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Σημείωμα σύνταξης 

Η Κίνα του Σι σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο 

Ήρθε ο καιρός να δώσουν Λίβανος 
και Ισραήλ τα χέρια; 

Χαρακτηριστικά του ρωσο-ουκρανικού 
πολέμου και τα δυσοίωνα σενάρια 
τερματισμού του 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα:
Μια ιδέα με προοπτικές και προκλήσεις

Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι 
εδώ: Ο κίνδυνος νέων διεθνών διενέξεων 
και η πίεση προς τους διεθνείς οικονομικούς 
οργανισμούς

Η Σκανδιναβία ξανά στις κάλπες: Τα 
διακυβεύματα των εκλογών στη Δανία
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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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Το συνέδριο του ΚΚ Κίνας, η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου, οι προοπτικές του 
πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, οι συνέπειες της 
κλιματικής κρίσης και οι επερχόμενες εκλογές της Δανίας περιλαμβάνονται 

στα θέματα του Δελτίου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Εξελίξεων #9 του ΕΝΑ.

Το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός της Κίνας έλαβε χώρα αυτόν το μήνα με την 
ολοκλήρωση του 20ού Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και την 
κατάθεση των πολιτικών που αναμένεται να ακολουθήσει η θεωρούμενη ως 
δεύτερη ισχυρότερη χώρα στον κόσμο. Η εξασφάλιση μιας τρίτης συνεχόμενης 
θητείας από τον Σι προοιωνίζει τη διατήρηση της «διεκδικητικής» εξωτερικής 
πολιτικής και την ενίσχυση της εξουσίας του στο εσωτερικό. Η διακηρυγμένη 
έμφαση στην εθνική ασφάλεια, στον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό και στην κινεζική 
ισχύ επιβεβαιώνει το κεντρικό διακύβευμα πολιτικής της Κίνας, που δεν είναι 
άλλο από την οικοδόμηση ενός πολυπολικού κόσμου στον οποίο το Πεκίνο θα 
έχει ακόμη πιο ενισχυμένη θέση και οι ΗΠΑ δεν θα κυριαρχούν. Η κλιμακούμενη 
αντιπαράθεση των δύο δυνάμεων αναμένεται λοιπόν να συνεχιστεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μια διπλωματική απόπειρα της Αμερικής για διευθέτηση των 
λιβανοϊσραηλινών διαφορών και μια προσπάθεια ενίσχυσης της σταθερότητας 
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής μεταξύ δύο 
κρατών που βρίσκονται σε πόλεμο. Με την προσοχή του Ιράν στραμμένη στο 
εσωτερικό του, με τη δίψα της Γαλλίας για ηγεμονία στην Μεσόγειο και την ανάγκη 
της Δύσης για ενεργειακή ασφάλεια και σταθερότητα, τα δύο κράτη εμφανίζονται 
να οδεύουν προς τον συμβιβασμό και τη συνθηκολόγηση, ακόμη κι αν αυτή δεν 
συνεπάγεται τη λήξη του λιβανοϊσραηλινού πολέμου.

Στο μέτωπο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου καταγράφεται ραγδαία κλιμάκωση. 
Τα χαρακτηριστικά της σύγκρουσης, που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των 
ρωσικών στρατιωτικών επεμβάσεων μετά το 2008, και οι πιθανές συνέπειές της 
ενισχύουν τους λόγους για τους οποίους η ειρηνική επίλυσή της φαντάζει σήμερα 
εξαιρετικά μακρινή.

Η πρώτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Πράγα 
έδειξε τόσο τις προοπτικές της ιδέας ως εναλλακτικού κινητήρα της πανευρωπαϊκής 
συνεργασίας, όσο και τους περιορισμούς της. Η επιτυχία ή αποτυχία της θα κριθεί 
από το αν θα έχει συνέχεια και πρακτικά  αποτελέσματα.

Οι υπαρκτές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής διαμορφώνουν νέους 
συσχετισμούς, σε ένα ήδη εύθραυστο παγκόσμιο περιβάλλον. Η πιθανότητα νέων 
διεθνών διενέξεων και η έλλειψη πόρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης 
είναι δύο μεγάλοι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα, με 
τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς να έχουν την ευθύνη να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην επίλυση της δύσκολης αυτής εξίσωσης εν μέσω πολλαπλών 
κρίσεων.

Τέλος, την ώρα που το πολιτικό θερμόμετρο στην νοτιότερη χώρα της Σκανδιναβίας, 
στη Δανία, ανεβαίνει ενόψει των πρόωρων βουλευτικών εκλογών, συγκεντρώνει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διαμάχη μεταξύ της συντηρητικής και προοδευτικής 
πτέρυγας για επικράτηση, εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης και ταραχωδών 
διαδηλώσεων για κοινωνικά ζητήματα που πυκνώνουν αυτό το διάστημα στην 
Κεντρική Ευρώπη.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #9

Η Κίνα του Σι σε έναν 
μεταβαλλόμενο κόσμο

Αντιγόνη Βουλγαράκη, 
Πολιτική Επιστήμονας, 
MSc Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Πολιτική

Κατά το πρόσφατο 20o συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας, ο 
πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ διακήρυξε ως κεντρικό στόχο να «γίνει η 
Κίνα μια μεγάλη σύγχρονη σοσιαλιστική χώρα σε όλους τους τομείς έως το 
2035 και να ενδυναμώσει τη θέση της στην παγκόσμια τάξη πραγμάτων ως 
το 2049». Η στόχευση αυτή αποτυπώνει το κεντρικό διακύβευμα για την 
κινεζική πολιτική υπό τον Σι.

Η Κίνα αμφισβητεί τους παγκόσμιους συσχετισμούς ισχύος που εδραιώθηκαν 
τις προηγούμενες δεκαετίες, απορρίπτει την ηγεμονία των ΗΠΑ στο διεθνές 
σύστημα και επιδιώκει την οικοδόμηση ενός νέου μοντέλου διεθνών σχέσεων 
που θα στηρίζεται στην πολυμέρεια. Η «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού 
έθνους συνιστά ιστορική διαδικασία», σύμφωνα με τον Κινέζο πρόεδρο, και 
αποκαθιστά (σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις του) «τον κατακερματισμό 
που υπέστη η κινεζική επικράτεια από τις δυτικές δυνάμεις τον 19ο και στις 
αρχές του 20ού αιώνα».

Το Συνέδριο του ΚΚΚ ορόσημο των μελλοντικών εξελίξεων 

Η σημασία του Συνεδρίου έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί το βήμα από το 
οποίο η εκάστοτε ηγεσία παρουσιάζει τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει 
την επόμενη πενταετία και θέτει τις προτεραιότητες της πολιτικής της.

Ως εκ τούτου, όταν μιλάμε για το πιο σημαντικό πολιτικό γεγονός μιας 
χώρας όπως η Κίνα (δεύτερη οικονομία παγκοσμίως με όρους ΑΕΠ, η 
μεγαλύτερη εξαγωγική δύναμη, με τις εξαγωγές για το 2021 να αγγίζουν τα 
3,3 τρισ. δολάρια, νο.1 εμπορικός εταίρος της ΕΕ, δεύτερος ισχυρότερος 
στρατός παγκοσμίως, πλησιάζοντας σε ισχύ τον αμερικανικό, πληθυσμιακά 
υπερμεγέθης, γεωπολιτικά ισχυρή και πλούσια σε φυσικούς πόρους και 
σπάνιες γαίες), εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όσα ειπωθούν χρήζουν 
ιδιαίτερης προσοχής.
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Ως προς το διαδικαστικό της υπόθεσης, στο Συνέδριο του ΚΚΚ (που 
διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια), συμμετείχαν 2.300 αντιπρόσωποι από τα 
96 εκατ. μέλη του κόμματος. Το πέρας των εργασιών σηματοδότησε την 
ανανέωση της θητείας του Σι Τζινπίνγκ ως Γενικού Γραμματέα του ΚΚΚ, 
ως αρχηγού κράτους και ως αρχηγού του στρατού για τα επόμενα πέντε 
χρόνια. Η εξασφάλιση τρίτης θητείας (που συμβαίνει για πρώτη φορά, κατά 
παρέκκλιση από τη συνήθη πρακτική των δύο θητειών κατ’ ανώτατο όριο) 
θα ενισχύσει την εξουσία του Κινέζου ηγέτη στο εσωτερικό και θα του 
διασφαλίσει προσωπικό χειρισμό των μεγάλων αποφάσεων στο εξωτερικό. 

Η «δυναμική δεκαετία» του Σι Τζινπίνγκ

Υπό την ηγεσία του Σι Τζινπίνγκ, η Κίνα διένυσε την πιο «δυναμική δεκαετία 
της». Η οικονομία της αναπτύχθηκε κατά μέσο όρο κατά 6,5% ετησίως, 
έγινε η νο.1 παραγωγός προϊόντων παγκοσμίως, αύξησε σημαντικά την 
υβριδική της ηγεμονία, πετυχαίνοντας εμβάθυνση της οικονομικής της 
επιρροής μέσα από επενδυτικά projects (π.χ. One Belt, One Road – 
Σύγχρονος Δρόμος του Μεταξιού, μέσω του οποίου εξασφαλίζει οικονομική 
διείσδυση σε 146 χώρες), μείωσε τα ποσοστά ακραίας φτώχειας, έγινε ο 
σημαντικότερος δανειστής των αναπτυσσόμενων χωρών εξασφαλίζοντας 
ανταλλάγματα, κατασκεύασε πάνω από 40.000 χιλιόμετρα σιδηροδρομικών 
γραμμών υψηλής ταχύτητας, δημιούργησε το ισχυρότερο ναυτικό στον 
κόσμο, ενίσχυσε το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας και κατασκεύασε 
τεχνητά νησιά στη διαφιλονικούμενη νότια σινική θάλασσα, με σκοπό να 
κατοχυρώσει την ηγεμονία της στην περιοχή.

Το Συνέδριο του ΚΚΚ ορόσημο των μελλοντικών εξελίξεων

Κατά την εισηγητική του ομιλία1 την πρώτη μέρα του Συνεδρίου εξήρε τα 
πεπραγμένα της δεκαετούς διακυβέρνησής του και αναφέρθηκε στους 
μελλοντικούς στόχους πολιτικής. Η έμφαση δόθηκε στην οικοδόμηση 
μιας σύγχρονης και ευημερούσας σοσιαλιστικής χώρας (ρητορική περί 
«σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά») ενώ οι στόχοι που τίθενται ως 
το 2035 είναι η αύξηση της οικονομικής και εθνικής ισχύος, η αύξηση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η αναδιανομή εισοδήματος.

4

1 Για ολόκληρη την ομιλία βλ. «Transcript: President Xi Jinping’s report to China’s 2022 party 
congress», Nikkei Asia, https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-
President-Xi-Jinping-s-report-to-China-s-2022-party-congress.

https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-President-Xi-Jinping-s-report-to-China-s-2022-party-congress.
https://asia.nikkei.com/Politics/China-s-party-congress/Transcript-President-Xi-Jinping-s-report-to-China-s-2022-party-congress.
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Το κινεζικό έθνος «πρέπει να είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει τα 
χειρότερα σενάρια και να είναι σε ετοιμότητα για όλες τις προκλήσεις [...], 
να είμαστε προετοιμασμένοι για τον κίνδυνο σε καιρό ειρήνης», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντας «ότι απαιτείται ενδυνάμωση της 
ηγεσίας του κόμματος, ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, εμβάθυνση 
μεταρρυθμίσεων και εξωστρέφειας, εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας και 
του αγροτικού τομέα, επισιτιστική ασφάλεια, διασφάλιση εφοδιαστικών 
αλυσίδων».

Το μοντέλο που προκρίνει ο Κινέζος ηγέτης βασίζεται στην ανάπτυξη με 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και στην 
επίτευξη κοινής ευημερίας (Common Prosperity Initiative). Στο επίκεντρο 
της διαδικασίας εκσυγχρονισμού τοποθετεί την επιστήμη, την εκπαίδευση, 
την τεχνολογία και την καινοτομία ως «πυλώνες για την οικοδόμηση της 
σύγχρονης Κίνας και για την εξασφάλιση αυτονομίας». Επιπλέον, διακήρυξε 
τον «εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων ως το 2027, την 
εντατικοποίηση της εκπαίδευσης υπό συνθήκες μάχης και την καθιέρωση 
συστήματος στρατηγικής αποτροπής».

Η νέα Κίνα του Σι 

Η έμφαση στην εθνική ασφάλεια και στη στρατιωτική ενίσχυση υποδηλώνει 
την ετοιμότητα του Σι Τζινπίνγκ για περαιτέρω όξυνση της αντιπαράθεσης 
με τις ΗΠΑ. Η συγκρουσιακή σχέση μεταξύ των δύο δυνάμεων αναμένεται 
να συνεχιστεί, είτε με αφορμή την Ταιβάν (για την οποία ο Κινέζος 
πρόεδρος επανέλαβε το στόχο της «ειρηνικής επανένωσης, που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί», αναφέροντας ωστόσο ότι δεν δεσμεύεται για «παραίτηση 
από τη χρήση βίας»), είτε με αφορμή διεκδικήσεις στην περιοχή του Ινδο-
ειρηνικού.

Η εστίαση στη στρατιωτική ικανότητα και στη σημασία εγκαθίδρυσης ενός 
ανανεωμένου διεθνούς συστήματος αποτυπώνει την αποφασιστικότητα της 
Κίνας να προωθήσει την αναδιάταξη της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, ο Κινέζος πρόεδρος θα διατηρήσει τη 
«διεκδικητική» εξωτερική πολιτική του και θα επιχειρήσει αναβάθμιση της 
Κίνας στον παγκόσμιο καταμερισμό ισχύος. Υπό αυτό το πρίσμα, θα επιδιώξει 
αναδιαμόρφωση του συστήματος συμμαχιών του με δυνάμεις πρόθυμες να 
τον ακολουθήσουν στον «αγώνα κατά της μονομέρειας». Χαρακτηριστική 
είναι η δήλωσή του ότι «η Κίνα πρέπει να αναπτύξει δεσμούς με τον 
παγκόσμιο Νότο μέσω των Πρωτοβουλιών για τη Παγκόσμια Ασφάλεια (Glo-
bal Security Initiative) και την Παγκόσμια Ανάπτυξη (Global Development 
Initiative)».
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Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ θα μείνει προσηλωμένη 
στην αποτροπή της αμερικανικής παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή του 
Ινδο-ειρηνικού, στην ενίσχυση των διεκδικήσεών της επί της νότιας σινικής 
θάλασσας και στην επιτάχυνση μιας κούρσας εξοπλισμού. Όλα αυτά, σε 
συνδυασμό με τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να εδραιώσει την παρουσία 
της στην Ασία μέσα από πολυμερείς στρατιωτικές συμφωνίες (Ιαπωνία, 
Νότια Κορέα, AUKUS, Indo-pacific Economic Framework), εντείνουν τόσο 
την αντιπαράθεση όσο και τον κίνδυνο τυχαίας κλιμάκωσης.  

Σε οικονομικό επίπεδο, η ισορροπημένη έμφαση που δόθηκε τόσο στην 
ανάπτυξη όσο και στην ασφάλεια υποδηλώνει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν 
θα είναι πλέον η μόνη προτεραιότητα. Η οικονομία πρέπει να αναπτύσσεται, 
όμως η ασφάλεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, η καινοτομία και η τεχνολογική 
αυτοδυναμία, που θα επιτρέψει στην Κίνα να απεξαρτηθεί από τη δυτική 
τεχνολογία, είναι εξίσου σημαντικές. 

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της απόφασης Μπάιντεν να θέσει 
περιορισμούς στις εξαγωγές τεχνολογίας, κυρίως μικροτσίπ, προς την Κίνα, 
για να αναχαιτίσει την τεχνολογική της ανάπτυξη. Πρόκειται για τομέα 
ζωτικής σημασίας για την κινεζική οικονομία, η οποία καταναλώνει το 80% 
των μικροτσίπ που παράγονται παγκοσμίως (556 δισ. δολάρια). 

Σύμφωνα με έκθεση της City, η Κίνα θα πρέπει να διαθέσει τουλάχιστον 
1 τρισ. δολάρια για να πετύχει τεχνολογική ανεξαρτησία στον τομέα των 
μικροτσίπ. Πρόκειται για δύσκολο εγχείρημα, σε μια περίοδο που Κίνα 
αντιμετωπίζει σωρεία οικονομικών προκλήσεων (καταρρέουσα αγορά 
ακινήτων, υψηλή ανεργία νέων στο 20%, μειωμένη εσωτερική κατανάλωση 
εξαιτίας των συνεχιζόμενων lockdowns στα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα, 
συσσώρευση χρέους εταιρειών και τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβράδυνση 
ρυθμών ανάπτυξης, μείωση της παγκόσμιας ζήτησης αγαθών, που απειλεί τις 
κινεζικές εξαγωγές, κίνδυνος αποχώρησης πολυεθνικών από το έδαφος της 
Κίνας). Η διατήρηση της πολιτικής «μηδενικού covid», την οποία διακήρυξε 
από το βήμα του Συνεδρίου ο Σι Τζινπίνγκ, θα μεγεθύνει τα υπάρχοντα 
προβλήματα.

Τέλος, η δέσμευση του Σι Τζινπίνγκ για «ανοικτότητα» μεταφράζεται ως 
προθυμία συνέχισης των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με τρίτα 
μέρη. Η Κίνα, τηρώντας ορθολογική στάση στο πεδίο των διεθνούς πολιτικής 
οικονομίας, ενδιαφέρεται για τις μεγάλες αγορές της Δύσης, παραμένει 
προσηλωμένη στην οικονομική ολοκλήρωση με τον υπόλοιπο κόσμο και 
δηλώνει δυνητικός εταίρος.
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ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ #9

Το κομμάτι αυτό αφορά πρωτίστως την ΕΕ (ως τον νο.1 εμπορικό εταίρο 
του Πεκίνου). Παρά τη μερική επιδείνωση της σχέσης τους, λόγω των 
ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος στελεχών του ΚΚΚ για παραβιάσεις εις 
βάρος των Ουιγούρων2, οι αγορές τους παραμένουν αλληλένδετες. Η 
επικείμενη επίσκεψη του Γερμανού Καγκελάριου στην Κίνα με τη συνοδεία 
επιχειρηματικής αντιπροσωπείας στις αρχές Νοεμβρίου επιβεβαιώνει τη 
σημασία της Κίνας για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική για 
τη νέα Κίνα που οραματίζεται ο Σι Τζινπίνγκ, ενώ οι συνέπειες των (γεω)
πολιτικοοικονομικών του επιλογών θα γίνουν αισθητές πολύ νωρίτερα. 
Ρόλο θα παίξει και η πολιτική που θα ακολουθήσει η Ουάσιγκτον, η οποία, 
χαρακτηρίζοντας την Κίνα ως «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική πρόκληση», 
αναμένεται να διατηρήσει την ίδια συγκρουσιακή λογική.
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2 Πρόκειται για τη μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων, τουρκικών καταβολών, που κατοικούν 
στην ΒΔ Κίνα (επαρχία Σιντζιάνγνκ). Οι κινεζικές αρχές καταπατούν συστηματικά τα δικαιώματά 
τους φυλακίζοντάς τους σε «στρατόπεδα αναμόρφωσης» και επιχειρούν εθνοτική ομογενοποίηση 
της περιοχής. Η επαρχία αυτή είναι σημαντική για την Κίνα, διότι συνορεύει με οκτώ χώρες 
περιμετρικά (θωρακίζοντάς την έτσι από εξωτερικές παρεμβάσεις), εκεί πραγματοποιούνται οι 
πυρηνικές δοκιμές της Κίνας και, τέλος, είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους.  
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Ήρθε ο καιρός να δώσουν Λίβανος 
και Ισραήλ τα χέρια;
Ηλέκτρα Νησίδου, 
Πολιτική Επιστήμονας

Η ουκρανική κρίση, ήδη από την έναρξή της, έχει δημιουργήσει ένα ντόμινο 
επιπτώσεων όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίως. Το ζήτημα του 
επισιτισμού, η συνεχώς αυξανόμενη τιμή της ενέργειας αλλά και η κλιματική 
κρίση που βρίσκεται εν εξελίξει ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν 
οδηγήσει σε μια πιο γενικευμένη ανισορροπία στο διεθνές σύστημα, η οποία 
με τη σειρά της γεννά ανασφάλεια στα κράτη, ιδίως σε εκείνα της Ευρώπης 
και της Μεσογείου που εξαρτιόνταν σχεδόν πλήρως από το ρωσικό αέριο 
μέχρι πρότινος.

Η πλειονότητα των κρατών διεθνώς αναζητά τη σταθερότητα μέσω 
σύναψης συμφωνιών και προσχώρησης σε περιφερειακές συμμαχίες αλλά 
και ενεργότερης συμμετοχής σε διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς. 
Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και αυτή της Συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου 
για οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών τους και συνεκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων φυσικού αερίου που ανακαλύφθηκαν προσφάτως στα 
συνορεύοντα ύδατα των δύο κρατών.

Οι δύο χώρες βρίσκονται για δεκαετίες σε πόλεμο, με σχεδόν ανύπαρκτες 
διπλωματικές σχέσεις, αφού ο Λίβανος δεν έχει αναγνωρίσει επίσημα το 
κράτος του Ισραήλ, ενώ φιλοξενεί στα εδάφη του τεράστιο πληθυσμό 
Παλαιστίνιων προσφύγων ήδη από το 1948. Παράλληλα, πέραν της επίσημης 
κυβέρνησης του λιβανικού κράτους, υπάρχει και η Χεζμπολάχ, η οποία 
αποτελεί κόμμα αλλά και ισλαμιστική παραστρατιωτική οργάνωση που είναι 
φύσει και θέσει ενάντια στο κράτος του Ισραήλ από την ίδρυσή της. Προκαλεί 
λοιπόν τρομερό ενδιαφέρον το γεγονός ότι έχει δρομολογηθεί μια τέτοια 
συμφωνία, αν αναλογιστεί κανείς τα προαναφερθέντα δεδομένα, καθώς 
επίσης και το γεγονός ότι ο Λίβανος έχει πολλά και σημαντικά εσωτερικά 
προβλήματα.

Από τη μία, ο Λίβανος ήρθε προσφάτως αντιμέτωπος με μια τεράστια 
εσωτερική κρίση σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με μεγάλες 
διαδηλώσεις, ραγδαία άνοδο της ανεργίας, κατακόρυφη πτώση της λιβανικής 
λίρας και αύξηση του πληθωρισμού, με τον κρατικό μηχανισμό να παραλύει 

8



και τα χρηματοπιστωτικά συστήματα να καταρρέουν. Εντέλει, έπειτα από 
δεκατρείς περίπου μήνες, κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση και να 
ξεπεράσει την κρίση αυτή, χωρίς όμως να βγει αλώβητος. 

Από την άλλη, το κράτος του Ισραήλ, με μια σαφώς πιο υγιή οικονομία 
και μια εξαιρετικά ισχυρή στρατιωτική μηχανή και πολεμική βιομηχανία, 
αναζητά ενεργειακή διέξοδο και σταθερότητα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. 
Η παραδοσιακή και ιδιαίτερη σχέση με τις ΗΠΑ ήταν και το μέσο για την 
προώθηση της ιδέας συνθηκολόγησης με τη χώρα των κέδρων.

Η πρόταση για την οριοθέτηση των λιβανοϊσραηλινών θαλάσσιων συνόρων 
ήρθε από τις ΗΠΑ ως μια ικανοποιητική λύση και για τα δύο κράτη 
(συνεκμετάλλευση) αλλά και ως ένα σημαντικό βήμα για την εξομάλυνση 
των μεταξύ τους σχέσεων και, κατ’ επέκταση, για τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η ενδεχόμενη 
αυθαίρετη εκμετάλλευση των κοιτασμάτων εκ μέρους του Ισραήλ, το οποίο 
έχει την οικονομική δυνατότητα και την τεχνογνωσία για να το κάνει, θα 
«έσπρωχνε» τον Λίβανο στην αγκαλιά του ενεργειακά ισχυρού Ιράν, με το 
οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η Χεζμπολάχ, και αυτό είναι κάτι που η 
Ουάσιγκτον δεν θα ήθελε.

Συνεπώς, τα οφέλη αυτής της συμφωνίας για τη Δύση θα είναι πολλά. 
Καταρχάς, δύο φιλικά προσκείμενα προς εκείνη κράτη θα αποκτήσουν 
πρόσβαση στο αέριο και ενδέχεται να κάνουν το όνειρο του EastMed να 
αναβιώσει. Κατά δεύτερον, η εγγύτητα που θα προκύψει θα αποτελέσει 
εύφορο έδαφος για την περαιτέρω συνθηκολόγηση και διευθέτηση των 
διαφορών των δύο κρατών. Κατά τρίτον, θα απομακρυνθεί ο Λίβανος από 
το Ιράν, το οποίο λόγω εσωτερικής κρίσης δεν είναι σε θέση να αντιδράσει, 
και θα εισχωρήσει βαθύτερα στην αγκαλιά της Δύσης, ενισχύοντας έτσι και 
τη θέση της Γαλλίας στη Μεσόγειο, η οποία διατηρεί αρκετά στενές σχέσεις 
με τον Λίβανο ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας του. Κατά 
τέταρτον, θα δοθεί το «καλό παράδειγμα» και για άλλες δυσλειτουργικές 
σχέσεις, όπως οι ελληνοτουρκικές λχ.

Με αυτό το σκεπτικό οι ΗΠΑ προώθησαν την ιδέα της συμφωνίας Ισραήλ – 
Λιβάνου, η οποία εγκρίθηκε από τις κυβερνήσεις των δύο κρατών και πρόκειται 
να υπογραφεί τις επόμενες μέρες. Η Χεζμπολάχ προέβη σε περιορισμένο 
αριθμό δηλώσεων, τηρώντας μετριοπαθή στάση και δίνοντας το πράσινο 
φως, υπό τον όρο ότι τα δικαιώματα του Λιβάνου δεν θα καταπατηθούν. 
Ωστόσο, δεν άφησε το περιθώριο να εννοηθεί ότι θα εμποδίσει την εν λόγω 
συμφωνία.
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Μένει λοιπόν να δούμε στην πράξη τι ακριβώς θα υπογραφεί και κατά πόσο 
η συμφωνία αυτή θα παραγάγει τα επιθυμητά για τη Δύση αποτελέσματα. 
Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ είναι μια προσπάθεια ανασύνταξης και 
ανασυγκρότησης των δυνάμεών τους, μια προσπάθεια να συγκρατήσουν 
τους φίλους και τους συμμάχους τους, καθώς, από ό,τι όλα δείχνουν, δεν 
είναι παντοδύναμες πια, δεν είναι η μόνη υπερδύναμη και δεν κατέχει 
όλο το ταμπλό, αλλά μόνο μερικά πιόνια. Οπότε, πρέπει να προσέξει και 
να μελετήσει τις κινήσεις της, αν δεν θέλει να χάσει αυτή την παρτίδα.
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Χαρακτηριστικά του ρωσο-ουκρανικού 
πολέμου και τα δυσοίωνα σενάρια 
τερματισμού του
Θωμάς Γούμενος, 
Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης

Η ουκρανική αντεπίθεση του τελευταίου διμήνου σηματοδότησε την πιο 
πρόσφατη σημαντική καμπή του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Ο αιφνιδιασμός 
που χαρακτήρισε την αντεπίθεση και κυρίως η επιτυχία της αποτέλεσαν 
αντικειμενικά πλήγμα στη ρωσική στρατιωτική υπεροχή. Το κύρος της 
Ρωσίας επλήγη, επιπλέον, από τις επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν και του 
Τατζικιστάν εναντίον της Αρμενίας και του Κιργιστάν, αντιστοίχως, οι οποίες 
έδωσαν την εικόνα μιας αποσταθεροποίησης στον ευρύτερο μετα-σοβιετικό 
χώρο που η Ρωσία θεωρεί ζώνη επιρροής της. Επιπροσθέτως, η σχετικά 
αποστασιοποιημένη στάση της Ινδίας και πρωτίστως της Κίνας στη σύνοδο 
του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης επιβάρυναν περαιτέρω τη θέση 
της.

Η Ρωσία επιχειρεί να ανακόψει επιθετικά αυτή την τροχιά των γεγονότων με 
τέσσερις κυρίως τρόπους: την απόφαση για επιστράτευση 300.000 εφέδρων, 
την επίταση των απειλών για χρήση πυρηνικών όπλων, τη στρατιωτική πίεση 
προς τους αμάχους (πλήγματα σε πόλεις και υποδομές ενέργειας) και –ίσως 
κρισιμότερο από τα προηγούμενα– την προσάρτηση των κατειλημμένων 
ουκρανικών περιοχών. Προτού επιχειρηθεί να αναλυθούν οι συνέπειες 
αυτής της κλιμάκωσης, έχει σημασία να τοποθετηθεί η ρωσική εισβολή στο 
μεταψυχροπολεμικό πλαίσιο.

Ο χαρακτήρας των ρωσικών στρατιωτικών επεμβάσεων

Ένας από τους λιγότερο προφανείς λόγους για τους οποίους η ρωσική 
επέμβαση προκάλεσε αίσθηση, στις δυτικές χώρες κυρίως, είναι ότι 
αποτελεί επιστροφή σε ένα «ξεχασμένο» είδος πολέμου: εκείνου μεταξύ 
δύο γειτονικών κρατών με επίκεντρο –ή πρόσχημα– αμφισβητούμενα εδάφη. 
Οι πιο σημαντικοί πολιτικά διακρατικοί πόλεμοι της μεταψυχροπολεμικής 
περιόδου ήταν αδιαμφισβήτητα οι επεμβάσεις των ΗΠΑ και συμμάχων σε 
Κόσοβο, Αφγανιστάν και Ιράκ. Η κατάφωρη εργαλειοποίηση του λόγου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων οδήγησε πολλούς να επικρίνουν τους πολέμους



αυτούς, οι οποίοι δεν αφορούσαν εδαφικά κέρδη, αλλά την αλλαγή 
καθεστώτος και την εμβάθυνση της αμερικανικής «μονοπολικής στιγμής». 
Από τη ρωσική ηγεσία οι πόλεμοι αυτοί έγιναν αντιληπτοί όχι απλώς ως μια 
απόπειρα ανατροπής της μεταπολεμικής διευθέτησης, αλλά, σε συνδυασμό 
με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, ως μια ευθεία απειλή. 

Κομβική για τη στάση της Ρωσίας είναι η περίπτωση του Κοσόβου, όχι 
τόσο ως προς την επέμβαση καθαυτή όσο κυρίως ως προς την αλλαγή 
των συνόρων με τρόπο υπονομευτικό για τις ίδιες τις νομικές αρχές 
(κυρίως το uti possidetis) που εφαρμόστηκαν κατά την αποσύνθεση της 
Γιουγκοσλαβίας και της ΕΣΣΔ. Η επέμβαση στη Γεωργία το 2008 αποτέλεσε 
την πρώτη μιας σειράς ρωσικών επεμβάσεων, περιορισμένης ή μεγάλης 
κλίμακας, οι οποίες είχαν διπλό χαρακτήρα. Αφενός επαναλάμβαναν 
σημεία της δυτικής «ανθρωπιστικής» επιχειρηματολογίας,  «κάνοντας 
“καθρεφτάκι”» στη Δύση3, με απώτερο στόχο να εκθέσουν τα διπλά 
κριτήριά της4, αφετέρου προβάλλονταν ως υπερασπιστές παραδοσιακών 
αρχών (όπως η κρατική κυριαρχία) και διεκδικητές ενός πολυπολικού 
διεθνούς συστήματος. Έτσι, οι ρωσικές αρχές επικαλούνταν κίνδυνο 
γενοκτονίας των Νότιων Οσσετών ή των ρωσόφωνων στο Ντονμπάς, 
αξιοποιώντας έτσι και τον ευρύ χαρακτήρα που ο όρος «συμπατριώτες»  
έχει στη ρωσική πολιτική ζωή, για να δικαιολογήσουν την επέμβασή 
τους και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αντίστοιχων περιοχών, 
κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Κοσόβου· ή πρόβαλλαν την ανάγκη 
υπεράσπισης «νόμιμων» ηγεσιών που κινδύνευαν από «υποκινούμενες» 
εξεγέρσεις (όπως εκείνες του Euromaidan στην Ουκρανία, στη Συρία 
και, πιο πρόσφατα, σε Λευκορωσία και Καζακστάν). 

Φυσικά, η δικαιολόγηση αυτών των επεμβάσεων έβριθε ιδιοτέλειας και 
αντιφάσεων5, οι οποίες κορυφώθηκαν πλέον με την κατάφωρη παραβίαση 
διεθνών κανόνων και συμφωνιών. Υπό την έννοια αυτή, η επίθεση της 
Ρωσίας στην Ουκρανία δεν αποτελεί απλά συνέχεια προηγούμενων 
επιλογών, αλλά ριζοσπαστική αναβάθμισή τους. Στους παράγοντες 
που έχουν αναφερθεί ως αιτίες της ρωσικής ρήξης (επέκταση ΝΑΤΟ, 
επαναδιεκδίκηση θέσης μεγάλης δύναμης από τη Ρωσία επί Πούτιν, 
εξελίξεις στο εσωτερικό της Ουκρανίας) θα μπορούσε να προστεθεί 
και μια ταξική ανάλυση που επισημαίνει ότι η οριοθέτηση (εδαφική και 
λειτουργική) από τις δυνάμεις του διεθνικού καπιταλισμού είναι ζήτημα 
ζωής ή θανάτου για την άρχουσα τάξη της Ρωσίας.

12

3 N. Kuhrt,2015, “Russia, the Responsibility to Protect and Intervention”, στο D. Fiort (επιμ.) 
The Responsibility to Protect and the Third Pillar, Palgrave Macmillan. 
4 E. Cullen Dunn & M. Bobick,2014, “The empire strikes back: War without war and occupation 
without occupation in the Russian sphere of influence”, American Ethnologist, 41(3): 405-413. 
5 V. Morozov, 2013, “Subaltern Empire?”, Problems of Post-Communism, 60(6): 16-28.

https://www.focaalblog.com/2022/06/09/volodymyr-artiukh-the-political-logic-of-russias-imperialism/
https://www.focaalblog.com/2022/06/09/volodymyr-artiukh-the-political-logic-of-russias-imperialism/
https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war/?pc=1434
https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war/?pc=1434
https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war/?pc=1434
https://jacobin.com/2022/10/russia-ukraine-war-explanation-class-conflict
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Χαρακτηριστικά του ρωσο-ουκρανικού πολέμου και τα 
(δυσοίωνα) σενάρια τερματισμού του

Ποιες συνέπειες λοιπόν, θα έχει η εν εξελίξει κλιμάκωση του πολέμου για 
το χρόνο και τον τρόπο τερματισμού του; Καταρχάς, οι τρόποι τερματισμού 
ενός πολέμου μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κατηγορίες. Σύμφωνα με 
στοιχεία της βάσης δεδομένων UCDP/PRIO για 63 επεισόδια διακρατικών 
συγκρούσεων την περίοδο 1946-20056: α) περίπου το 20% τερματίζεται 
με στρατιωτική επικράτηση, β) το 30% μέσω εκεχειρίας, γ) ένα άλλο 15% 
μέσω πλήρους συμφωνίας ειρήνης (κατόπιν διαπραγματεύσεων), δ) ενώ το 
1/3 μέσω ενός συνόλου «άλλων», λιγότερο ξεκάθαρων, μορφών έκβασης, 
μη-νίκης και μη-συμφωνίας. 

Θα εστιάσουμε στην πιθανότητα μιας συμφωνίας ειρήνης, καθώς αποτελεί 
το πλέον ευκταίο ενδεχόμενο. Μεταξύ όσων συνθηκών ευνοούν την 
ειρηνική διευθέτηση σύγκρουσης7, δύο φαντάζουν πιο συναφείς. Πρώτον, 
η ύπαρξη σχετικής ώθησης από έναν σημαντικό εξωτερικό σύμμαχο. Εν 
προκειμένω, μόνο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ασκήσουν τέτοια πίεση προς 
την Ουκρανία (λιγότερο η ΕΕ προς την Ουκρανία ή η Κίνα προς τη Ρωσία)· 
προσώρας συμβαίνει το αντίθετο. Η δεύτερη συνθήκη αφορά το λεγόμενο 
«αμοιβαία επώδυνο αδιέξοδο» ή, ευρύτερα, μια κατάσταση παρατεταμένης 
και επίπονης πολεμικής στασιμότητας ή και πλήρους εξάντλησης των 
αντιμαχόμενων, η οποία τους οδηγεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Το πότε ακριβώς θα επέλθει το στάδιο της «ωριμότητας» (ripeness) προς 
επίλυση δεν είναι καν ορατό, όπως ο ίδιος ο ΓΓ του ΟΗΕ δήλωσε πρόσφατα.

Δύο χαρακτηριστικά που έχει προσλάβει η πολεμική σύγκρουση καθιστούν 
πολύ πιθανό αυτή να έχει μακρά διάρκεια. Πρώτον, ο αδιάκοπος εξοπλισμός 
της Ουκρανίας από τη Δύση αλλά και η ανάδειξη των αδυναμιών της 
ρωσικής πλευράς έχουν σαφώς μειώσει τη στρατιωτική ασυμμετρία μεταξύ 
τους, οδηγώντας το χαρακτήρα της σύγκρουσης από την «ανισότητα» στην 
«αντιπαλότητα»8. Δεύτερον, ενώ ο εδαφικός χαρακτήρας των ρωσικών 
επιδιώξεων ήταν εξαρχής ορατός, φαινόταν κυρίως να υπηρετεί υπέρτερους

6 N. Kuhrt,2015, “Russia, the Responsibility to Protect and Intervention”, στο D. Fiort (επιμ.) 
The Responsibility to Protect and the Third Pillar, Palgrave Macmillan. 
7 E. Cullen Dunn & M. Bobick,2014, “The empire strikes back: War without war and occupa-
tion without occupation in the Russian sphere of influence”, American Ethnologist, 41(3): 
405-413. 
8 V. Morozov, 2013, “Subaltern Empire?”, Problems of Post-Communism, 60(6): 16-28.

https://www.crisisgroup.org/global/reaffirming-ukraines-sovereignty-and-territorial-integrity-un
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στόχους που είχαν να κάνουν με τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της 
Ουκρανίας· η κυβέρνηση Ζελένσκι φάνηκε διατεθειμένη να συζητήσει 
το ενδεχόμενο ουδετερότητας στις συνομιλίες που διεξήχθησαν τις 
πρώτες εβδομάδες. Όμως η ανακοίνωση προσάρτησης από τη Ρωσία 
δημιουργεί αδιέξοδο ακόμα και σε αυτούς που επιχειρηματολογούν υπέρ 
των διαπραγματεύσεων: Ποια χώρα άραγε θα δεχόταν να εκχωρήσει εδάφη 
της, και μάλιστα με τον πληθυσμό και την οικονομική σημασία αυτών; 
Άρα, η ενίσχυση του εδαφικού χαρακτήρα του πολέμου9 δυσχεραίνει την 
συμπεφωνημένη επίλυσή του.

Συμπερασματικά, με βάση όλα τα σενάρια τερματισμού του πολέμου, η 
κατάσταση φαντάζει δυσοίωνη. Εκτός της ανθρωπιστικής τραγωδίας που σε 
κάθε περίπτωση συνεπάγεται ο πόλεμος και παρακάμπτοντας το – σημαντικό 
– ερώτημα σε τι ακριβώς θα συνίστατο πρακτικά μια στρατιωτική νίκη από 
την κάθε πλευρά, το ενδεχομενο στρατιωτικής επικράτησης της Ρωσίας 
θα οδηγούσε σε νέο διπολισμό και ενθάρρυνση κρατικής επιθετικότητας· 
επικράτηση της Ουκρανίας απ’ την άλλη, θα οδηγούσε στην καλύτερη 
περίπτωση σε μια ταπεινωμένη πυρηνική δύναμη και στη χειρότερη στην 
πραγματοποίηση της πυρηνικής απειλής με ανείπωτες συνέπειες. Η 
επ’ αόριστον παράταση μιας ένοπλης αντιπαλότητας, με ανακωχές και 
περιοδικές αναφλέξεις, όπως μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, κατά μήκος ενός 
βαριά στρατιωτικοποιημένου ρωσο-ουκρανικού συνόρου όπως στην Κορέα, 
αποτελεί ένα πιθανό ενδεχόμενο. Η συμφωνία ειρήνης φαντάζει εξαιρετικά 
μακρινή, καθώς πέραν των λόγων που αναλύθηκαν, συνεπάγεται επιλογές 
που ισοδυναμούν με ομολογία πλήρους αποτυχίας για τις δύο κυβερνήσεις. 

9 Βλέπε διάκριση, μεταξύ «territorial» και «policy» wars (J. Vasqueaz & B. Valeriano, 2010, 
“Classification of Interstate Wars”, The Journal of Politics, 72 (2): 1–18.

https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/how-the-war-in-ukraine-might-end
https://www.newyorker.com/culture/annals-of-inquiry/how-the-war-in-ukraine-might-end
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/sep/27/putin-regime-fall-ukraine-west-negotiate
https://newleftreview.org/issues/ii133/articles/tony-wood-matrix-of-war/?pc=1434
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Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα: 
Μια ιδέα με προοπτικές και 
προκλήσεις
Γιάννης Γούναρης, 
Δικηγόρος, LLM London School of Economics, 
Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ

Προς το μοντέλο της Ευρύτερης Ευρώπης;

Στις 6-7 Οκτωβρίου έλαβε χώρα στην αρχετυπικά ευρωπαϊκή μητρόπολη της 
Πράγας η πρώτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 
Για πολλούς, και μόνο το γεγονός ότι οι ηγέτες 44 ευρωπαϊκών κρατών 
συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα φλέγοντα ευρωπαϊκά προβλήματα της 
εποχής μας συνιστά μια μεγάλη επιτυχία. Η ιδέα είναι πνευματικό τέκνο του 
Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τη διατύπωσε για πρώτη 
φορά στο Στρασβούργο τον περασμένο Μάιο – συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου, 
Ημέρα της Ευρώπης, αλλά και της Αντιφασιστικής Νίκης. 

Αναπόφευκτα, υπό τη σκιά του συνεχιζόμενου –χωρίς προοπτική ειρήνευσης 
επί του παρόντος– ουκρανικού πολέμου, η σύνοδος χαρακτηρίστηκε ως «ένα 
ισχυρό μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», 
μολονότι είναι αμφίβολο εάν αυτό το μήνυμα έφτασε μέχρι το Κρεμλίνο 
ή ακόμα και εάν κάποιοι από τους συμμετέχοντες ηγέτες (ενδεικτικά, ο 
Τούρκος, ο Ούγγρος ή ο Αζέρος και ο Αρμένιος) το εξέλαβαν ως τέτοιο. 
Ορθότερο θα ήταν να εξεταστεί σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και 
υπό το πρίσμα του ερωτήματος εάν προσφέρει μια εναλλακτική μέθοδο 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, παράλληλη με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και ιδίως την ΕΕ. 

Το ερώτημα αυτό από μόνο του εμπεριέχει μια παραδοχή, κοινό μυστικό 
πλέον, την οποία όμως κανείς Ευρωπαίος ηγέτης δεν τολμά και ούτε 
πρόκειται να διατυπώσει ανοικτά: η ΕΕ, ακόμα κι αν δεν φτάσει κανείς στο 
σημείο να ισχυριστεί ότι έχει αποτύχει ιστορικά στον ρόλο της, σίγουρα 
πάντως δεν λειτουργεί επαρκώς, δεν αποδίδει. Οι λόγοι για αυτή την μάλλον 
άδοξη κατάληξη είναι πολλοί, και ασφαλώς θα αποτελέσουν αντικείμενο 
μελέτης του ιστορικού του μέλλοντος. Προς το παρόν, αρκεί η διαπίστωση 
ότι αρκετοί –και όχι μόνο ο Μακρόν– το έχουν αντιληφθεί και αναζητούν 
νέες –ή  λιγότερο νέες– μορφές ευρωπαϊκής οργάνωσης που θα είναι 
περισσότερο ευέλικτες, λιγότερο γραφειοκρατικές, ταχύτερες και, ελπίζει 
κανείς, περισσότερο αποτελεσματικές.
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, μια όχι και τόσο καινοφανής ιδέα, είναι 
μια τέτοια απόπειρα. Στη σύνοδο της Πράγας η ΕΕ διά της (μετριότατης) 
ηγεσίας της δεν ήταν στο προσκήνιο. Επομένως, μια πρώτη διαπίστωση 
είναι ότι το νέο αυτό ευρωπαϊκό φόρουμ θα είναι ακραιφνώς διακρατικό και 
διακυβερνητικό, απορρίπτοντας το υπερεθνικό μοντέλο που χαρακτήριζε 
πάντα την ΕΕ και τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προηγουμένως. Είναι, 
επίσης, σαφές ότι δεν θα είναι ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός – και 
πράγματι, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ακόμα 
ένας, που θα λειτουργεί παράλληλα και σε ανταγωνισμό με τους ήδη 
υπάρχοντες. Εάν στο μέλλον κριθεί απαραίτητη μιας κάποιας μορφής 
θεσμική συνέχεια και υποστήριξη, αυτή μπορεί κάλλιστα να παρασχεθεί 
διά του δανεισμού της Γραμματείας και των υπηρεσιών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, ιδίως από τη στιγμή που ο χάρτης του τελευταίου και ο 
χάρτης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας εφάπτονται απολύτως. 
Έχει όμως, όπως θα δούμε πιο κάτω, τη δυναμική να υποκαταστήσει 
την ΕΕ σε κάποιους τομείς υψηλής πολιτικής όπου απαιτείται ταχύτητα 
και ευελιξία και, συνεπώς, προκρίνεται η μέθοδος των διακρατικών 
διαπραγματεύσεων. Πέραν τούτου, σε αυτό το στάδιο, κανείς –ούτε καν 
ο ίδιος ο Μακρόν– δεν είναι σίγουρος για το ποια μορφή θα πάρει και τι 
είδους εντολή θα έχει, με ποια ζητήματα θα καταπιαστεί και πώς. 

Εν πάση περιπτώσει, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, «αυτή η νέα 
ευρωπαϊκή οργάνωση θα επιτρέψει στα δημοκρατικά ευρωπαϊκά έθνη 
που προσυπογράφουν τις κοινές βασικές αξίες μας να βρουν έναν 
νέο χώρο για συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, της ενέργειας, 
των μεταφορών, των επενδύσεων, των υποδομών, της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων». Δύο παρατηρήσεις εδώ είναι ότι, πρώτον, 
πρόκειται για μια αρκετά ασαφή και αόριστη περιγραφή και, δεύτερον, 
επικαλύπτει σε μεγάλο βαθμό πολιτικές που ήδη, υποτίθεται, ασκούνται 
από την ΕΕ. Συνεπώς, ίσως η ειδοποιός διαφορά είναι ότι η Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Κοινότητα θα καταπιαστεί με αυτούς τους τομείς ή έστω με 
κάποιες πτυχές τους, αλλά με τη δυνατότητα συμμετοχής όλων (ή σχεδόν 
όλων) των ευρωπαϊκών κρατών και όχι μόνο των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Πράγμα που αμέσως γεννά το ερώτημα: εάν ένα κράτος, λόγου χάρη η 
Τουρκία ή η Ουκρανία μπορεί να επωφελείται από τη συμμετοχή της σε 
αυτές τις πολιτικές, ποιο το κίνητρο να ενταχθεί στην ΕΕ, υποβαλλόμενη 
στη χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία ενσωμάτωσης του κοινοτικού 
κεκτημένου; 
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Από αυτή την άποψη, εάν η Ευρύτερη Ευρώπη ήθελε ιδωθεί όχι ως 
προθάλαμος για τους νεοεισερχόμενους δεύτερης διαλογής που 
περιμένουν υπομονετικά να κριθούν άξιοι, αλλά ως ένας αγωγός διπλής 
κατεύθυνσης που οδηγεί τόσο προς την πλήρη ένταξη όσο και ως προς 
τη χαλαρότερη συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής δράσης, 
γίνεται ιδιαίτερα ελκυστική.

Brexit reversed;

Επ’ αυτού αξίζει να σταθεί κανείς στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, 
η πάλαι ποτέ πρωθυπουργός του οποίου Λιζ Τρας πρόλαβε στην 44ήμερη 
θητεία της να συμμετάσχει στη σύνοδο, πριν εξαφανιστεί στην ιστορική λήθη. 
Μάλιστα, εξέφρασε και κάποιες ενστάσεις για την ονομασία «Ευρωπαϊκή 
Πολιτική Κοινότητα» –λόγω του ότι θυμίζει υπερβολικά την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα και τη διάδοχό της ΕΕ, από την οποία η Βρετανία 
υποτίθεται ότι έχει αποχωρήσει– εκφράζοντας μια προτίμηση για τον τίτλο 
«Ευρωπαϊκό Πολιτικό Φόρουμ». 

Εν πάση περιπτώσει, όπως κι αν θέλουν να την ονομάζουν οι Βρετανοί για 
να νιώθουν πιο άνετα («Ευρωπαϊκή Κοινοπολιτεία» ίσως θα τους άρεσε), 
δεν παύει να σηματοδοτεί μια κάποια επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου 
σε ένα ηπειρωτικό φόρουμ (ορίστε!) όπου λαμβάνουν χώρα πανευρωπαϊκές 
γεωπολιτικές διαβουλεύσεις. 

Realpolitik ή πολιτικός ιδεαλισμός;  

Εξάλλου, επιστρέφοντας στον αρχικό ορισμό του Μακρόν, εύκολα 
διαπιστώνει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα σίγουρα δεν συνιστά 
μια συγκέντρωση αποκλειστικά δημοκρατικών εθνών «που σέβονται τις 
θεμελιώδεις κοινές μας αξίες». Όπως κι αν ορίζεται το «δημοκρατικό 
έθνος», πολύ δύσκολα καλύπτει χώρες όπως η Τουρκία του Ερντογάν ή το 
Αζερμπαϊτζάν του Αλίγιεφ (ή, αν δεν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το 
δάχτυλο μας, την Ουκρανία του Ζελένσκι). Έχει όμως τόση σημασία αυτό; Η 
απάντηση σε αυτό εξαρτάται και πάλι από το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει 
η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, ποιος ο σκοπός και η αποστολή της.

Αν, για παράδειγμα, στο μέλλον εξελιχθεί σε ένα πεδίο πανευρωπαϊκής 
συνεργασίας σε ευαίσθητους τομείς υψηλής πολιτικής, στους οποίους όμως 
υποτίθεται ότι η ΕΕ έπαιζε ή φιλοδοξούσε να παίξει ρόλο (για παράδειγμα, 
ασφάλεια και άμυνα), ή εάν επεκταθεί και σε συναντήσεις σε υπουργικό 
επίπεδο και όχι μόνο κορυφής, τότε αναπόδραστα θα επισκιάσει και θα 
υποσκελίσει την τελευταία σε κάποιο βαθμό, μια προοπτική που ασφαλώς
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δεν χαροποιεί ιδιαίτερα τις Βρυξέλλες. Αυτές, με τη σειρά τους, θα 
αντεπιτεθούν με το επιχείρημα (ειλικρινές ή υποκριτικό, ας το κρίνει 
ο καθένας) ότι η Realpolitik δεν επιτρέπεται να υπερισχύσει των 
«ευρωπαϊκών αρχών και αξιών» και ότι κάτι τέτοιο θα υπονόμευε τη 
μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του όλου εγχειρήματος, 
ευθυγραμμίζοντας ολόκληρη την ήπειρο με τον μικρότερο κοινό 
δημοκρατικό παρονομαστή. Τούτου λεχθέντος, δεν θα είχε πολύ νόημα 
η συζήτηση και η διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών σε μια σειρά 
σημαντικών ευρωπαϊκών προβλημάτων, λόγου χάρη στα Βαλκάνια, την 
Ανατολική Μεσόγειο, τον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα, χωρίς τη 
συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων κρατών. 

Κάπως έτσι φτάνει κανείς στον πάρα πολύ μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο, 
που δεν είναι άλλος από τη Ρωσία και τη διατήρηση ή όχι ανοιχτών 
διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα. Προφανέστατα, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, η παρουσία του Βλαδίμηρου Πούτιν στην Πράγα θα ήταν 
αδιανόητη, η δε επανέναρξη μιας συζήτησης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια 
με τη Ρωσία μια υπόθεση εκτός πραγματικότητας. Μακροπρόθεσμα 
όμως –και οι ηγεσίες πρέπει να βλέπουν τα πράγματα και να σχεδιάζουν 
μακροπρόθεσμα– αυτήν τη συζήτηση δεν θα μπορέσει να την αποφύγει η 
υπόλοιπη Ευρώπη, ούτε να αγνοήσει επί μακρόν τον ελέφαντα που είναι 
στο ίδιο δωμάτιο, δηλαδή την ευρωπαϊκή ήπειρο, και δεν πρόκειται να 
φύγει. Όσο αποκρουστικό κι αν φαίνεται σε κάποιους, διαρκής ευρωπαϊκή 
ειρήνη με τη Ρωσία απέναντι και εκτός να παίζει τον ρόλο του «κακού» 
και όχι εντός να συνομιλεί με τις δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες, απλά 
δεν μπορεί να υπάρξει.
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Οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης 
είναι εδώ: Ο κίνδυνος νέων διεθνών 
διενέξεων και η πίεση προς τους 
διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς
Βαγγέλης Βιτζηλαίος, 
Συντονιστής Κύκλου Διεθνών & Ευρωπαϊκών Αναλύσεων 
ΕΝΑ, Υποψήφιος Διδάκτωρ Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μπορεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι πολλαπλές επιπτώσεις 
του (ενεργειακή κρίση, πληθωριστικές πιέσεις, επισιτιστική κρίση, 
νέες εξοπλιστικές δαπάνες κ.ά.) –ιδιαίτερα μετά τους παγκόσμιους 
κλυδωνισμούς που προκάλεσε η κρίση Covid-19–  να αποτελεί παράγοντα 
επιβράδυνσης της αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
εξαιτίας αμεσότερων πολιτικών και οικονομικών προτεραιοτήτων, ωστόσο 
οι συνέπειες αυτές διαμορφώνουν νέους συσχετισμούς σε ένα ήδη 
εύθραυστο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Οι νέες αυτές τάσεις, ως απόρροια της κλιματικής κρίσης, εμφανίζονται 
πλέον δυναμικά στο επίπεδο των διεθνών σχέσεων, καταδεικνύοντας ότι 
η έλλειψη διεθνούς εγρήγορσης και συνεργασίας θα επιδεινώσει μια ήδη 
πολύπλοκη πραγματικότητα σε έναν ήδη μεταβαλλόμενο πολυπολικό κόσμο.

Κλιματικές αποζημιώσεις και ο κίνδυνος νέων διεθνών 
διενέξεων

Η κλιματική κρίση εμφανίζεται πλέον ως γενεσιουργός αιτία και ενδεχομένως 
επιταχυντής νέων αντιπαραθέσεων και (πολιτικών) συγκρούσεων μεταξύ 
κρατών. Οι τριβές σε αυτή τη φάση καταγράφονται μεταξύ αναπτυσσόμενων 
χωρών, που υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και 
αναπτυγμένων χωρών του παγκόσμιου Βορρά, στο χέρι των οποίων είναι 
πολιτικά και οικονομικά η προώθηση της αντιμετώπισης των συνεπειών της 
περιβαλλοντικής κρίσης, ιδιαίτερα μέσω της επιρροής που ασκούν στους 
διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς.

Ένα από τα ζητήματα που ανακύπτουν στον δημόσιο διάλογο είναι αυτό 
της αξίωσης αποζημιώσεων εκ μέρους χωρών που έχουν πληγεί από ακραία 
καιρικά φαινόμενα. Τον Σεπτέμβριο ιστορικές πλημμύρες έπληξαν το 
Πακιστάν, προκαλώντας ζημιές στο 1/3 των περιφερειών της χώρας, με
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εκτιμώμενο κόστος 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε συνέντευξή της η 
υπουργός Κλίματος της χώρας Σέρι Ρεχμάν δήλωσε ότι «υπάρχουν τόσες 
πολλές απώλειες και ζημιές με τόσο μικρές αποζημιώσεις σε χώρες που 
συνέβαλαν τόσο λίγα στο παγκόσμιο αποτύπωμα άνθρακα, που προφανώς 
η συμφωνία που έγινε μεταξύ του παγκόσμιου Βορρά και του παγκόσμιου 
Νότου δεν λειτουργεί», ζητώντας αποζημιώσεις και περισσότερη δράση 
από τις πλούσιες χώρες και αφήνοντας παράλληλα αιχμές προς τις μεγάλες 
εταιρείες με κέρδη «πολύ μεγαλύτερα από το ΑΕΠ πολλών χωρών». 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ενόψει της Διάσκεψης για το Κλίμα (COP27) που 
θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αίγυπτο, η Πρώτη Υπουργός της 
Σκωτίας Νίκολα Στάρτζεον τόνισε ότι «οι άνθρωποι στον παγκόσμιο Νότο 
και οι αναδυόμενες οικονομίες ήδη πληρώνουν το τίμημα της κλιματικής 
αλλαγής κάθε μέρα», καλώντας τις αναπτυγμένες χώρες «να αναλάβουν 
την ηθική ευθύνη αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος».

Διακύβευμα, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο η αποκατάσταση της παγκόσμιας 
ηθικής τάξης, αλλά και η αποτροπή δημιουργίας άλλης μιας εστίας διεθνών 
αντιπαραθέσεων, με ευρείες διαστάσεις. Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 
2019 συνέδεσε την κλιματική κρίση με ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρατών. 
Συγκεκριμένα, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η εντεινόμενη κλιματική αλλαγή 
είναι πιθανό να αυξήσει στο μέλλον τον κίνδυνο βίαιων συγκρούσεων, 
υπολογίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή ή και η μεταβλητότητα του κλίματος 
μεγιστοποίησε κατά 3% έως 20% τον κίνδυνο ένοπλων συγκρούσεων τον 
περασμένο αιώνα. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε ότι, εάν δεν μειωθούν τα 
παγκόσμια ποσοστά εκπομπών, ο κίνδυνος βίας που μπορεί να προκληθεί 
από το κλίμα είναι πενταπλάσιος. 

Μία ακόμη σημαντική πτυχή αποτελεί το ζήτημα των κλιματικών προσφύγων, 
προϊόν του εκτοπισμού εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων. Υπενθυμίζεται 
ότι το Ινστιτούτο Οικονομικών & Ειρήνης (IEP) έχει υπολογίσει ότι, εάν οι 
φυσικές καταστροφές συνεχίσουν να καταγράφουν τους ίδιους ρυθμούς με 
αυτούς των τελευταίων δεκαετιών, πάνω από 1,2 δισ. άνθρωποι θα έχουν 
εκτοπιστεί ως το 2050. 

https://www.theguardian.com/world/2022/sep/04/pakistan-floods-reparations-climate-disaster
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1300-6
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/09/Ecological-Threat-Register-Press-Release-27.08-FINAL.pdf
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Η επείγουσα ανάγκη για πόρους πιέζει πλέον ασφυκτικά 
τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς

Καθώς το κόστος διαχείρισης της πανδημικής κρίσης έχει επιβαρύνει τα 
δημοσιονομικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο και οι κεντρικές τράπεζες 
έχουν αυξήσει τα επιτόκιά τους για τον περιορισμό των πληθωριστικών 
πιέσεων –με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισμού και τη διόγκωση 
του χρέους, ιδιαίτερα για ήδη υπερχρεωμένα κράτη, οι πόροι που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τεράστιο «αγκάθι».

Η πίεση προς τους δύο διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς να 
ανακατευθύνουν πόρους προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
αυξάνεται διαρκώς με το «μέτωπο» που σχηματίζουν οι αναπτυσσόμενες 
χώρες να απαιτεί νέες προτεραιότητες και πολιτικές ΔΝΤ – Παγκόσμιας 
Τράπεζας, με μία ουσιαστικά αναδιάρθρωσή τους. Τα νησιά Μπαρμπάντος 
στην Καραϊβική ηγούνται της προσπάθειας μικρότερων, αναπτυσσόμενων 
χωρών για την εξεύρεση πόρων με στόχο την καταπολέμηση των συνεπειών 
της κλιματικής αλλαγής. Την ίδια ώρα, 20 χώρες που είναι περισσότερο 
ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως η υπερθέρμανση 
του πλανήτη, εξετάζουν το ενδεχόμενο να «παγώσουν» την αποπληρωμή 
των χρεών τους, που ανέρχονται συνολικά σε 685 δισ. ευρώ, ώστε να 
επενδύσουν σε κλιματικά πρότζεκτ. Οι υπουργοί Οικονομικών των κρατών-
μελών ενός μπλοκ 58 αναπτυσσόμενων χωρών (Vulnerable Group of 
Twenty ή, πιο σύντομα, V20) εξέδωσαν στις 16 Οκτωβρίου ανακοινωθέν 
στο πλαίσιο της ετήσιας συνόδου ΔΝΤ – Παγκόσμιας Τράπεζας, με το 
οποίο καλούν σε ελάφρυνση χρεών και μεταρρύθμιση της αρχιτεκτονικής 
της παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης υπογραμμίζοντας ότι για τις 
κλιματικά ευάλωτες οικονομίες «οι κλιματικές καταστροφές και το χρέος 
αποτελούν έναν φαύλο κύκλο». Η V20 τόνισε μάλιστα ότι οι 58 χώρες που 
την αποτελούν εμφανίζουν αποπληρωμές χρέους ύψους τουλάχιστον 435 
δισ. δολαρίων μέσα στην επόμενη τετραετία, διάστημα στο οποίο είναι 
αναγκαίες νέες επενδύσεις.

Οι διαρκείς εκκλήσεις και πιέσεις δείχνουν ότι κάτι αρχίζει να κινείται σε 
πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, αν και ακόμα είναι νωρίς για εκτιμήσεις. Το 
θέμα των χρηματοδοτικών αναγκών αναδείχθηκε τόσο στην πρόσφατη 
Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όσο και στην ετήσια 
σύνοδο των θεσμών του Μπρέτον Γουντς, λίγο διάστημα μετά τις δηλώσεις 
του επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μάλπας, ο οποίος 
αμφισβήτησε ουσιαστικά ότι η κλιματική αλλαγή έχει ανθρωπογενή αίτια.

https://www.nytimes.com/2022/10/14/climate/climate-disasters-poor-nations-iimf.html
https://www.v-20.org/our-voice/news/press-releases/climate-vulnerable-economies-climate-disasters-and-debt-are-a-vicious-cycle
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Την προηγούμενη εβδομάδα ΗΠΑ, Γερμανία και χώρες της G7 κατέθεσαν 
πρόταση στην Παγκόσμια Τράπεζα με σειρά μέτρων προς εξέταση: Η 
ισχύουσα πολυμερής αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της ανάπτυξης «δεν 
έχει σχεδιαστεί» ώστε να αντιμετωπίσει «διασυνοριακές» προκλήσεις, όπως 
η κλιματική αλλαγή και η πανδημία, ανέφερε η πρόταση, κάνοντας λόγο για 
«κενά χρηματοδότησης» στον κόσμο και υπογραμμίζοντας ότι «ο κόσμος 
εξελίσσεται, και ο όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας πρέπει να εξελιχθεί μαζί 
του». Παράλληλα, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι με κονδύλια 37 δισ. δολαρίων 
τέθηκε σε λειτουργία ο νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός Ανθεκτικότητας 
και Βιωσιμότητας (Resilience and Sustainability Trust) του Ταμείου. 
Πρόκειται για ένα αποθεματικό που προορίζεται να στηρίξει χρηματοδοτικά 
τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος για την αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, των πανδημιών και των «διαρθρωτικών προκλήσεων», 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να μπει σε παύση

Η Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ δήλωσε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του 
ετήσιου συνεδρίου του Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας ότι ο κόσμος 
ζει διαδοχικά σοκ και «δεν υπάρχει κουμπί παύσης της κλιματικής κρίσης 
ενώ αντιμετωπίζουμε τις άλλες κρίσεις». Εν μέσω πολλαπλών υφιστάμενων 
κρίσεων, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι εδώ και έχουν άμεσο 
αντίκτυπο τόσο στη διαχείριση των υφιστάμενων ζητημάτων στο παρόν όσο 
και στις προοπτικές σε παγκόσμιο, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. 
To ζήτημα των κλιματικών αποζημιώσεων αλλά και της εξεύρεσης πόρων 
θα είναι από τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν στην επερχόμενη 
πολυαναμενόμενη Σύνοδο για το Κλίμα στο Σαρμ ελ Σεΐχ (6-18 Νοεμβρίου 
2022). 

Ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αφού το ποιος ευθύνεται για την κλιματική κρίση 
–άρα και το ποιος θα πληρώσει για την επιδείνωση ή τη μη αντιμετώπισή της 
σε επίπεδο χωρών– αποτελεί έναν δισεπίλυτο γρίφο. Θα «πληρώσει» όλος ο 
παγκόσμιος Βορράς για τις εκπομπές CO2 ή μήπως το μερίδιο κάθε χώρας 
θα εξαρτηθεί από το ποια εκπέμπει περισσότερο; Αυτό είναι ένα από τα 
πολλά ερωτήματα που ανακύπτουν, και εδώ κρίσιμος είναι ο ρόλος των 
διεθνών οργανισμών ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. Όμως και οι ίδιοι οι οργανισμοί έχουν την ευθύνη να 
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Μιλώντας στο πλαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, η πρωθυπουργός των Μπαρμπάντος Μία Μότλεϊ 
απηύθυνε κάλεσμα για έναν «νέο διεθνισμό», αφού οι θεσμοί του Μπρέτον 
Γουντς «δεν μπορούν πλέον, τον 21ο αιώνα, να υπηρετούν τους σκοπούς 
για τους οποίους συστάθηκαν τον 20ό αιώνα».

https://www.ft.com/content/a6e57f1c-005a-49fa-a295-01c22aba862a
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Το σίγουρο είναι ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης διατρέχουν πλέον το 
σύνολο των πτυχών των διεθνών σχέσεων και της παγκόσμιας οικονομικής 
διακυβέρνησης. Όσο πιο γρήγορα τεθεί σε προτεραιότητα η αντιμετώπιση 
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, τόσο λιγότερο επώδυνες επιπτώσεις 
θα υπάρξουν σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, αλλά και σε ανθρωπιστικό, σε 
επίπεδο ανθρώπινων κοινωνιών.
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Η Σκανδιναβία ξανά στις κάλπες: 
Τα διακυβεύματα των εκλογών 
στη Δανία
Άρης Παπαδόπουλος,
Πολιτικός Επιστήμονας

Στη Νορβηγία οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν πριν από έναν χρόνο, 
ενώ στη Σουηδία λίγο περισσότερο από έναν μήνα πριν. Έπειτα από σχεδόν 
τριάμισι χρόνια, ήρθε και η σειρά των έτερων Σκανδιναβών, των Δανών, να 
εκλέξουν, την πρώτη μέρα του Νοεμβρίου, τα 175 (επικράτεια της Δανίας) 
+ 4 (από 2 σε καθεμιά από τις υπερπόντιες αυτόνομες περιοχές Γροιλανδία 
και Νησιά Φερόε) μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου (Volketing). Το όριο 
για να εισέλθει ένα κόμμα στη Βουλή ορίζεται στο 2%, αν και οι έδρες 
κατανέμονται σε πρώτη φάση ανά εκλογική περιφέρεια (12 στο σύνολο), 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα εκπροσώπησης και των τοπικών κομμάτων.

Η χώρα-γέφυρα της Σκανδιναβίας με την ηπειρωτική Ευρώπη συγκαταλέγεται 
σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες στις πέντε πρώτες θέσεις του Δείκτη 
Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) και των χωρών-δωρητών αναπτυξιακής 
βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών. Πολιτικά, εύλογα μπορεί κανείς να υποθέσει, 
ότι χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα, αφού η πλειονότητα των 
κυβερνήσεων εξαντλεί την τετραετή κυβερνητική θητεία (παλαιότερα δύο 
έτη). Γιατί δεν συνέβη αυτό άλλη μία φορά;

Τα γεγονότα

Οι εκλογές προκηρύχθηκαν στις 5 Οκτωβρίου, μετά την απόφαση της 
πρωθυπουργού Μέτε Φρεντέρικσεν να παραιτηθεί, την –τυπική– επικύρωσή 
της και την επακόλουθη διάλυση της Βουλής από τη μονάρχη της χώρας 
Μαργαρίτα Β΄. Να σημειωθεί ότι η Φρεντέρικσεν ήταν η 78η πρωθυπουργός, 
αλλά μόλις η 2η γυναίκα πρωθυπουργός στην πολιτική ιστορία της Δανίας, 
μετά τη συνοδοιπόρο της στο «Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Δανίας» 
Χέλε Τόρνιγκ-Σμιτ (επικεφαλής της κυβέρνησης την τετραετία 2011-2015). 

Είναι κοινώς παραδεκτό ότι η απερχόμενη κυβέρνηση κατέβαλε τα τελευταία 
τρία χρόνια γενναίες προσπάθειες για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, 
ειδικά αν αναλογιστούμε ότι από το 1979 έως το 2019 οι σοσιαλδημοκράτες 
είχαν αναδειχθεί στα κυβερνητικά έδρανα μόλις για 16 χρόνια, με τις 
κεντροδεξιές κυβερνήσεις συνεργασίας του φιλελεύθερου «Venstre» και
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του «Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος» να αποσαρθρώνουν σημαντικά το 
πάλαι ποτέ κραταιό δανέζικο πρόγραμμα κοινωνικού κράτους. Με στόχο την 
ανάσχεση της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής, ανέλαβαν νομοθετικές 
πρωτοβουλίες για τη μείωση των κομίστρων στις δημόσιες συγκοινωνίες και 
γενικότερα των πληθωριστικών πιεσεων, με προσπάθεια δημοσιονομικής 
«ανακούφισης» των ασθενέστερων και μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων 
μέσω μιας ήπιας προοδευτικής αύξησης των φορολογικών συντελεστών.

Η μονοκομματική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση μειοψηφίας (49 
βουλευτές) τύγχανε κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης από το σύνολο του 
«κόκκινου συνασπισμού», που είχε ανεπίσημα σχηματιστεί πριν από τις 
εκλογές του 2019 και εξασφάλισε οριακά την πλειοψηφία εδρών: τα δύο 
αδελφά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και η αριστερή «Κοινότητα Λαών» (3 
από τις 4 έδρες σε Γροιλανδία και Νησιά Φερόε), το οικολογικό-αριστερό 
κόμμα «Ενιαία Λίστα» (13 βουλευτές), το (επίσης οικολογικό-αριστερό) 
«Σοσιαλιστικό Λαϊκό Κόμμα» (15 έδρες) και, τέλος, το κατ’ όνομα 
«Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς», το οποίο τοποθετείται μάλλον στο 
κέντρο του πολιτικού φάσματος (14 έδρες). 

Εικόνα 1: Τα αποτελέσματα στις βουλευτικές εκλογές της Δανίας το 2019 ανά δημοτική ενότητα-
κοινότητα. Οι Σοσιαλδημοκράτες (Α) αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη στο Funen (κεντρικό νησί), τη Βόρεια 
Γιουτλάνδη και τα βιομηχανικά προάστια της Κοπεγχάγης, τα Συντηρητικά Κόμματα (C,V, K) σε Βόρεια 
Ζηλανδία και Κεντρική και Νότια Γιουτλάνδη, ενώ τα αριστερά κόμματα (Ø, Β) εντός του αστικού ιστού 
της Κοπεγχάγης. Μοιρασμένα τα Νησιά Φερόε και η Γροιλανδία (πάνω αριστερά).
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Το εν λόγω κόμμα, στο οποίο μετέχει (και του οποίου στο παρελθόν ηγούνταν) 
η νυν Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μάργκαρετ Βεστάγκερ, ήταν 
εκείνο που απείλησε να καταψηφίσει την κυβέρνηση, γνωστοποιώντας την 
πρόθεσή του να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας σε περίπτωση που εκείνη 
δεν παραιτούνταν, με αφορμή το… «κυνήγι νυφίτσας»(!) στη δανέζικη 
ύπαιθρο, καθώς προ μηνών η κυβέρνηση είχε κρίνει υπερπλεονάζοντα τον 
αριθμό των ζώων αυτών.

Τα «προοδευτικά» κίνητρα

Στην πραγματικότητα, το προοδευτικό κεντρώο κόμμα, που αύξησε τις έδρες 
του από κοινού με τα υπόλοιπα αριστερά και τα περισσότερα συντηρητικά 
κόμματα σε βάρος των σοσιαλδημοκρατών και των κεντροδεξιών 
φιλελευθέρων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές (εικόνα 2) πριν 
από ένα έτος, θέλησε να εκμεταλλευτεί την πολιτική συγκυρία στοχεύοντας 
σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό από το 8,6% του 2019 και, επομένως, σε 
μεγαλύτερη επιρροή ή και συμμετοχή στην επόμενη κυβέρνηση.

Εικόνα 2: Τα αποτελέσματα για το δήμο της Κοπεγχάγης στις δημοτικές εκλογές του 2021 σε σύγκριση 
με αυτά του 2017 ήταν μάλλον ενδεικτικά της τάσης που κατέγραφαν όλα τα κόμματα τη στιγμή εκείνη 
στην πλειονότητα των δήμων της χώρας.
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Από την πλευρά της, η Φρεντέρικσεν «σήκωσε το γάντι» θεωρώντας πως 
θα μπορούσε να ανακτήσει το «ηθικό πλεονέκτημα» αν παρουσίαζε το 
σοσιαλ-φιλελεύθερο κόμμα ως καιροσκοπικό και ανεύθυνο, διατεθειμένο 
να ρισκάρει την οικονομική αποσταθεροποίηση της χώρας πριν από έναν 
πολύ δύσκολο –σε όλα τα επίπεδα– χειμώνα για κάθε χώρα της Δυτικής 
Ευρώπης. Απώτερος στόχος της ήταν ο προσεταιρισμός των μετριοπαθών 
κεντροαριστερών ψηφοφόρων, προκειμένου να αυξήσει τα ποσοστά 
του κόμματός της, ώστε αυτό να εξαρτάται σε μικρότερο βαθμό από 
μικρότερα κόμματα της Αριστεράς και του κέντρου στην περίπτωση που το 
προοδευτικό «κόκκινο μπλοκ» πλειοψηφήσει στις επικείμενες εκλογές και 
πάλι του συντηρητικού «γαλάζιου μπλοκ». Μέχρι στιγμής, η στρατηγική της 
πρωθυπουργού είναι η επικρατέστερη (εικόνα 3), όπως και η δημοφιλία της 
έναντι των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών (εικόνα 4).

Εικόνα 3: Πρόσφατη δημοσκόπηση για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές στη Δανία με αποτελέσματα 
συγκριτικά με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2019. Τα κόμματα Α, Β, F, Q, Å, Ø απηχούν 
ιδεολογικά προοδευτικές απόψεις, ενώ τα V, O, C, D, M, K και Æ συντηρητικές.



Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Σ 

20
22

28

Εικόνα 4: Πρόσφατη δημοσκόπηση για τον/την επικεφαλής κόμματος που προτιμούν οι πολίτες της 
Δανίας για πρωθυπουργό

Η «(ακρο)δεξιά πολυκατοικία»

Την ίδια ώρα που οι σοσιαλδημοκράτες και οι εταίροι τους εκτός κυβέρνησης 
αψιμαχούν για το ποιος θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στον ευρύτερο 
προοδευτικό χώρο, η Κεντροδεξιά προσπαθεί να ανασυνταχθεί. Το «Κόμμα 
της Αριστεράς» (οικονομικά και κοινωνικά κεντροδεξιό) πρόσφατα φαίνεται 
να κερδίζει και πάλι έδαφος έναντι του «Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος» 
στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Αμφότερα πάντως επιθυμούν το ένα την καλή 
πορεία του άλλου, ώστε να αποσπάσουν τα «κλειδιά της διακυβέρνησης» 
από τους σοσιαλδημοκράτες με μια ατζέντα χαμηλότερης φορολογίας. 
Τα παραδοσιακά κόμματα της δανέζικης Κεντροδεξιάς συνεπικουρούν 
τα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα των «Μετριοπαθών» (κεντροδεξιό), της 
«Νέας Δεξιάς» και των «Δημοκρατών της Δανίας» (υπερδεξιά), μαζί με τα 
ολοένα και λιγότερο δημοφιλή «Φιλελεύθερη Συμμαχία» και «Λαϊκό Κόμμα 
της Δανίας» (ακροδεξιό) (εικόνες 1 και 2). 

Ωστόσο, εξίσου σημαντική θωρείται πως είναι η επιρροή του «Λαϊκού 
Κόμματος της Δανίας» τόσο στο πρόγραμμα των υπόλοιπων κομμάτων της 
Δεξιάς όσο και στους ίδιους τους σοσιαλδημοκράτες. Οι εκλογικές επιτυχίες 
του εν λόγω κόμματος τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα την πρώτη 
θέση στις ευρωεκλογές του 2014 (26,6%) και τη δεύτερη στις βουλευτικές
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εκλογές του 2015 (21,1%), έχουν μετατοπίσει δραστικά προς μια συντηρητική 
κατεύθυνση την κοινωνική ατζέντα στη χώρα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
τον τομέα της μετανάστευσης. Το 2021 ψηφίστηκε από όλα σχεδόν τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα  νόμος περί «διάκρισης των πολιτικών προσφύγων 
από πρόσφυγες που προέρχονται από κοινωνικά ασφαλείς περιοχές» με 
ταυτόχρονη αυστηροποίηση των κριτηρίων για τους αιτούντες άσυλο που 
επιθυμούν να μεταβούν από δομές φιλοξενίας της Μεσογείου στη Δανία, με 
ειδική στόχευση κατά των μουσουλμάνων.

Αντί επιλόγου 

Στην Δανία δύο είναι τα δεδομένα: Πρώτον, η χώρα θα συνεχίσει να έχει 
τουλάχιστον ένα (κατ’ όνομα ή επί της ουσίας) αριστερό κόμμα στην 
κυβέρνηση, καθώς, εκτός από τους σοσιαλδημοκράτες, τα διάφορα 
αριστερά κόμματα και το κεντρώο «Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς», 
«Αριστερά» («Venstre») ονομάζεται επίσης το μεγαλύτερο και πλέον ιστορικό 
κεντροδεξιό κόμμα10. Δεύτερον, θα τηρηθεί τουλάχιστον μία «παράδοση»: 
είτε επί τρίτη συναπτή σκανδιναβική εκλογική αναμέτρηση (εξαιρώντας την 
Ισλανδία το 2021) η κυβέρνηση θα αλλάξει χέρια, είτε οι σοσιαλδημοκράτες 
θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο «τιμόνι», όπως συμβαίνει σε πασίγνωστη 
τηλεοπτική σειρά της χώρας αλλά –συνήθως– και στην πραγματική ζωή 
σε οποιαδήποτε από τις πέντε χώρες της χερσονήσου. Για αυτά που δεν 
γνωρίζουμε ή δεν μπορούμε να προβλέψουμε, οι απαντήσεις θα αρχίσουν 
να δίνονται σε λίγες ημέρες.

10 Ο ιδρυτής του κόμματος εμπνεύστηκε το όνομά του πριν από 150 χρόνια από τους 
«φιλελεύθερους μεταρρυθμιστές» των μετεπαναστατικών γαλλικών Εθνοσυνελεύσεων, που 
κάθονταν στα αριστερά έδρανα του κοινοβουλίου, χωρίς όμως να είναι «αριστεροί» με τη 
σημερινή έννοια του όρου. Μετά από μια διάσπαση στις αρχές του 20ού αιώνα, μερικοί από 
τους διαφωνούντες ίδρυσαν το «Ριζοσπαστικό Κόμμα της Αριστεράς», διαφοροποιώντας 
αισθητά τις θέσεις τους από εκείνες του ολοένα και πιο συντηρητικού  Venstre.
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