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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, 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.
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Τα εκλογικά αποτελέσματα της ακροδεξιάς στην Ιταλία και στη Σουηδία, οι 
διαφωνίες στο εσωτερικό της Ευρώπης στην παρούσα συνθήκη πολλαπλών 
κρίσεων, το ζήτημα του πλαισίου των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, το 

παιχνίδι ισχύος ΗΠΑ – Κίνας με την Ταϊβάν και η επόμενη ημέρα στη Χιλή μετά 
την απόρριψη της ιστορικής αναθεώρησης του Συντάγματος περιλαμβάνονται στα 
θέματα του Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #8 του ΕΝΑ.

Στην Ιταλία, η νίκη του ακροδεξιού συνασπισμού υπό τη Τζόρτζα Μελόνι, φέρνει 
μετεκλογικά τη χώρα ενώπιον δύσκολων ασκήσεων ισορροπίας: Τόσο απέναντι 
στην Ευρώπη όσο και στο εσωτερικό του ίδιου του κυοφορούμενου κυβερνητικού 
συνασπισμού, με τη μακροημέρευση της πρώτης μετα-φασιστικής κυβέρνησης να 
μη θεωρείται δεδομένη.

Οι δραματικές συνέπειες της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία για την 
ευρωπαϊκή οικονομία και στρατηγική αυτονομία έχουν φέρει στην επιφάνεια τις 
διαφορές των κρατών-μελών και τα περιορισμένα περιθώρια δράσης –αλλά και 
τις μεγάλες αστοχίες– της ΕΕ. Μια λύση που συζητείται είναι η κατάργηση των 
εθνικών βέτο, κάτι που με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι ούτε ρεαλιστική ούτε 
ορθή επιλογή.

Η επερχόμενη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
συνοδεύεται από κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες καθώς και αντιτιθέμενα 
συμφέροντα. Κρίσιμα ερωτήματα προκύπτουν: Ποιες θα είναι οι συνέπειες για την 
Ευρώπη με μια τυχόν επιστροφή στην λιτότητα; Μπορούμε να ελπίζουμε σε μια 
αναθεώρηση που θα κάνει το άλμα προς τα μπρος;

H επικράτηση του μπλοκ της (ακρο)δεξιάς στις πρόσφατες εκλογές στη 
Σουηδία αναδεικνύει, πέρα από μια συγκυριακή κρίση, την αποδρομή ενός 
πολιτικοοικονομικού μοντέλου, σε μία περίοδο βαθέων αλλαγών και νέων 
προκλήσεων.

Το ζήτημα της Ταϊβάν λειτουργεί ως προέκταση της γεωπολιτικής και 
γεωοικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, με στόχο αμφοτέρων την 
αύξηση της επιρροής τους στην περιοχή του Ινδο-ειρηνικού. Ο κίνδυνος για μια 
ευθεία στρατιωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων εδράζεται στην 
πολύπλευρη σημασία της Ταϊπέι για την παγκόσμια οικονομία και τη ναυσιπλοΐα. 
Ακολούθως, γεννώνται ερωτήματα για τις συνέπειες μιας τέτοιας σύγκρουσης σε 
μια περίοδο προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με επιπτώσεις και για την Ευρώπη.

Στη Χιλή, τέλος, η απόρριψη της αναθεώρησης του Συντάγματος της χώρας 
διαμορφώνει νέα δεδομένα και προκλήσεις για την προοδευτική κυβέρνηση του 
Γκάμπριελ Μπόριτς, που βρήκε απέναντί της τα συντηρητικά αντανακλαστικά της 
χώρας της Λατινικής Αμερικής.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #8

Η Ιταλία σε δύσκολες ασκήσεις 
ισορροπίας μετά τις εκλογές
Δημήτρης Δεληολάνης,
Δημοσιογράφος

Παρότι αναμενόμενη, η εκλογική νίκη των «Αδελφών της Ιταλίας» 
προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στο προεδρικό Κυρηνάλιο Μέγαρο της Ρώμης. 
Ο πρόεδρος Σέρτζο Ματαρέλα, χριστιανοδημοκρατικής προέλευσης 
και πεπεισμένος αντιφασίστας, αναμένεται να κάνει χρήση όλων των 
δικαιωμάτων που του προσφέρει το ιταλικό Σύνταγμα ώστε να περιορίσει 
όσο το δυνατόν περισσότερο την κυβερνητική δραστηριότητα στα πλαίσια 
της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. 

Βεβαίως, αναφορικά με την πρόθεση της Τζώρτζα Μελόνι να αλλάξει το 
πολιτικό σύστημα της χώρας προς ένα ακόμη αδιευκρίνιστο προεδρικό 
πρότυπο, ο Ματαρέλα δεν έχει λόγους να ανησυχεί. Το ίδιο ισχύει και για 
την προεκλογική υπόσχεση της προέδρου των «Αδελφών της Ιταλίας» 
να εφαρμόσει οριζόντια φορολογία (flat tax), καταργώντας το άρθρο του 
Συντάγματος που επιβάλει προοδευτικό φορολογικό σύστημα. Οι αλλαγές 
αυτές δεν θα γίνουν ποτέ.  Η κοινοβουλευτική ομάδα των τριών δεξιών 
κομμάτων που θα σχηματίσουν τη νέα κυβέρνηση δεν είναι από αριθμητική 
άποψη σε θέση να αλλάξει το Σύνταγμα. Ακόμη κι αν ο Ματέο Ρέντσι, 
μοναχικός ακροβάτης που πηδά από τη μια παράταξη στην άλλη, περάσει 
με το μέρος της Δεξιάς, όπως ο ίδιος πρότεινε την επαύριον  των εκλογών.

Η Μελόνι έχει εκφράσει πολλές φορές την επιθυμία της να αναλάβει την 
πρωθυπουργία. Οι πληροφορίες που διαρρέουν από το Κυρηνάλιο Μέγαρο 
είναι αντιφατικές. Κάποιοι επιμένουν πως ο Ματαρέλα θα κάνει χρήση 
του συνταγματικού του δικαιώματος και θα επιλέξει να δώσει εντολή 
να σχηματίσει κυβέρνηση σε άλλη προσωπικότητα της Δεξιάς, χωρίς να 
αποκλείεται αυτή να είναι ο 85χρονος πλέον Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Όσοι 
μεταφέρουν αυτή την πληροφορία προσθέτουν πως ο Πρόεδρος εξηγεί 
αυτήν την επιλογή του με το γεγονός πως, πέρα από τις «απαράδεκτες 
φασιστικές της αντιλήψεις», η Μελόνι δεν έχει καμία κυβερνητική εμπειρία 
και διαθέτει μηδαμινή πολιτική κουλτούρα.

Άλλοι δημοσιογράφοι όμως επιμένουν πως την εντολή θα την πάρει ευθύς 
εξ αρχής η Τζώρτζα Μελόνι καθώς ο Πρόεδρος δεν θέλει να εκτεθεί και να 
κατηγορηθεί πως αγνοεί τη λαϊκή ψήφο. Πόσο μάλλον που δύσκολα άλλες 
προσωπικότητες της Δεξιάς θα δεχτούν την προεδρική εντολή, γνωρίζοντας 
πως θα συγκρουστούν με την ηγέτιδα των «Αδελφών της Ιταλίας».
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Το θέμα πάντως δεν επείγει. Το νέο Κοινοβούλιο θα συνεδριάσει για πρώτη 
φορά στις 10 Οκτωβρίου. Και μόνον όταν συγκροτηθούν οι κοινοβουλευτικές 
ομάδες και εκλεγούν οι πρόεδροι των Επιτροπών, περίπου επτά ημέρες 
αργότερα,  ο Ιταλός Πρόεδρος θα αρχίσει τις διαβουλεύσεις για το σχηματισμό 
της νέας κυβέρνησης. Στο μεταξύ ο Ματαρέλα φρόντισε η νικήτρια των 
εκλογών να αναλάβει αμέσως, δηλαδή ήδη από την επομένή τους, ένα 
σκληρό και πολύπλοκο έργο, με τη βοήθεια του Μάριο Ντράγκι. Η Μελόνι 
από τη Δευτέρα δεν βγήκε από το σπίτι της διότι, σε συνεχή επικοινωνία με 
Ματαρέλα και Ντράγκι, προσπαθεί να συντάξει τον Προϋπολογισμό για το 
προσεχές έτος. Η ιταλική νομοθεσία απαιτεί ο Προϋπολογισμός να αρχίσει να 
εξετάζεται από το Κοινοβούλιο εντός Οκτωβρίου, αλλιώς η χώρα οδηγείται 
σε έκτακτη διαχείριση, τροφοδοτώντας νέες εντάσεις με την ευρωζώνη.

Για την Μελόνι είναι η πρώτη μεγάλη δοκιμασία. Προεκλογικά επιτέθηκε 
με σκληρά λόγια εναντίον της οικονομικής πολιτικής της ευρωζώνης κι 
εκτόξευσε βέλη προς το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, εκθειάζοντας 
την «κεϋνσιανη πολιτική» του Μπενίτο Μουσολίνι. Θα δούμε αν το τελικό 
σχέδιο που θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο θα έχει «κεϋνσιανή πολιτική». Θα 
δούμε επίσης εάν προβλέπει την κατάργηση του κοινωνικού εισοδήματος. 
Ένα παρόμοιο μέτρο είναι σε θέση να αποσταθεροποιήσει την κυβέρνηση 
πριν ακόμα συγκροτηθεί, καθώς μόνο στον Νότο ενάμιση εκατομμύριο 
πολίτες επιβιώνουν χάρη σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο πως προεκλογικά ούτε 
ο Μπερλουσκόνι ούτε ο Σαλβίνι τοποθετήθηκαν απέναντι στο κοινωνικό 
εισόδημα.

Αλλά η μεγάλη αυτή δοκιμασία δεν περιορίζεται μόνο στα δημοσιονομικά. 
Ο Ιταλός Πρόεδρος προσπαθεί να κατανοήσει πόσο σταθερή θα είναι η 
κυβερνητική συμμαχία των τριών κομμάτων τη Δεξιάς. Το θέμα είναι σοβαρό 
διότι οι «Αδελφοί της Ιταλίας» από μόνοι τους δεν μπορούν να κυβερνήσουν, 
εξ αιτίας του πολύπλοκου εκλογικού συστήματος και της ανορθολογικής 
διανομής των εδρών. Και τα δυο συμμαχικά κόμματα ετοιμάζονται για αλλαγή 
ηγεσίας μετά τα πενιχρά αποτελέσματα των εκλογών. Ο Μπερλουσκόνι 
(8%) έχει ήδη κάνει γνωστή την παραίτησή του και στο προσεχές συνέδριο 
του Forza Italia θα αναδειχθεί ο διάδοχος του, πιθανώς ο Αντόνιο Ταγιάνι. 
Ο Σαλβίνι (9%) δεν προτίθεται να παραιτηθεί αλλά δύσκολα θα αντέξει στις 
βολές που εκτοξεύουν εναντίον του οι ισχυροί περιφερειάρχες της Λέγκας 
στη Λομβαρδία και την περιφέρεια Βενετίας. 

Εν κατακλείδι, η Μελόνι πρέπει να αντιμετωπίσει όχι μόνον προγραμματικές 
διαφωνίες με τους συμμάχους της αλλά κινδυνεύει να βρεθεί πολύ σύντομα 
αντιμέτωπη με νέες ηγεσίες αγνώστου προσανατολισμού. Ελάχιστοι είναι 
εκείνοι που πιστεύουν πως η πρώτη «μεταφασιστική» (όπως χαρακτηρίζεται 
η ίδια) κυβέρνηση της μεταπολεμικής περιόδου θα μακροημερεύσει.                  
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Ρωγμές στο τείχος 
ή στα θεμέλια της Ευρώπης; 
Γιάννης Γούναρης,
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Ήδη από την έναρξη του ουκρανικού πολέμου υπήρχε μία χώρα της (δυτικής) 
Ευρώπης που δεν συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό των ανατολικών κρατών-
μελών για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε συζήτησης περί διευθέτησης 
της κρίσης με διπλωματικά μέσα και για την άνευ ετέρου αποδοχή του 
αμερικανικού δόγματος ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να λήξει παρά μόνο με 
«ταπεινωτική ήττα της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης». Η χώρα αυτή ήταν η 
Γαλλία. Οι Γάλλοι συνειδητοποίησαν νωρίς ότι ο πόλεμος αυτός θα γινόταν 
καταλύτης για την οριστική πρόσδεση της Ευρώπης στην αμερικανική 
σφαίρα επιρροής και για τον ενταφιασμό οποιασδήποτε προοπτικής για 
μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική χειραφέτηση – για την περίφημη «ευρωπαϊκή 
στρατηγική κυριαρχία», που ήταν το μεγάλο όνειρο του Προέδρου Μακρόν. 

Ωστόσο, στο παραδοσιακό ευρωπαϊκό οικοδόμημα –που δεν υπάρχει πια– 
στη θέση του οδηγού δεν ήταν η Γαλλία μόνη της, καθώς τη μοιραζόταν με τη 
Γερμανία. Και είναι εντυπωσιακή η αμηχανία και η αβουλία με την οποία έχει 
αντιδράσει ο έτερος πόλος του γαλλογερμανικού άξονα στις κοσμοϊστορικές 
εξελίξεις των τελευταίων μηνών, που αλλάζουν το πρόσωπο της Ευρώπης με 
ρυθμούς τόσο ραγδαίους, που φαίνεται οι ηγεσίες της λεγόμενης «παλαιάς 
Ευρώπης» να μην μπορούν καν να τους παρακολουθήσουν.

Επιτέλους, το Βερολίνο δείχνει να αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι η κατάσταση 
δεν πάει και τόσο καλά για τη Γερμανία και ότι, τέλος πάντων, ίσως κάτι 
πρέπει να γίνει. Ωστόσο, οι ιδέες που βγαίνουν από τα γερμανικά κέντρα 
εξουσίας, αντί να αμβλύνουν την εντύπωση της αμηχανίας, την ενισχύουν.

Πρώτο παράδειγμα, ο ίδιος ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο 
οποίος μέχρι σήμερα έδειχνε να ανησυχεί περισσότερο για τη διατήρηση 
των ισορροπιών στον κυβερνητικό του συνασπισμό, όπου οι Πράσινοι (για 
δεύτερη φορά μετά τη δεκαετία του 1990) αναδεικνύονται στην πλέον 
φιλοπόλεμη παράταξη στη Γερμανία. Φυσικά, η δέσμευση του (υπό τον 
έλεγχο των Πρασίνων) γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών ότι η αποστολή 
όπλων στην Ουκρανία θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί» συνοδεύεται από 
την επανάληψη της διαβεβαίωσης ότι η Γερμανία δεν θα στείλει ποτέ 
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στρατεύματα στα ουκρανικά πεδία μάχης. Οι πρωτοβουλίες του ίδιου 
του Σολτς περιορίζονται σε μια –περιορισμένης αποτελεσματικότητας– 
εκστρατεία ανεύρεσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ασθμαίνουσα 
γερμανική βιομηχανία. 

Αναζητώντας μια ευκαιρία να δείξει ότι παραμένει επίκαιρο, το Βερολίνο 
τη βρήκε στο ζήτημα της ένταξης νέων κρατών-μελών, με πρώτη την 
Ουκρανία, ο πρόεδρος της οποίας δεν έχει πάψει να απαιτεί την είσοδο της 
χώρας του στην ΕΕ εδώ και τώρα, χωρίς να τηρηθεί καν η προβλεπόμενη 
διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και της ενσωμάτωσης του 
κοινοτικού κεκτημένου. Στη λίστα αναμονής βρίσκονται ακόμη οι χώρες των 
Δυτικών Βαλκανίων, χωρίς ωστόσο πολλές προοπτικές ένταξης στο άμεσο 
μέλλον. Ακολουθώντας, λοιπόν, μια έμφυτη γερμανική τάση προς τον 
ιδεαλισμό, ο Σολτς αποφάσισε να παρέμβει σε αυτή την καθαρά υποθετική 
συζήτηση, αγνοώντας πολύ πιο επείγοντα και αληθινά προβλήματα και 
προτάσσοντας, αντ’ αυτού, ένα ακόμα πιο υποθετικό (και μη ρεαλιστικό) 
ζήτημα: τις «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» της ΕΕ. Πράγματι, ο ζήλος των 
Γερμανών στην αναζήτηση φιλόδοξων προτάσεων για το μετασχηματισμό 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ανταγωνίζεται επάξια τον αντίστοιχο των 
Γάλλων και προσωπικά του Μακρόν, ο οποίος, συν τοις άλλοις, ομοίως 
έχει συνδέσει τη διεύρυνση της ΕΕ με τη μεταρρύθμιση των θεσμών της, 
προτείνοντας μάλιστα το σχήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ως 
ανομολόγητο υποκατάστατο της ένταξης. 

Εν ολίγοις, ο Σολτς προτείνει να ενσωματωθούν στις Συνθήκες ισχυρότερες 
διατάξεις για το κράτος δικαίου και να δοθούν νέες εξουσίες στην ΕΕ, ώστε 
να επιβάλλει κυρώσεις (πάλι αυτή η λέξη) σε κράτη-μέλη για παραβάσεις, 
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό θα ήταν απολύτως απαράδεκτο για την 
Πολωνία και την Ουγγαρία, πιθανώς δε και για άλλες χώρες. Προτείνει, επίσης, 
να μειωθεί ο αριθμός των Επιτρόπων ενόψει της διεύρυνσης, κάτι εξίσου 
απίθανο να γίνει δεκτό ιδίως από τα μικρότερα κράτη-μέλη. Η σημαντικότερη 
όμως πρόταση του Γερμανού Καγκελαρίου είναι η κατάργηση του κανόνα 
της ομοφωνίας στο Συμβούλιο επί ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής και η 
αντικατάστασή της με ένα σύστημα σταθμισμένης πλειοψηφίας (εικάζει 
κανείς, σταθμισμένης με τέτοιον τρόπο ώστε να δίνεται μεγαλύτερο βάρος 
στο γαλλογερμανικό δίδυμο λόγω πληθυσμού). 

Φυσικά, στην ΕΕ η κατάργηση της ομοφωνίας απαιτεί ομοφωνία, ακόμα κι αν 
δεν γίνει μεταρρύθμιση των Συνθηκών αλλά χρησιμοποιηθούν οι λεγόμενες 
ρήτρες paserelle, που επιτρέπουν την εναλλαγή από την ομοφωνία στην 
ειδική πλειοψηφία. Με άλλα λόγια, σε οποιοδήποτε σενάριο, η Ουγγαρία, 
η Πολωνία και τα μικρομεσαία κράτη-μέλη (όπως η Ελλάδα) θα έπρεπε να 
συμφωνήσουν στην αφαίρεση του μοναδικού όπλου που διαθέτουν έναντι 
των ισχυρών: του εθνικού βέτο. Μπορεί κανείς να εικάσει τις πιθανότητες 
να συμβεί κάτι τέτοιο στο ορατό μέλλον. 
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Από μια εκ διαμέτρου διαφορετική οπτική γωνία, έκανε την επανεμφάνισή 
του ο γνωστός και μη εξαιρετέος Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η επιρροή του 
οποίου στη γερμανική πολιτική δεν πρέπει να υποτιμάται, ακόμα και εάν 
δεν είναι πια στο προσκήνιο. Στην τελευταία του δημόσια παρέμβαση, ο 
Σόιμπλε αποκηρύσσει το δικό του όραμα για μια γαλλογερμανική Kerneu-
ropa, εκκινώντας από την (προφανή) διαπίστωση ότι το γαλλογερμανικό 
δίδυμο απέτυχε οικτρά να αποτρέψει τον πόλεμο και να έχει οποιονδήποτε 
λόγο για τον τερματισμό του. Ωστόσο, αρνούμενος να αποδεχθεί ότι ένα 
από τα μεγάλα θύματα του ουκρανικού πολέμου είναι το πρόταγμα για μια 
κυρίαρχη Ευρώπη με ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, εγκαταλείπει τον 
παροιμιώδη (σε βαθμό κυνισμού) ρεαλισμό του, προτείνοντας το ως άνω 
δίδυμο να γίνει… τρόικα, εντάσσοντας την Πολωνία ως ισότιμο εταίρο της 
ηγετικής ομάδας για την «ευρωπαϊκή ενοποίηση», η οποία όμως ουδόλως 
ενδιαφέρει ως ζητούμενο τη Βαρσοβία. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Τριάδα του Σόιμπλε θα 
λειτουργούσε εκτός πλαισίου ΕΕ, καθαρά σε διακυβερνητικό επίπεδο. Το 
Βερολίνο, το Παρίσι και η Βαρσοβία θα καλούσαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη 
(εντός και εκτός της ΕΕ, καθώς θεωρητικά η ιδέα περιλαμβάνει ακόμα και 
αυτόν τον ηγήτορα του ατλαντισμού, που είναι η Βρετανία) να συμμετάσχουν 
στο «συνασπισμό των πρόθυμων» πάνω σε μια σειρά ζητημάτων, από την 
άμυνα και τη διπλωματία, ως το άσυλο και τη μετανάστευση. Με άλλα λόγια, 
θα παραγκώνιζε το υπερτροφικό θεσμικό σύστημα των Βρυξελλών υπέρ μιας 
πολυεθνικής στρατηγικής συμμαχίας, υπό την ηγεσία των τριών κυρίαρχων 
κρατών. Προφανώς, το γερμανικό βαθύ κράτος (και όχι μόνο αυτό) έχει 
αντιληφθεί ότι η κοινοτική μέθοδος έχει φτάσει στα όριά της και ότι απλά 
δεν λειτουργεί πλέον, ενώ, από την άλλη πλευρά, αν κάποιος δύναται να 
έχει γνώση και γνώμη για την επάρκεια και τις ικανότητες της σημερινής 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό είναι το ίδιο το Βερολίνο, που 
την επέβαλε σε αυτή τη θέση.

Τούτου λεχθέντος, η πρόταση για μια αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού 
Project, όπου η ίδια η ΕΕ δεν παίζει κανέναν ουσιαστικό ρόλο, είναι, το 
δίχως άλλο, τόσο ρηξικέλευθη όσο και ένδειξη απόγνωσης, καθώς τα 
μεγάλα ευρωπαϊκά κέντρα εξουσίας αναζητούν μανιωδώς οδό διαφυγής 
από το αδιέξοδο, στο οποίο όμως τα ίδια έχουν φέρει την Ευρώπη, εδώ 
και τουλάχιστον μία δεκαετία. Γι’ αυτό, η πρόταση του Σόιμπλε δεν είναι 
μικρότερο άλμα πίστης από αυτήν του Σολτς ή τις αλλεπάλληλες ιδέες του 
Μακρόν. Διότι πώς αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την ιδέα 
ότι μια πρόσκληση προς την Πολωνία να ενταχθεί ως συνηγεμόνας σε ένα 
γαλλογερμανικό κέντρο ισχύος θα την απομάκρυνε από τη σφαίρα επιρροής
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των ΗΠΑ και θα επανέφερε ως εκ θαύματος τη χαμένη ισχύ της παλαιάς 
Ευρώπης έναντι των ανατολικών κρατών; Ή ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική 
ασφάλειας που συνδιευθύνει η Πολωνία θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε 
άλλο από παράρτημα της πολιτικής ασφαλείας των ΗΠΑ, οι οποίες, έχοντας 
ήδη πετύχει την ευρωπαϊκή υποταγή στο δικό τους στρατηγικό δόγμα διά της 
αριστοτεχνικής αξιοποίησης της Νέας Ευρώπης (για να θυμηθεί κανείς τον 
μακαρίτη Ντόναλντ Ράμσφελντ), θα έκαναν ξαφνικά στροφή 180 μοιρών, 
επιτρέποντας στα (δυτικο)ευρωπαϊκά κράτη να αποκτήσουν ανεξάρτητη 
εξωτερική πολιτική; 

Ασφαλώς, είναι δύσκολο για τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά, 
όπως έχουν τα πράγματα, πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι δεν 
ηγούνται αυτές της Ευρώπης, αλλά η Ουάσιγκτον. Η πλήρης απουσία τους 
όταν κατέρρευσαν οι Συμφωνίες του Μινσκ και οι ΗΠΑ ανέλαβαν ανοιχτά τη 
διαχείριση της σύγκρουσης Δύσης – Ρωσίας, με την Ουκρανία να παίζει τον 
ρόλο του proxy -ανεξάρτητα από την αξιολόγηση της στάσης της Μόσχας 
από το 2014 κι έπειτα, μετέτρεψε την ΕΕ σε δομή υποστήριξης του ΝΑΤΟ, 
μεταξύ άλλων με την επινόηση κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που κατά το 
πλείστον έπληξαν την ίδια περισσότερο από τον δεδηλωμένο στόχο τους. 
Οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την έξοδο από αυτή την απελπιστική θέση 
προϋποθέτει την παραδοχή αυτού του γεγονότος. Κάτι που είναι απίθανο 
να συμβεί. 
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Το κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης
Θάνος Λιάπας,
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, 
European University Viadrina

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) θεσπίστηκε το 1997 με 
τη Συνθήκη του Άμστερνταμ με σκοπό την επίβλεψη των δημοσιονομικών 
θέσεων των κρατών-μελών, του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών 
και την εφαρμογή της διαδικασίας που αφορά τα υπερβολικά ελλείμματα. 
Προέβλεπε ότι κάθε κράτος δεν θα πρέπει να έχει έλλειμμα μεγαλύτερο 
του 3% και δημόσιο χρέος που να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ. Στη διάρκεια 
της κρίσης της Ευρωζώνης και λόγω του υψηλού ελλείμματος και χρέους 
πολλών χωρών -κυρίως της νότιας περιφέρειας, θεσπίστηκαν μηχανισμoί 
παρακολούθησης και «τιμωρίας» σε περίπτωση παραβίασής των κανόνων 
του. 

Η πανδημία όμως ανάγκασε την ΕΕ να αναστείλει την εφαρμογή του ΣΣΑ 
μέχρι και το τέλος του 2022 -και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, δόθηκε 
εκ νέου παράταση μέχρι και το τέλος του 2023, - έτσι ώστε να δώσει στα 
κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόσουν επεκτατικές δημοσιονομικές 
πολιτικές ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της πανδημίας και των lockdown. Ως απάντηση στις επιπτώσεις 
του Covid-19, η ελληνική κυβέρνηση εφάρμοσε μια δέσμη δημοσιονομικών 
μέτρων συνολικού ύψους περίπου 13,7% του ΑΕΠ (23,5 δισ. ευρώ) το 
2020, προκειμένου να αμβλύνει τις επιπτώσεις του σοκ και να συμβάλει 
στην επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης. Επιλεγμένα μέτρα 
στήριξης παρατάθηκαν παράλληλα με την επιβολή νέων περιορισμών στην 
κυκλοφορία τον Νοέμβριο του 2020 και τον Μάρτιο του 2021, αυξάνοντας 
το κόστος των δημοσιονομικών μέτρων σε περίπου 8,5% του ΑΕΠ το 2021. 
Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση, οι σωρευτικές δαπάνες της Ελλάδας το 
2020 και τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2021 ανήλθαν στο 20,2% του 
ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες της Ευρωζώνης με παρόμοια σε αυστηρότητα lock-
down δαπάνησαν την ίδια περίοδο το 46,2% (Ιταλία), 43,1% (Γερμανία), 
24,8% (Γαλλία), 22,8% (Ισπανία) και 11,7% (Πορτογαλία) του ΑΕΠ 
(IMF, 2021α). 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#G
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Το κόστος των μέτρων αυτών αύξησε το δημόσιο χρέος. Ο μέσος όρος 
χρέους της Ευρωζώνης ανήλθε στο 96% το 2021, ενώ το χρέος της Ελλάδας 
είναι στο 190% (έφθασε έως και 209% το 2020), της Ιταλίας στο 150% και 
της Γαλλίας στο 114% του ΑΕΠ πράγμα που καθιστά τα όρια που θέτει 
το ΣΣΑ μη ρεαλιστικά. Έτσι έχει αρχίσει εδώ και μήνες μία συζήτηση στην 
Ευρώπη που επικεντρώνεται στο τι περιεχόμενο θα έχει η αναθεώρησή του. 

Τα κοινωνικοπολιτικά στρατόπεδα που διαμορφώνονται έχουν ως εξής: Από 
τη μία στοιχίζονται οι κυβερνήσεις του Νότου (συν τη Γαλλία), οι οποίες 
με λιγότερο ή περισσότερο έντονο τρόπο εκφράζουν τη θέση ότι το ΣΣΑ 
θα πρέπει να γίνει περισσότερο ελαστικό, να προσανατολίζεται προς την 
ανάπτυξη και να συνδυαστεί με την μονιμοποίηση κάποιου είδους μηχανισμού 
ανακατανομής πόρων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για το μπλοκ 
εκείνο το οποίο στην αρχή της πανδημίας είχε ζητήσει την έκδοση κοινού 
ευρωπαϊκού χρέους (κορονο-ομόλογα) και το οποίο αντιλαμβάνεται ότι εκ 
νέου λιτότητα δεν θα είναι πολιτικά βιώσιμη αλλά και θα δυσχεράνει την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
να μπορέσει η Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. 
Ο ιταλικός σύνδεσμος βιομηχάνων, Confidunstria έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ 
της μονιμοποίησης ενό μηχανισμού μεταφοράς πόρων. Από τον ΣΕΒ δεν 
φαίνεται να έχει υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση για το θέμα.

Από την άλλη έχουμε το μπλοκ των πλεονασματικών χωρών και των αστικών 
τους τάξεων οι οποίες επιδιώκουν μία ήπια αναθεώρηση του ΣΣΑ που στην 
πραγματικότητα θα το κάνει πιο αξιόπιστο. Στο μπλοκ αυτό παρατηρούνται 
όμως εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Ο Σύνδεσμος Γερμανών Βιομηχάνων, ο 
οποίος εκφράζει το πλέον διεθνοποιημένο τμήμα της γερμανικής αστικής 
τάξης είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι το νέο ΣΣΑ θα πρέπει να είναι 
«περισσότερο ευέλικτο και λιγότερο προ-κυκλικό», δηλαδή σε περιόδους 
ύφεσης το κράτος να ακολουθεί επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και όχι 
περιοριστική λιτότητα. Στην ίδια κατεύθυνση και το Business Europe που 
προτάσσει τη μείωση της προ-κυκλικότητας, αν και προς το παρόν δεν έχει 
προβεί σε αναλυτική δημόσια τοποθέτηση. Επιπλέον, αναγνωρίζει ότι -λόγω 
δυστοκίας του ιδιωτικού τομέα σε ό,τι αφορά την υλοποίηση πολύ μεγάλων 
επενδύσεων σε υποδομές μόνο το κράτος μπορεί να αναλάβει το κόστος για 
τη δίδυμη μετάβαση, την πράσινη και ψηφιακή, η ταχεία και αποτελεσματική 
υλοποίηση της οποίας είναι όρος επιβίωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.  
Μάλιστα, όπως εμφατικά επισημαίνουν, και η ίδια η Γερμανία χρειάζεται 
να εφαρμόσει μία νέα βιομηχανική πολιτική που θα χρηματοδοτηθεί από 
το κράτος για να μπορέσει να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα, στις οποίες το 
κράτος ενισχύει έμμεσα ή άμεσα την βιομηχανία. Παρόλα αυτά απορρίπτει 
τη μονιμοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης.

https://www.politico.eu/article/macron-draghi-eu-softer-fiscal-rules/
https://www.dw.com/el/%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BD%CE%BF-%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C-%CE%B2%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%AC/a-52947169
https://media2-col.corriereobjects.it/pdf/2022/economia/Priorita-di-Confindustria-2022.pdf
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Αντίθετα, τμήματα της μικρομεσαίας γερμανικής αστικής τάξης που έχουν 
κυρίως δραστηριότητες εντός Γερμανίας, θεωρούν ότι το ΣΣΑ πρέπει να 
διατηρήσει τον αυστηρό και τιμωρητικό/πειθαρχικό, εν πολλοίς, χαρακτήρα 
του. Η σύγκρουση αυτή εκφράζεται και σε πολιτικό επίπεδο εντός της 
Γερμανικής κυβέρνησης με το FDP, του οποίου ο ηγέτης, Κρ. Λίντνερ 
είναι υπουργός Οικονομικών να εκπροσωπεί την πιο σκληρή στάση. Σε 
πρόσφατη συνέντευξη του δήλωσε ότι η θέση που θα έχει η γερμανική 
κυβέρνηση στις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΣΣΑ είναι να 
διατηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα όρια (60% χρέος, 3% έλλειμμα), να γίνουν 
όμως πιο ευέλικτα, ενώ οι κανόνες να γίνουν πιο δεσμευτικοί, ιδίως όσον 
αφορά την επιβολή τους. Έτσι πρότεινε οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί 
στόχοι να γίνουν δεσμευτικοί και τα κράτη να πρέπει να προσαρμόζουν 
τις διαρθρωτικές δημοσιονομικές τους θέσεις με ρυθμό 0,5% του ΑΕΠ 
ετησίως. Αυτό θα συνεπαγόταν σημαντικές απώλειες της κυριαρχίας των 
χωρών και ενίσχυση του ρόλου των ευρωπαϊκών ελεγκτικών μηχανισμών. 
Ενδεικτική των ζυμώσεων είναι η πρόσφατη κοινή δήλωση των υπουργών 
Οικονομικών της Ισπανίας και της Ολλανδίας που φαίνεται να έχει κάνει 
κάποια βήματα προς τα εμπρός για τη γεφύρωση του χάσματος Νότου-
Βορρά, υποστηρίζοντας ότι το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να 
είναι «απλό», «διαφανές» και «αξιόπιστο», αλλά και «πιο αντικυκλικό» και 
«ρεαλιστικό» αντιμετωπίζοντας όλα τα κράτη μέλη ισότιμα. Στην εν λόγω 
δήλωση υπογραμμίζεται επίσης η  ανάγκη το ΣΣΑ να προετοιμάσει την ΕΕ 
για το επόμενο οικονομικό σοκ και να προωθήσει μεγαλύτερες επενδύσεις 
στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. 

Σε αυτή τη συζήτηση μπήκε πρόσφατα και το ΔΝΤ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 
η πρότασή του για τη δημιουργία μιας μόνιμης «Δημοσιονομικής Ικανότητας 
της ΕΕ» (fiscal capacity), κάτι σαν το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία θα 
χρηματοδοτηθεί μέσω κοινής έκδοσης χρέους, που θα μπορούσε να βοηθήσει 
τα μέλη της Ευρωζώνης να διαχειριστούν καλύτερα την οικονομική ύφεση 
και να χρηματοδοτήσει την πράσινη μετάβαση και την αυτονόμηση από τη 
ρωσική ενέργεια. Πρόκειται για μία πρόταση που εκφράζει τη στρατηγική 
αντίληψη ότι η διατήρηση της συνοχής της ΕΕ, ενόψει και των ευρύτερων 
γεωπολιτικών ανταγωνισμών, είναι σημαντικότερη από τα επιμέρους 
συμφέροντα της Γερμανίας και των άλλων πλεονασματικών χωρών. Το ΔΝΤ 
είναι γνωστό ότι διατηρεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της κρίσης μία στάση υπέρ 
της περαιτέρω αμοιβαιοποίησης του χρέους των χωρών της Ευρωζώνης. Σε 
παρόμοια κατεύθυνση έχουν κινηθεί στο παρελθόν επιφανείς εκπρόσωποι 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως ο G. Soros, ο οποίος υποστήριξε 
την έκδοση «αενάων ομολόγων» (perpetual bonds). Η θέση αυτή βρίσκει 
αντίθετο το μπλοκ κρατών γύρω από την Γερμανία.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Interviews/2022/2022-08-04-handelsblatt.html
https://www.euronews.com/my-europe/2022/04/05/watch-spain-and-the-netherlands-strike-surprising-alliance-on-eu-fiscal-reform
https://www.project-syndicate.org/commentary/perpetual-bonds-are-essential-to-european-union-survival-by-george-soros-2020-05?barrier=accesspaylog
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Από το περιεχόμενο της αναθεώρησης του ΣΣΑ ουσιαστικά θα κριθεί η 
πολιτική που «αριστερές» και «δεξιές» κυβερνήσεις θα εφαρμόσουν στις 
χώρες τους. Το τι περιεχόμενο θα λάβει τελικά η αναθεώρηση του ΣΣΑ θα 
είναι ακόμα πιο σημαντικό για εκείνες που θα έχουν μεγάλα ελλείμματα να 
«συμμαζέψουν», όπως η Ελλάδα. Προς το παρόν φαίνεται ότι η λύση που 
προκρίνεται είναι ένα μείγμα νεοφιλελευθερισμού, με πόρους που έρχονται 
με φθηνό - τουλάχιστον μέχρι τώρα - δανεισμό και από τις επιδοτήσεις του 
Ταμείου Ανάκαμψης. Πάντως η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης στην Ελλάδα παραμένει ιδιαιτέρως χαμηλή ενώ η αξιοποίησή 
τους αναπαράγει τις διαχρονικές παθογένειες του ελληνικού κοινωνικού και 
οικονομικού σχηματισμού. Τι γίνεται όμως τώρα που εν μέσω της αύξησης 
των επιτοκίων της ΕΚΤ, το κόστος δανεισμού αυξάνεται και πόσο μάλλον τι 
θα γίνει όταν «στερέψουν» τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης; Οικονομίες 
σαν την ελληνική θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα προσαρμογής 
σε περίπτωση που επανεργοποιηθεί το ΣΣΑ δίχως σοβαρά αναπτυξιακά 
αντίμετρα. 

Η μεταρρύθμιση του ΣΣΑ αποτελεί – μαζί με τα ζητήματα της ενεργειακής 
αυτονομίας, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης αλλά και της ανάπτυξης 
ευρωπαϊκής αμυντικής και στρατιωτικής αυτονομίας- ένα από τα ακανθώδη 
ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ΕΕ το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, 
η ΕΕ φαίνεται να βγαίνει η μόνη ξεκάθαρα χαμένη από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία και αναδεικνύεται η αναντιστοιχία μεταξύ του οικονομικού 
της μεγέθους και του λιλιπούτειου γεωπολιτικού και στρατιωτικού της 
εκτοπίσματος. Τυχόν επαναφορά ενός αυστηρού ΣΣΑ που θα επιβάλει -εκ 
των πραγμάτων- πολιτικές λιτότητας θα προκαλέσει κοινωνικές εκρήξεις 
και πολιτικές εντάσεις. Αυτήν τη φορά όμως η παγκόσμια συγκυρία 
παρουσιάζεται περισσότερο πολύπλοκη απ’ ότι την περίοδο 2010-2015. 
Προς το παρόν, φαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές οικονομικές και πολιτικές ελίτ 
δεν θα μπορέσουν να υπερβούν με θετικό τρόπο τις δικές τους αντιφάσεις 
και θα περιοριστούν σε ημίμετρα μεταφέροντας το πρόβλημα για την 
επόμενη μέρα. Είναι όμως αμφίβολο, εάν θα κατορθώσουν και αυτήν την 
φορά να «κερδίσουν χρόνο» και να αποφύγουν τις τάσεις αποσύνθεσης.
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https://www.enainstitute.org/publication/focus-report-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9o-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1-2/
https://www.enainstitute.org/publication/focus-report-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9o-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%b1-2/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/
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Εκλογές στη Σουηδία: 
Το τέλος του σκανδιναβικού 
ονείρου;
Βαγγέλης Δ. Μαρινάκης, 
Πολιτικός Επιστήμονας, ΜSc Δημόσιες Πολιτικές

Το τελικό αποτέλεσμα των σουηδικών εκλογών της 12ης Σεπτεμβρίου, 
που σήμανε την αποχώρηση των Σοσιαλδημοκρατών από την εξουσία 
και την επικράτηση του ενιαίου δεξιού μπλοκ, μόνο ως σοκ δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί. Το ακροδεξιό κόμμα «Σουηδοί Δημοκράτες» (SD), 
με επικεφαλής τον Τζίμι Άκεσον, είχε «δείξει τα δόντια του» ήδη από το 
2014, όταν γινόταν το τρίτο σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμμα της χώρας, 
διπλασιάζοντας, σε λιγότερο από μια τετραετία, τα ποσοστά του.

O Ουλφ Κρίστερσον, επικεφαλής της παράταξης των «Μετριοπαθών», του 
κόμματος που επί έναν και πλέον αιώνα θεωρείται ο βασικός εκφραστής 
της Δεξιάς στη χώρα, ευθύνεται εν μέρει για αυτή την εξέλιξη. Από την 
εκλογή του στην ηγεσία του κόμματος και σε μια προσπάθεια να αναχαιτίσει 
την άνοδο της Ακροδεξιάς, ο Κρίστερσον δεν δίστασε να επιδοθεί σε ένα 
αριστοτεχνικό «μασάζ» προς τον Άκεσον και το κόμμα του, διακηρύσσοντας, 
ήδη από τον Δεκέμβρη του 2019, ότι θα έβλεπε θετικά το ενδεχόμενο 
κοινοβουλευτικής συνεργασίας.

Αν, ωστόσο, η θεσμική Δεξιά ήταν εκείνη που δεν δίστασε να φλερτάρει 
και κατόπιν να συνεργαστεί με τους μέχρι πρότινος «αποσυνάγωγους» 
της σουηδικής πολιτικής ζωής, αυτό οφείλεται σε ένα πολιτικό υπέδαφος 
μπολιασμένο από τις αποτυχίες του κυρίαρχου Σοσιαλδημοκρατικού 
Κόμματος. Η κυριότερη αφορούσε ένα θέμα παραδοσιακά ευνοϊκό για την 
απανταχού συντηρητική ατζέντα που συνδέεται με την κατακόρυφη αύξηση 
της εγκληματικότητας στους νέους και εντοπίζεται στα μεγάλα αστικά κέντρα 
της χώρας. Το ενιαίο μπλοκ της Δεξιάς, με την ακροδεξιά της απόφυση να 
διαδραματίζει ασφαλώς κυρίαρχο ρόλο, συνέδεσε την έντονη δράση των 
εγκληματικών συμμοριών με την αδυναμία της περαιτέρω ενσωμάτωσης 
των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών. 
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Ωστόσο, αν και δύναται να εντοπίσει κανείς ψήγματα αλήθειας στο συντηρητικό 
αφήγημα, αφού η ύπαρξη παράλληλων κοινωνιών είναι ένα δεδομένο που 
έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα όρια της κοινωνικής κινητικότητας έχουν 
στενέψει για το πάλαι ποτέ ζηλευτό σουηδικό σύστημα, δεν πρόκειται 
για ουρανοκατέβατη εξέλιξη. Απεναντίας, θα πρέπει να συνδεθεί με την 
υποχώρηση του άλλοτε διευρυμένου κράτους κοινωνικών παροχών και την 
επιβολή νεοφιλελεύθερων προγραμμάτων, που έχουν αποδιαρθρώσει το 
δίχτυ προστασίας που απορροφούσε σε ικανό βαθμό τους κραδασμούς 
των οικονομικών ανισοτήτων. Κι αν η οκταετία της διακυβέρνησης των 
«Μετριοπαθών» (2006-2014) θεωρείται η πρώτη περίοδος συνεχόμενης 
εφαρμογής του νεοφιλελεύθερου δόγματος στη Σουηδία –αν και σε πιο 
ήπια μορφή, σε σύγκριση με την ηπειρωτική Ευρώπη– ήταν η υπογραφή της 
Συνθήκης του Μάαστριχτ από τους κυρίαρχους Σοσιαλδημοκράτες εκείνη που 
άνοιξε την πόρτα στη θεσμοποιημένη μορφή της εταιρικής παγκοσμιοποίησης 
και στα απότοκά της.

Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι δυσεξήγητο ότι η επίταση της εγκληματικότητας 
φαίνεται να ακολουθεί την αδυναμία της σουηδικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει 
προβλήματα όπως η ανεργία και η φτωχοποίηση όλο και μεγαλύτερων 
κομματιών της, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή επένδυση των κομμάτων 
της εθνικιστικής Δεξιάς σε πολιτικές ταυτότητας. Η αταβιστική σύνδεση των 
δημογραφικών δεδομένων, με το γεγονός της μικρής αύξησης του πληθυσμού 
της Σουηδίας, έπειτα από δεκαετίες διαρκούς συρρίκνωσης, να αποδίδεται 
στην αυξημένη ροή μεταναστευτικών ροών από χώρες της Ανατολής, όπου 
το μοντέλο της παραδοσιακής και πολυμελούς οικογένειας διατηρεί την αίγλη 
του, είναι είναι μια πρακτική/ρητορική στην οποία αρέσκεται η εθνικιστική 
Δεξιά, σε μια πιο ήπια εκδοχή της θεωρίας συνωμοσίας περί «μεγάλης 
αντικατάστασης».

Όμως τα αίτια για τη γονιμοποίηση ιδεών που έρχονται σε ευθεία αντίθεση 
με τη λογική του κράτους-υπόδειγμα που αντιπροσώπευε έως πρόσφατα σε 
επίπεδο κοινωνικού και πολιτικού φιλελευθερισμού η Σουηδία θα πρέπει να 
αναζητηθούν στην κατάρρευση των ιδρυτικών αξιών του «σπιτιού του λαού» 
(folkhemmet). Το συγκεκριμένο πολιτικό concept συνοδεύτηκε από τη σχεδόν 
αδιάλειπτη πρωτιά του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος με εκλογικούς όρους 
επί 40 συναπτά έτη και με τη μακροημέρευση ενός κοινωνικού συμβολαίου 
στο πλαίσιο μιας μεταπολεμικής οικονομίας βασισμένης στη δεσπόζουσα 
θέση της βαριάς βιομηχανίας.

14
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Επιστρέφοντας κανείς στο μετεκλογικό σήμερα, δεν μπορεί παρά να 
αναρωτηθεί πόσο μεγάλο θα είναι τελικά το εκτόπισμα των «Σουηδών 
Δημοκρατών» σε μια σύνθεση που, για να κυβερνήσει, θα περιλαμβάνει 
τη συγκρότηση μιας συμμαχίας με κεντρώες δυνάμεις. Υπάρχει ωστόσο 
μια ερώτηση πολύ πιο καυτή που αφορά το πολιτικό μέλλον. Και αυτή 
σχετίζεται με το εάν η εποχή της ψηφιακής οικονομίας προσφέρεται για 
τη συγκρότηση νέων κοινωνικών συμβολαίων, ικανών να διασφαλίσουν ένα 
μίνιμουμ κοινωνικής συνοχής που να περιλαμβάνει και την ενσωμάτωση 
περιθωριοποιημένων κοινωνικά και πολιτισμικά ομάδων.
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Η Ταϊβάν ως προέκταση της 
γεωπολιτικής αντιπαράθεσης 
ΗΠΑ – Κίνας

Αντιγόνη Βουλγαράκη,
Πολιτική Επιστήμονας, MSc Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική

Η ανάδειξη του Ινδο-ειρηνικού ως πεδίου γεωπολιτικών και οικονομικών 
διεκδικήσεων είναι δεδομένη. Η περιοχή ενσωματώνει τις μεγαλύτερες 
οδούς ναυσιπλοΐας, εμπορίου και ενέργειας παγκοσμίως, περικλείεται από 
χώρες-πληθυσμιακούς κολοσσούς (Κίνα, Ινδία, Ινδονησία), τεχνολογικά 
προηγμένες (Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα), με λιμάνια βαθέων υδάτων, που 
επιτρέπουν τον έλεγχο στρατιωτικών βάσεων. Η στροφή των ΗΠΑ προς τον 
Ινδο-ειρηνικό είναι αναμφίβολη. Η πρόθεση της Κίνας να εδραιωθεί στην 
περιοχή ως κυρίαρχη δύναμη και να μην αφήσει την περιφρούρηση των 
οδών ναυσιπλοΐας στις ΗΠΑ είναι επίσης δεδομένη. 

Αυτό που ξεκίνησε επί Ομπάμα ως «Pivot to Asia», με την εκλογή Μπάιντεν 
και την προσπάθεια επιστροφής στη διεθνή αρένα, μετά και την αποτυχία 
του Αφγανιστάν, μετεξελίσσεται σε όλο και πιο έντονες αμφισβητήσεις 
προηγούμενων διευθετήσεων. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ταϊβάν. 
Το νησί των 23 εκατ. κατοίκων είναι σήμερα μια αυτόνομη διοίκηση, την 
οποία η Κίνα θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία της και επιδιώκει την επανένωση.

16
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Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, με τη λήξη του κινεζικού εμφυλίου 
(1946-1949), οι ηττημένοι εθνικιστές κατέφυγαν στην Ταϊβάν, ενώ το 
ΚΚΚ απέκτησε τον έλεγχο της ηπειρωτικής Κίνας. Αμφότερες οι πλευρές 
ισχυρίζονταν ότι είναι ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος του νησιού. Το 
1971 ο ΟΗΕ και το 1972 οι ΗΠΑ αναγνώρισαν την κυβέρνηση του Πεκίνου 
ως μοναδικό νόμιμο εκπρόσωπο της «μίας Κίνας», αφαιρώντας από την 
Ταϊβαν το status του κράτους. Σήμερα η Ταϊβάν αναγνωρίζεται μόνο από 
14 (κυρίως μικρά) κράτη της διεθνούς κοινότητας, χωρίς ωστόσο αυτό να 
αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη εμπορικών δεσμών. 

Σε αυτό ακριβώς το ακαθόριστο status quo της Ταϊβάν οφείλεται η απουσία 
στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν ή, αλλιώς, αυτή η 
«ανήσυχη ειρήνη» που διατηρείται στην περιοχή τα τελευταία εβδομήντα 
χρόνια. Οι ΗΠΑ, μην μπορώντας να αγνοήσουν την οικονομική άνοδο της 
Κίνας και την αλληλεξάρτηση των οικονομιών τους, διατήρησαν επί μακρόν 
την πολιτική της «στρατηγικής ασάφειας» στο θέμα της Ταϊβάν. Η κεντρική 
ιδέα είναι να αποτραπεί μια κινεζική εισβολή στην Ταϊβάν υπό το φόβο της 
αμερικανικής εμπλοκής, χωρίς όμως οι ΗΠΑ να εκδίδουν σαφείς εγγυήσεις 
ασφαλείας, που θα μπορούσαν από μόνες τους να πυροδοτήσουν μια 
στρατιωτική αντιπαράθεση.

Ο δηλώσεις Μπάιντεν περί στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ προς 
υπεράσπιση της Ταϊβάν, σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης με σκοπό την 
επανένωση, συνιστούν παρέκκλιση από τη γραμμή της «στρατηγικής 
ασάφειας» που ακολουθήθηκε διαχρονικά από τους Αμερικανούς προέδρους. 
Η πρόσφατη επίσκεψη Πελόζι στην Ταϊβάν, που εντάσσεται αναμφίβολα στο 
φάσμα της ακροσφαλούς πολιτικής,  προκάλεσε την οργή του Πεκίνου, που 
απάντησε με ασκήσεις πραγματικών πυρών και προσομοιώσεις αποκλεισμού 
του νησιού.

Για την Κίνα ισχύει η «αρχή της μίας Κίνας», η οποία είναι αμετάκλητη 
και αδιαπραγμάτευτη. Η Ταϊβάν αποτελεί κινεζικό έδαφος και το μοντέλο 
διοίκησης που προκρίνει η κινεζική ηγεσία είναι «μία χώρα, δύο συστήματα», 
ανάλογο αυτού που –ανεπιτυχώς–  ακολουθήθηκε στο Χονγκ Κονγκ. 
Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο: «Η Ταϊβάν είναι ένα καθαρά εσωτερικό 
ζήτημα της Κίνας, το οποίο δεν επιδέχεται εξωτερικές παρεμβάσεις [...]. 
Ο ιστορικός στόχος της επανένωσης θα εκπληρωθεί». Για τις ΗΠΑ, από 
την άλλη, ισχύει η «πολιτική της μίας Κίνας», η οποία, όπως κάθε πολιτική, 
μπορεί να μετασχηματίζεται ανάλογα με τα συμφέροντα που υπαγορεύουν 
οι συγκυρίες.
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Η αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον απέναντι στην Ταϊβάν απορρέει από την 
όξυνση της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων, 
οι οποίες, με επικεφαλής την Κίνα, αμφισβητούν την αμερικανική ηγεμονία 
και προωθούν ένα πολυπολικό μοντέλο της παγκόσμιας αρχιτεκτονικής. Ο 
ανταγωνισμός αυτός μορφοποιείται σε σχήματα στρατιωτικής συνεργασίας 
(βλ. CRIP, στον αντίποδα των AUKUS και QUAD) ή οικονομικο-εμπορικής 
συνεργασίας (BRICS, RCEP), καθώς και σε σχήματα περιφερειακής 
ασφάλειας, όπως επιβεβαιώνει η πρόσφατη σύνοδος του Οργανισμού 
Συνεργασίας της Σαγκάης1. Η επέκταση της Κίνας στη διεθνή σκηνή κλονίζει 
τον μονοπολικό κόσμο που οικοδόμησαν οι ΗΠΑ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 
και η αμερικανική υποστήριξη προς την Ταϊβάν θεωρείται δοκιμασία της 
αμερικανικής ισχύος στην περιοχή. 

Η πολύπλευρη σημασία της Ταϊβάν
Παρά το μικρό της μέγεθος, η Ταϊβάν έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τις 
δύο υπερδυνάμεις όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. Λόγω της γεωγραφικής 
της θέσης, ο έλεγχος της Ταϊβάν θα σήμαινε για την Κίνα ευκολότερη 
πρόσβαση στον Ειρηνικό Ωκεανό, επιτρέποντάς της να παρακάμψει τη 
λεγόμενη «πρώτη νησιωτική αλυσίδα», που εκτείνεται από την Ιαπωνία ως 
την Ινδονησία. Ταυτόχρονα, θα αφαιρούσε από τις ΗΠΑ τη δυνατότητα 
συλλογής πληροφοριών για την Κίνα από το ταϊβανέζικο έδαφος. Αυξημένος 
έλεγχος της περιοχής συνεπάγεται έλεγχο των οδών εμπορίου και 
ενεργειακού εφοδιασμού που γεφυρώνουν Δύση και Ανατολή, παράγοντας 
που δεν μπορεί να παραβλεφθεί ούτε από τις ΗΠΑ.

Κυρίως όμως το ενδιαφέρον εστιάζεται σε μια γεωοικονομική συνιστώσα, 
που δεν είναι άλλη από τα μικροτσίπ. Η Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός ημιαγωγών παγκοσμίως, καθώς το μερίδιό της στην αγορά 
ανέρχεται στο 90%. Η κρισιμότητά τους για την παραγωγή σύγχρονων 
οπλικών συστημάτων, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικών συσκευών και 
αυτοκινήτων, αφενός καθιστά τη Δύση (και την Κίνα) εξαρτημένες από την 
Ταϊπέι, αφετέρου ενισχύει τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για τον έλεγχο 
του νησιού. Σύμφωνα με προβλέψεις, οι δαπάνες της Ταϊβάν για παραγωγή 
ημιαγωγών φέτος θα ανέλθουν στα 34 δισ. δολάρια, ενώ των ΗΠΑ σε μόλις 
9,3 δισ. δολάρια.
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1 Η σύνοδος διεξήχθη με την συμμετοχή Κίνας, Ινδίας, Καζακστάν, Τουρκίας, Ρωσίας κ.α. Ο κινέζος 
πρόεδρος δεν συμμετείχε στο δείπνο, με πολλούς να αναφέρουν ότι οι σχέσεις Ρωσίας-Κίνας 
δοκιμάζονται.Λίγες μέρες μετά η Gazprom ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή προμήθειας αερίου στην 
Κίνα για τεχνικούς λόγους
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Ενδεικτικό της σημασίας των ημιαγωγών και της αυξανόμενης κλιμάκωσης 
των σινο-αμερικανικών σχέσεων είναι η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για 
χρηματοδότηση της εγχώριας βιομηχανίας μικροτσίπ και του τομέα έρευνας 
με 250 δισ. δολάρια. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Πρόεδρος της Κομισιόν, 
επιβεβαιώνοντας την εξάρτηση της Ευρώπης από τα ασιατικά μικροτσίπ, 
γνωστοποίησε την πρόθεση της ΕΕ να ενισχύσει τις προσπάθειές της για 
την εγχώρια παραγωγή ημιαγωγών.

Τι θα σήμαινε μια στρατιωτική αντιπαράθεση
Τέτοιες απόπειρες προληπτικής απεξάρτησης της Δύσης αποτυπώνουν την 
προτεραιότητα που δίνεται στην τεχνολογική κυριαρχία και στην ασφάλεια 
εφοδιασμού (ειδικά μετά από τα στρατηγικά λάθη της ΕΕ ως προς το 
φυσικό αέριο και τη διαχρονική εξάρτηση από τη Ρωσία). Ταυτόχρονα 
όμως, ενισχύουν τις εκτιμήσεις για μια επικείμενη σύγκρουση Κίνας – ΗΠΑ 
με αφορμή την Ταϊβάν. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο μεγαλύτερος χαμένος, πέρα από τους ίδιους 
τους άμεσα εμπλεκόμενους, θα ήταν το εμπόριο και η παγκόσμια ανάπτυξη. 
Η διακοπή του διακρατικού εμπορίου και οι διαταραχές των εφοδιαστικών 
αλυσίδων μεταξύ Δύσης και Ανατολής θα προκαλούσαν αλυσιδωτές 
επιπτώσεις, με κυριότερες την εκτίναξη του πληθωρισμού και των τιμών 
της ενέργειας, τον περιορισμό επενδύσεων, μια πρωτόγνωρη βιομηχανική 
κρίση, την έλλειψη προϊόντων και την εμφάνιση κοινωνικών κρίσεων. Μόνο 
οι ταϊβανέζικες εξαγωγές στην Κίνα το 2021 ανήλθαν σε 189 δισ. δολάρια, 
με το 50% εξ αυτών να αφορά ηλεκτρολογικό εξοπλισμό απαραίτητο για την 
κινεζική παραγωγή αγαθών που μετέπειτα εξάγονται στον υπόλοιπο κόσμο. 
Για την Ευρώπη (που είναι ο τέταρτος εμπορικός εταίρος της Ταϊπέι) το σύνολο 
των εισαγωγών και εξαγωγών για το 2021 ήταν σχεδόν 65 δισ. δολάρια. Αν 
προσθέσουμε και τον παράγοντα των μικροτσίπ, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
διακοπή παραγωγής και εξαγωγής τους θα «νεκρώσει» την οικονομική και 
παραγωγική δραστηριότητα στο μεγαλύτερο μέρους του πλανήτη.

Παράλληλα, η διεθνής κοινότητα θα κληθεί να «διαλέξει πλευρά», 
επιβάλλοντας πιθανότατα κυρώσεις, για τις οποίες όμως θα πρέπει να 
αναμένει αντίποινα. Εάν τα ευρωπαϊκά κράτη δεν μπόρεσαν να αντέξουν την 
αμφίδρομη επίπτωση των κυρώσεων στη Ρωσία, γεννώνται ερωτήματα για 
το πώς θα μπορέσουν να αντέξουν τα αντίποινα της κορυφαίας εξαγωγικής 
δύναμης, της Κίνας. Επιπλέον παράμετροι που πρέπει να αναφερθούν είναι 
ότι μια σύγκρουση υπερδυνάμεων στα στενά της Ταϊβάν θα διακόψει τη 
λειτουργία υποθαλάσσιων καλωδίων επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων, 
αλλά και τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, αναγκάζοντας τα εμπορικά πλοία να 
χρησιμοποιούν νέες οδούς. Πρακτικά, αυτό σημαίνει αύξηση των τιμών των 
προϊόντων και τεράστιες καθυστερήσεις στις μεταφορές.
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Μια ευθεία στρατιωτική αναμέτρηση ΗΠΑ – Κίνας – Ταϊβάν είναι αντίθετη 
με τα οικονομικά συμφέροντα και των τριών και παραπέμπει σε ένα παίγνιο 
lose-lose. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την παγκόσμια οικονομία (που έχει 
ήδη μπει σε τροχιά ύφεσης μετά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση) 
διαμορφώνουν ως βασικό σενάριο εκείνο της μη στρατιωτικής εμπλοκής. Η 
ΕΕ, από την πλευρά της, οφείλει να αναλογιστεί εάν, με ποιον τρόπο και σε τι 
βαθμό πρέπει να αναλάβει ρόλο στην τριμερή αντιπαράθεση στην άλλη άκρη 
της υφηλίου, αναλογιζόμενη τα δικά της συμφέροντα.
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Η Χιλή μετά το δημοψήφισμα: 
Προχωρώντας με το βλέμμα 
προς τα πίσω

Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτική Επιστήμονας

Κάποιοι θα σχολίαζαν το ενδεχόμενο θέσμισης νέου Συντάγματος στη Χιλή 
με τη φράση «το καλό πράγμα αργεί να γίνει», ενώ κάποιοι άλλοι, με μια 
δόση γλαφυρότητας αλλά και πικρίας, θα επισήμαιναν ότι «οι ιστορικές 
ευκαιρίες υπάρχουν για να χάνονται». Οι στερεοτυπικές αυτές εκφράσεις 
έχουν κάποια απήχηση στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κυρίως μεταξύ 
των υποστηρικτών μιας ουσιαστικής αλλαγής συσχετισμών ανάμεσα στο 
λαό και το ολιγαρχικό κατεστημένο από την προοδευτική κυβέρνηση του 
Γκαμπριέλ Μπόριτς.

Το προσχέδιο του νέου Συντάγματος, το οποίο είχε διαμορφώσει μια 
Συντακτική Συνέλευση η οποία για πρώτη φορά στα χρονικά απαρτιζόταν 
εξίσου από γυναίκες και άνδρες, τέθηκε σε δημοψήφισμα έπειτα από 
σχεδόν δύο έτη εργασιών της επιτροπής για την αναθεώρηση του 
υφιστάμενου Συντάγματος. Στις 4 Σεπτεμβρίου οι Χιλιανοί επιβεβαίωσαν τις 
δημοσκοπήσεις: Το 61,87% όσων προσήλθαν στην κάλπη ψήφισε «όχι» στο 
νέο Σύνταγμα, ενώ μόλις το 38,22% «ναι». Το «ναι» επικράτησε σε δύο 
μόνο δήμους της Βόρειας Χιλής και σε τέσσερις λαϊκές συνοικίες νότια του 
κέντρου της πρωτεύουσας Σαντιάγκο (εικόνα 1).
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Εικόνα 1 : Χάρτης που αναλόγως τον χρωματισμό δηλώνει την επικρατούσα πρόταση 
από τις 2  μεταξύ κάθε χιλιανού δήμου στο Δημοψήφισμα της 4ης Σεπτεμβρίου. Όσο πιο 
έντονο το χρώμα, τόσο αντίστοιχα δηλώνεται η υποστήριξη στην πρόταση «Εγκρίνεται» 
(πράσινο χρώμα) ή «Απορρίπτεται» (κόκκινο χρώμα). Πάνω δεξιά –σε μεγέθυνση- η 
Μητροπολιτική περιοχή του Σαντιάγκο.
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Το αποτέλεσμα ήταν επομένως τόσο συντριπτικό, ώστε έγινε λόγος από 
την κεντροδεξιά και δεξιά αντιπολίτευση της Χιλής ακόμη και για παραίτηση 
του Μπόριτς και της κυβέρνησής του. Φυσικά αυτό δεν έγινε, ωστόσο η 
αναδιάταξη δυνάμεων εντός του κυβερνητικού (κεντρο)αριστερού-πράσινου 
συνασπισμού, γνωστή και ως «ανασχηματισμός», έλαβε χώρα μόλις τρεις 
ημέρες μετά.

«Μα γιατί να είναι παράδοξο;»
Εύλογα θα ανέμενε κανείς να υπερτερήσει η επιλογή που δεν στηρίζεται από 
την κυβέρνηση σε ένα –κομβικό για την πορεία της χώρας– δημοψήφισμα, 
μιας και εκείνη δεν στάθηκε ικανή να φέρει εις πέρας τις προεκλογικές 
της υποσχέσεις, απογοητεύοντας τις ευρείες λαϊκές μάζες. Είναι εξίσου 
αναμενόμενο σε ένα δημοψήφισμα να πλειοψηφήσει η μία πλευρά και να 
μειοψηφήσει η έτερη. Όχι όμως στη Χιλή του 2022. Η ευρεία επικράτηση 
του «όχι» στο νέο Σύνταγμα έναντι του «ναι» θεωρήθηκε μέγα πολιτικό 
παράδοξο για δύο λόγους: 

Πρώτον, διότι το δικαίωμα να προκρίνουν οι πολίτες το «ναι» σε ένα 
Σύνταγμα που θα αντικαθιστούσε το ισχύον του καθεστώτος Πινοσέτ, που 
χρονολογείται από το 1980, στην κυριολεξία κερδήθηκε στο δρόμο με αίμα 
και έπειτα δύο φορές στις κάλπες με ισάριθμες εκλογικές επικρατήσεις. Το 
78% των ψηφισάντων ενέκρινε την έναρξη της αναθεωρητικής διαδικασίας 
τον Νοέμβριο του 2020 και εν συνεχεία ο Γκάμπριελ Μπόριτς, ως 
υποψήφιος του πράσινου-αριστερού ριζοσπαστικού κόμματος «Εγκρίνω την 
Αξιοπρέπεια», αναδείχθηκε στο ύπατο πολιτικό αξίωμα με ποσοστό περίπου 
56%, πλειοψηφώντας τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι του ακροδεξιού Καστ 
(που συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων).

Δεύτερον, διότι το γενικότερο πολιτικό κλίμα αλλά και οι μείζονες 
δημοσκοπικοί δείκτες, όπως, λόγου χάρη, η υποστήριξη σε ένα νέο Σύνταγμα 
που να αντικαθιστά το τρέχον (77%) και ο δείκτης εμπιστοσύνης στον 
Πρόεδρο και την κυβέρνηση μία εβδομάδα μετά το δημοψήφισμα (30%-
39%, ανάλογα με τη δημοσκοπική εταιρία), παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα 
τους τελευταίους μήνες. Το ίδιο και ο δείκτης κομματικής προτίμησης, 
αναδεικνύοντας μια σαφή υπεροχή της τωρινής κυβέρνησης και εν γένει 
του προοδευτικού χώρου έναντι των συντηρητικών αντιπολιτευτικών πόλων, 
που είχαν ηττηθεί στις κάλπες εννέα μήνες νωρίτερα με αναλογία περίπου 
δύο προς ένα (εικόνα 2).
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«Τι έφταιξε τότε;»
Για τον μέσο Χιλιανό τα παραπάνω, όπως και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της κυβέρνησης σε διάφορους τομείς άσκησης πολιτικής (με την τροποποίηση 
του στρεβλού μοντέλου αλιείας, την ενίσχυση του δασοπυροσβεστικού 
σώματος και τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, με μετατόπιση 
των φορολογικών βαρών από την κατώτερη μεσαία και την εργατική τάξη 
στα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, να δεσπόζουν), θα αρκούσαν ώστε να 
στηρίξει με την ψήφο του ένα Σύνταγμα που είχε περιγραφεί ως «ένα από 
τα πλέον προοδευτικά της σύγχρονης εποχής», κατοχυρώνοντας με κάθε 
επισημότητα, μεταξύ άλλων, την ίση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στον 
δημόσιο τομέα, προβλέποντας παράλληλο σύστημα δικαιοσύνης για τους 
ιθαγενείς πληθυσμούς, καθιστώντας το κράτος αποκλειστικά υπεύθυνο για 
την καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης και αναβαθμίζοντας παράλληλα 
το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό σε δημόσια αγαθά.

Ωστόσο, εάν κάποιος διαβάσει αμερόληπτα και διεξοδικά τα αποτελέσματα 
του δημοψηφίσματος, πιθανότατα θα διαπιστώσει δύο στοιχεία, που μάλλον 
ερμηνεύουν επαρκώς το γιατί η αντίφαση η οποία περιγράφηκε παραπάνω 
έλαβε χώρα στη Χιλή.

Η πλέον ουσιαστική διαφοροποίηση είναι αυτή της προσέλευσης, δηλαδή 
η ποσοτική. Στο αντίστοιχο δημοψήφισμα του 2020 για την έναρξη των 
εργασιών της Συντακτικής Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συντάγματος, 
αλλά και στις βουλευτικές και προεδρικές εκλογές του 2021, η συμμετοχή
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Εικόνα 2 : Πρόσφατη δημοσκόπηση που δηλώνει την κομματική προτίμηση στη Χιλή. Η 
ένδειξη «govt.» είναι διακριτή κάτω από την μπάρα κάθε κομματικού συνδυασμού που 
συμμετέχει στην κυβέρνηση
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κυμάνθηκε από 47% μέχρι 55%, σε μεγάλη απόκλιση από το 85% και 
πλέον που προσήλθε στις κάλπες την 4η του Σεπτέμβρη. Είναι πιθανό 
σημαντική μερίδα των Χιλιανών –τουλάχιστον εκείνων που ασχολούνται 
με τα κοινά– να επιθυμεί ακόμη μια μετατόπιση των δημόσιων πολιτικών 
προς τα αριστερά. Το στοιχείο αυτό όμως δεν επιτρέπει να συναγάγουμε 
με βεβαιότητα τη βούληση για μια μόνιμη ή και καθολική μεταβολή, καθώς, 
παρά την τελική ήττα, υψηλότατα ήταν τα ποσοστά που συγκέντρωσε η νεο-
πινοσετική Ακροδεξιά (Partido Republicano de Chile), η οποία αναδείχθηκε 
σε σημαντική δύναμη στις πρόσφατες εκλογές, ενώ οι διαχρονικές ρίζες 
αλλά και η μιντιακή υπεροπλία της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης 
της επέτρεψαν να κινητοποιήσει υλικούς και ανθρώπινους πόρους σε μια 
κάθε άλλο παρά ήρεμη εκστρατεία για το νέο Σύνταγμα, «σηκώνοντας από 
τον καναπέ» τουλάχιστον 3.000.000 «σιωπηρών υποστηρικτών» της, μιας 
και η συνολική αύξηση σε σύγκριση με τον δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών ήταν 5.000.000 ψηφοφόροι (από περίπου 7.000.000 σε περίπου 
12.000.000).

Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται, σε μικρότερο βαθμό, και στα ποιοτικά 
στοιχεία των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, με την καθολική 
επικράτηση των δυνάμεων του «όχι» σε όλη σχεδόν την επικράτεια. Το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ήταν η διαφοροποίηση στρωμάτων της 
μεσαίας τάξης κατά κύριο λόγο στο Σαντιάγκο (εικόνα 1), τα οποία, από την 
υποστήριξη των αριστερών πολιτικών κομμάτων και της κατάρτισης νέου 
Συντάγματος2, μετατοπίστηκαν στην απέναντι όχθη στην τελευταία και πιο 
κρίσιμη ψηφοφορία.

Δεν θα ήταν άστοχο, τέλος, να υποθέσει κανείς ότι μία άλλη, μικρότερη, 
μερίδα ψηφοφόρων επιθυμούσε αλλαγές σε μια ακόμη πιο ριζοσπαστική 
κατεύθυνση. Γι’ αυτό είτε απέρριψε το νέο Σύνταγμα είτε απείχε.

Με το βλέμμα στο μέλλον
Τα συντηρητικά αντανακλαστικά της νοτιοδυτικότερης χώρας του κόσμου, 
τα οποία καλλιεργήθηκαν σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού κατά τη διάρκεια 
της προ 40ετίας δικτατορίας, αναδείχθηκαν με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία 
που παρουσιάστηκε μετά την εκλογή του πρώτου αριστερού προέδρου 
μετά τον Σαλβαδόρ Αλιέντε.
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2 Βλ. https://bit.ly/3DZSwaQ
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Ωστόσο, την επόμενη κιόλας μέρα μετά την απόρριψη της πρότασης που 
στήριζε η κυβέρνηση, ο Γκάμπριελ Μπόριτς ανακοίνωσε τόσο την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού μεταρρυθμιστικού έργου όσο και τη σύγκληση του 
Εθνικού Συμβουλίου για επανεκκίνηση της Συντακτικής Συνέλευσης, ώστε 
να καταρτιστεί ένα νέο προσχέδιο Συντάγματος το συντομότερο δυνατόν, 
δίχως χρονοτριβή. Ο Μπόριτς επανέλαβε μάλιστα τα λεγόμενά του σε 
όλες σχεδόν τις δημόσιες εμφανίσεις του, με πλέον πρόσφατη εκείνη στην 
Ολομέλεια του ΟΗΕ στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ούτως ή άλλως, σε μεγάλο βαθμό το πολιτικό μέλλον της κυβέρνησής 
του περνά μέσα από την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς πολλές 
από τις μεγαλεπήβολες προεκλογικές δεσμεύσεις για το μετασχηματισμό 
του παραγωγικού μοντέλου της χώρας με απώτερο στόχο τη μείωση 
των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων ενδέχεται να θεωρηθούν 
αντισυνταγματικές υπό το ισχύον Σύνταγμα. Θα προλάβει όμως ένα 
νέο, πιθανόν λιγότερο τολμηρό, προσχέδιο να καταρτιστεί ομαλά και, 
επιπρόσθετα, να εγκριθεί πριν από τη λήξη της κυβερνητικής θητείας σε 
τρία χρόνια;
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