), καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του την 3η
θέση (εικόνες 3 και 4).
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Εξελίξεις μετά το αποτέλεσμα των φετινών εκλογών

Εικόνα 3:
Σύγκριση
ποσοστών των
κομμάτων
μεταξύ
Βουλευτικών
Εκλογών
2017 και 2022
στην Βόρεια
Ιρλανδία
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Εικόνα 4:
Σύγκριση
εδρών μεταξύ
Βουλευτικών
Εκλογών
2017 και 2022
στην Βόρεια
Ιρλανδία

Από την επόμενη ημέρα κιόλας, εκπρόσωποι του πάλαι ποτέ κραταιού
Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP), δήλωσαν ότι «δεν πρόκειται
να αποδεχθούν σε καμία περίπτωση» να παραχωρηθεί το αξίωμα του
Πρωθυπουργού σε πρόσωπο που προέρχεται από το Sinn Féin, πόσο
μάλλον στην επικεφαλής του, παρ’ ότι κατά τα πρότυπα της «Συμφωνίας
της Μεγάλης Παρασκευής» η Βόρεια Ιρλανδία διοικείται υποχρεωτικά από
μία κυβέρνηση στην οποία οφείλουν να μετέχουν τόσο τα «ενωτικά», όσο
και «εθνικιστικά» κόμματα.
Εν συνεχεία, η Υπουργός Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Λιζ Τρας, ο
ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον αλλά και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης,
δήλωσαν επανειλημμένα ότι πρόκειται να υπάρξει μία «τροποποίηση» στη
συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Μεγάλης Βρετανίας, καθώς η κυβέρνηση δεν
θεωρεί φυσιολογικό να πρέπει να υπερβεί κάθε φορά ένα δασμολογικό τείχος
προκειμένου να εισάγει προϊόντα από… την ίδια της την επικράτεια. Πολλοί
αναλυτές ερμηνεύουν το γεγονός αυτό ως «προσπάθεια ικανοποίησης»
ενός αγανακτισμένου τμήματος των Βορειοϊρλανδών Προτεσταντών και
των όμορων κομμάτων τους (DUP,UUP και –ιδίως- την ακροδεξιά TUV) που
εδώ και τρία χρόνια αντιτίθενται σθεναρά στη Συμφωνία, θεωρώντας ότι
η έλλειψη «σκληρών συνόρων» διευκολύνει τους διακείμενους φιλικά στην
επανένωση της Ιρλανδίας να πετύχουν τον μακρόπνοο στόχο τους.
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Από την άλλη πλευρά, δεχόμενη έντονες πιέσεις από τη δυναμική
αριστερόστροφη αντιπολίτευση του Sinn Féin , η κυβερνητική συμμαχία της
Ιρλανδίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Επιτρόπων της καλούν την
Βρετανία να επιδείξει ψυχραιμία και να μην προβεί σε μονομερείς ενέργειες
που υπονομεύουν τα συμπεφωνημένα. Οι δε Ηνωμένες Πολιτείες, στις
οποίες το «ιρλανδικό λόμπυ» έχει αξιοπρόσεκτη παρουσία, εκφράστηκαν
δια στόματος Νάνσυ Πελόζι: «Αν η Βρετανία τροποποιήσει μονομερώς την
συμφωνία, αυτομάτως τίθενται εμπόδια στην διμερή συμφωνία ελεύθερου
εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ-Βρετανίας». Η Βρετανία πάντως καθησυχάζει με κάθε
ευκαιρία όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές ότι οι επιδιωκόμενες αλλαγές
θα είναι «περιορισμένες» και κάθε άλλο παρά αποσκοπεί σε παραβιάσεις
του Διεθνούς Δικαίου.
Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ,
με τη στήριξη του (καθοριστικού στην διαμόρφωση της «Συμφωνίας της
Μεγάλης Παρασκευής») Τόνι Μπλερ, υπόσχεται με τη σειρά του «μερική
αναθεώρηση» της Συμφωνίας του 2019. Ωστόσο, σε πρόσφατες συναντήσεις
του με στελέχη της ιρλανδικής κυβέρνησης διαβεβαίωσε ότι και εκείνος ως
Πρωθυπουργός «θα σεβαστεί πλήρως τις δεσμεύσεις της χώρας και την
αφοσίωσή της στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου».

Τα συμπεράσματα ενός αδιεξόδου

Το σίγουρο είναι πως θα ήταν δύσκολο για τους κατοίκους της Βόρειας
Ιρλανδίας να αποχωριστούν το πολύ πιο αξιόπιστο Βρετανικό Εθνικό Σύστημα
Υγείας για μία επίσκεψη αξίας 60 ευρώ σε ένα αντίστοιχο θεραπευτήριο της
Νότιας Ιρλανδίας, όπως επίσης και οι κάτοικοι της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας
δύσκολα θα επιθυμούσαν να θυσιάσουν ένα τμήμα του εισοδήματός τους
προκειμένου να μετριάσουν το έλλειμμα της οικονομίας της Βόρειας
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Ορισμένοι μελετητές επισημαίνουν πως η προσχώρηση της «βρετανικής»
Βόρειας Ιρλανδίας στην «ευρωπαϊκή» Δημοκρατία της Ιρλανδίας θα έχει
ολοκληρωθεί ως εγχείρημα το αργότερο μέσα στην επόμενη δεκαετία μέσα
στο γενικότερο πλαίσιο φυγόκεντρων τάσεων και αποσύνθεσης του Ηνωμένου
Βασιλείου (π.χ. Σκωτία). Άλλοι, λιγότερο ρομαντικοί, αποφαίνονται ότι για
να συντελεστούν τέτοιου μεγέθους κοινωνικές διεργασίες και πολιτικές
ανατροπές απαιτούνται τόσο μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όσο και
ισχυρότερη βούληση απ’ όλες τις πλευρές, μιας και από την «Συμφωνία της
Μεγάλης Παρασκευής» προβλέπεται ότι η επανένωση προϋποθέτει έγκριση
μέσω δημοψηφίσματος αμοιβαία αναγνωρισμένου από την Δημοκρατία της
Ιρλανδίας και από το Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ιρλανδίας. Εντούτοις, οι κοινές αξίες, παραδόσεις, αλλά κυρίως οι αγώνες
ετών «αναμένουν στην γωνία» μια ιστορική στιγμή που πριν από μερικά έτη
πολύ λίγοι θα πίστευαν πως θα γινόμασταν μάρτυρές της. Είναι φανερό ότι
αυτήν την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση δύναται να την αξιοποιήσει κατάλληλα
ώστε να αυξήσει το διπλωματικό κύρος της, αναδεικνυόμενη σε ειρηνοποιό
δύναμη που ενώνει (ξανά) τους λαούς.
Σε ένα νησί ταλαιπωρημένο από τα πάθη του διχασμού, στο οποίο έχουν
χυθεί τόνοι αίματος για την ανεξαρτησία και την ενοποίησή του, ο σεβασμός
της αρχής της αυτοδιάθεσης των λαών από κοινού με την αλληλοεκτίμηση
των διακριτών κοινοτήτων οφείλουν να εμποδίσουν μία διολίσθηση στο
αιματηρό παρελθόν.
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