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H Ευρώπη σχηματίζει ένα πολιτικό σύστημα, ένα συνεκτικό σώμα, στενά 
συνδεδεμένο διά των σχέσεων και των διαφορετικών συμφερόντων των 
εθνών που κατοικούν σε αυτό το μέρος του κόσμου. Δεν είναι, όπως άλλοτε, 
ένας συγκεχυμένος σωρός από διάσπαρτα κομμάτια, καθένα εκ των οποίων 
θεωρούσε τον εαυτό του ελάχιστα ενδιαφερόμενο για τη μοίρα των άλλων και 
σπάνια απασχολούνταν με ζητήματα που δεν το αφορούσαν άμεσα. H συνεχής 
προσοχή των ηγεμόνων σε κάθε γεγονός, η αδιάκοπη διαμονή των υπουργών 
και οι ατέρμονες διαπραγματεύσεις καθιστούν τη σύγχρονη Ευρώπη ένα είδος 
κοινοπολιτείας, της οποίας τα μέλη -καθένα ανεξάρτητο, αλλά όλα συνδεδεμένα 
με τους δεσμούς του κοινού συμφέροντος- ενώνονται για τη διατήρηση της 
τάξης και της ελευθερίας. Όθεν αναδύθηκε το περίφημο σχήμα της πολιτικής 
ισορροπίας ή του ισοζυγίου δυνάμεων, δια του οποίου γίνεται αντιληπτή μια τέτοια 
διευθέτηση των πραγμάτων, ώστε κανείς ισχυρός να μη δύναται να επικρατεί 
απολύτως και να επιβάλει νόμους στους άλλους. 

Εμέρ ντε Βατέλ, Το Δίκαιον των Εθνών, 3-47 (1758)

Η Ευρώπη είναι, υπ’ αυτήν την έννοια, ουδέν λιγότερο από μια κοινοπολιτεία, με 
κάθε συστατικό της κράτος να έχει τη δική του Ιστορία, τις παραδόσεις του, τον 
τρόπο ζωής του και τα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά, με το καθένα να ζει τη 
δική του κυρίαρχη, ανεξάρτητη ύπαρξη, αλλά με όλα να μοιράζονται ένα κοινό 
πεπρωμένο.

W. Horsfall Carter, The European Commonwealth (1958)
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Ηπαρούσα μελέτη εκκινεί από τη διαπίστωση ότι οι δομές, οι θεσμοί 
και η πολιτική φιλοσοφία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως έχουν 
διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αποδείχθηκαν ολότελα ανεπαρκείς μπροστά 

στις κοσμογονικές προκλήσεις του 21ου αιώνα, με αποτέλεσμα να φθίνει το ίδιο 
το όραμα μίας Ενωμένης Ευρώπης. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι ένα μωσαϊκό 
εθνών, το καθένα με την ξεχωριστή του ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα, που 
μοιράζονται, ωστόσο, ορισμένες κοινές θεμελιώδεις αξίες και κοινά συμφέροντα, 
άλλως ένα κοινό πεπρωμένο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας. Εντούτοις, 
η εκτός πραγματικότητας εμμονή στην τεχνητή δημιουργία μίας υπερεθνικής 
ευρωπαϊκής πολιτειακής οντότητας -και μάλιστα με θεσμικό όχημα μία ξεκάθαρα 
τεχνοκρατική και νεοφιλελεύθερη ΕΕ- καταλήγει να στέκεται εμπόδιο στην 
εκπλήρωση αυτού του κοινού πεπρωμένου.

Η εναλλακτική που προτείνεται εδώ απορρίπτει τον εθνοκεντρικό απομονωτισμό, 
λειτουργώντας συγχρόνως ως αντίβαρο στην υπερσυσσώρευση εξουσίας σε μη 
δημοκρατικά, εκτός λογοδοσίας και ελέγχου κέντρα. Θεμελιώδης παραδοχή 
αυτής της πρότασης είναι ότι το συνταγματικά οργανωμένο κράτος παραμένει 
το βασικό δομικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και σε αυτό εδράζεται 
η δημοκρατική νομιμοποίηση του όποιου σχήματος ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Άρα, ένα σύγχρονο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την από κοινού επιδίωξη 
της ελευθερίας, της ειρήνης και της ευημερίας στην ήπειρό μας -χωρίς τάσεις 
ηγεμονισμού και επιβολής- γίνεται αντιληπτό ως μία εθελοντική κοινότητα 
ισότιμων εταίρων, συνδεδεμένων μέσω ενός πολυδιάστατου δικτύου πολλαπλών 
βαθμίδων ολοκλήρωσης, οι επιμέρους κόμβοι του οποίου -τα ευρωπαϊκά κράτη, 
κατά κύριο λόγο, αλλά και οι ευρωπαϊκές περιφέρειες στο μέτρο που τις αφορά- 
αλληλεπιδρούν εντός ενός λειτουργικού πλέγματος ενισχυμένων συνεργασιών, 
στις οποίες εντάσσονται -ή όχι- αυτόβουλα.

Σε αυτό το μοντέλο -το οποίο δεν περιορίζεται στην ΕΕ, αλλά την περιλαμβάνει 
ως μία από τις συνιστώσες του, τυγχάνει δε εφαρμοστέο και εντός αυτής- δεν 
υπάρχει καμία αξιολογική διάκριση ανάμεσα στους διαφορετικούς βαθμούς 
ολοκλήρωσης, αλλά ένα ανοικτό, οριζόντιο πεδίο πολιτικών πρωτοβουλιών και 
συνεργασιών. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα 
το δικό της επίπεδο ενσωμάτωσης σε αυτό το nexus, συμμετέχοντας ή μη στα 
διάφορα σχήματα στενότερης ολοκλήρωσης και διαρθρωμένων συνεργασιών, 
ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ετοιμότητα, τις προτεραιότητες 
και τις ανάγκες της. 

Λέξεις - κλειδιά: ευέλικτη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ευρωπαϊκοί θεσμοί, εθνικό 
σύνταγμα, κρατική κυριαρχία, δημοκρατική νομιμοποίηση, opt-in, opt-out
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The present study has as its starting point the thesis that the structures, insti-
tutions and political philosophy of European integration, as shaped to date, 
have proved to be completely inadequate in the face of the great challenges 

of the 21st century, eroding the very vision of a united Europe. Europe remains 
a mosaic of nations, each with its own unique history and cultural identity, which 
share, however, certain common fundamental values and common interests, in 
other words a common destiny of peaceful coexistence and cooperation. Howev-
er, the unrealistic insistence on the artificial creation of a supranational European 
state-like entity -especially with a clearly technocratic and neo-liberal EU serving 
as its institutional vehicle- ends up standing in the way of the fulfillment of this 
common destiny.

The alternative proposed here rejects ethnocentric isolationism, whilst serving 
as a counterweight to the over-concentration of power in non-democratic, non-
accountable power centres. A fundamental assumption of this proposal is that 
the constitutionally organised state remains the basic structural element of the 
European project, upon which is based the democratic legitimacy of any form 
of European integration.

Thus, a modern institutional and regulatory framework for the common pursuit of 
freedom, peace and prosperity in our continent -rejecting any notions of hegem-
ony and power politics- is perceived as a voluntary community of equal part-
ners, connected through a multidimensional, multi-tier network, the individual 
nodes of which- European states, mainly, but also European regions, insofar as 
applicable- interact within a functional grid of enhanced cooperation schemes, 
in which they participate -or not- voluntarily.

In this model -which is not limited to the EU, but includes it as one of its compo-
nents, and may also apply within it- there is no evaluative distinction between 
the different degrees of integration, but rather an open, horizontal field of policy 
initiatives and cooperation. Each European country has the opportunity to freely 
choose its own level of integration into this nexus, participating -or not- in the 
various forms of closer integration and structured cooperation, depending on 
their specific characteristics, readiness, priorities and needs.

Keywords: flexible European integration, European institutions, national consti-
tution, state sovereignty, democratic legitimacy, opt-in, opt-out
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1 Βλ. σχετικά Weiler, J.H.H. (2012). In the face of crisis: Input legitimacy, output legitimacy and the 
political messianism of European integration. Journal of European Integration 34.7, σελ. 825-841.

1. Το τέλος της Ευρωπαϊκής Ουτοπίας
1.1 Λιμός, Λοιμός, Διχασμός και Πόλεμος: η κρίση ως νέα 
      κανονικότητα

Πάνω από μια δεκαετία μετά το ξέσπασμα της (πρώτης) κρίσης της ευρωζώνης 
-για τον κατευνασμό της οποίας κρίθηκε αναγκαία η θυσία μιας Ιφιγένειας που, 
εν προκειμένω, πήρε τη μορφή της μνημονιακής Ελλάδας- η Ευρώπη βρίσκεται 
στη δίνη μιας τέλειας καταιγίδας που περιγράφεται από τον καταλυτικό 
συνδυασμό των συνεπειών μιας παγκόσμιας πανδημίας, μιας νέας ενεργειακής, 
οικονομικής και πιθανότατα επισιτιστικής κρίσης και του εντός των κόλπων της 
πολιτικού διχασμού. 

Παρέλκει για τους σκοπούς αυτής της μελέτης μια εξαντλητική παράθεση των 
τρόπων με τους οποίους επιχείρησε η ΕΕ να αντιμετωπίσει κάθε μια από αυτές 
τις κρίσεις. Εκ του αποτελέσματος, είναι αρκετά ασφαλής η διαπίστωση ότι ήταν 
αποτυχημένοι και ότι η εξαιρετικά χαμηλή ποιότητα του ευρωπαϊκού πολιτικού 
προσωπικού, ιδίως στις ανώτατες θέσεις, δεν ήταν καν ο βασικός λόγος 
αυτής της αποτυχίας, μολονότι έπαιξε ασφαλώς έναν ρόλο. Αυτό που πρέπει 
να υπογραμμιστεί είναι ότι στην καρδιά της παγιωμένης πλέον ευρωπαϊκής 
malaise βρίσκεται ένα διπλό έλλειμμα λειτουργικής επάρκειας αφενός και 
πολιτικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας αφετέρου. Για το μεγαλύτερο μέρος 
της ιστορίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, οι Ευρωπαίοι ήταν πρόθυμοι να 
αγνοήσουν το περιβόητο δημοκρατικό έλλειμμα των ευρωπαϊκών θεσμών, 
ζυγίζοντάς το έναντι της αίσθησης ασφάλειας, ελευθερίας και ευημερίας που 
τους παρείχε η Ευρώπη1. Αυτό πλέον δεν ισχύει.

Αντιθέτως, από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό Ευρωπαίων, η ΕΕ ουδόλως 
θεωρείται ασφαλές καταφύγιο, πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. 
Μάλλον, αν κατά τη διάρκεια της κρίσης της ευρωζώνης2 γινόταν αντιληπτή 
ως ένα τεχνοκρατικό όχημα για την επιβολή της νεοφιλελεύθερης ατζέντας 
διάλυσης των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και ιατρικής φροντίδας, 
outsourcing των δημόσιων υπηρεσιών και εκποίησης των κοινών αγαθών και 
του δημόσιου πλούτου σε ιδιώτες -κοντολογίς, κατεδάφισης του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου που λειτούργησε ως φάρος κοινωνικής συνοχής και κοινής 
ευημερίας για μισό αιώνα- κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και ιδίως 
μετά το ξέσπασμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έχει έρθει επικίνδυνα κοντά 
στο να περιφρονείται ως κάτι, ίσως, ακόμη χειρότερο: ως αδιάφορη.

2 Και όχι μόνο τότε. 
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Αυτό έχει και μία θετική πλευρά, παραδόξως. H αλληλουχία των κρίσεων 
έδειξε ότι τα ευρωπαϊκά κράτη καλά θα κάνουν να φροντίσουν το καθένα για 
τη δική του στρατηγική αντιμετώπισής τους, χωρίς να περιμένουν την όποια 
ευρωπαϊκή απάντηση η οποία, όταν έλθει, θα είναι πιθανότητα καθυστερημένη 
και ανεπαρκής, αν όχι αντιπαραγωγική. Κυρίως, δεν μπορούν να επικαλούνται 
την ως άνω ευρωπαϊκή ανεπάρκεια για να δικαιολογήσουν τη δική τους 
απραξία. Είναι οι κυβερνήσεις, επομένως, που λογοδοτούν στους πολίτες και 
ελέγχονται από αυτούς. Εάν δε δώσουν λύση στα προβλήματα των πολιτών, 
εναντίον αυτών θα στραφούν οι πολίτες πρώτα και όχι εναντίον μιας θολής και 
μακρινής ΕΕ. 

Για να είναι κανείς ακριβοδίκαιος, πρέπει να επισημανθεί ότι η διπλή έλλειψη 
πρακτικής αποτελεσματικότητας και πολιτικής νομιμοποίησης υφίσταται και σε 
επίπεδο εθνικών-κρατών, στον βαθμό που μια σειρά από κοινωνικά και, σε ένα 
δεύτερο στάδιο, πολιτικά δικαιώματα περιορίζονται πολύ πέρα από το όριο του 
δημοκρατικά ανεκτού, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Πάντα με 
αφορμή κάποιο εξαιρετικό και έκτακτο γεγονός που χρησιμοποιείται ως αφορμή 
για τη λήψη «προσωρινών» μέτρων. Ωστόσο, τα τελευταία είκοσι χρόνια, το 
έκτακτο μετατρέπεται όλο και περισσότερο στη συνήθη συνθήκη, η κατάσταση 
εξαίρεσης σταδιακά και βαθμιαία κανονικοποιείται. Μετά την τυπική λήξη -εάν 
υπάρξει καν τυπική λήξη- της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που συνοδεύει 
κάθε μεγάλη οικονομική κρίση, πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση, πανδημία 
ή, εσχάτως, πόλεμο, πάντα κάτι παραμένει από τα «έκτακτα και προσωρινά 
μέτρα» και πάντα κάτι αφαιρείται από το ισοζύγιο ασφάλειας και ελευθερίας, 
εις βάρος της τελευταίας. 

Για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες, οι Ευρωπαίοι συνειδητοποιούν 
έκπληκτοι και έντρομοι ότι ούτε η ασφάλειά τους, ούτε η ελευθερία τους 
είναι δεδομένες. Ότι μπορεί να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη χωρίς 
προστασία της εργασίας, της υγείας, της ιδιωτικότητας (συμπεριλαμβανομένων 
των ψηφιακών προσωπικών τους δεδομένων) και της ίδιας της ζωής τους και 
με περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση σε βασικά αγαθά, όπως η ηλεκτρική 
ενέργεια, τα καύσιμα, η θέρμανση το χειμώνα και η ψύξη το θέρος. Και 
μάλιστα χωρίς να έχουν την πρακτική δυνατότητα να κάνουν κάτι γι’ αυτό, 
ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα της συλλογικής διαμαρτυρίας -ή ακόμα και 
της εξέγερσης. Συγχρόνως, η Ευρώπη παραμένει βαθιά διχασμένη, με πολλές 
χώρες περιχαρακωμένες σε αντίπαλα στρατόπεδα, παρά την επίπλαστη 
εικόνα δυτικής ενότητας απέναντι στον «εξωτερικό εχθρό» που καλλιεργείται: 
«ενάρετος» Βορράς εναντίον «αμαρτωλού» Νότου όσον αφορά την οικονομική 
πολιτική, Ανατολή εναντίον Δύσης όσον αφορά το κράτος δικαίου. Και με τη 
Βρετανία μετά το Brexit πάντα έτοιμη να εφαρμόσει το αρχαίο βρετανικό 
δόγμα του διαίρει και βασίλευε, δημιουργώντας -μέσω ΝΑΤΟ και ενεργώντας 
ουσιαστικά ως το μακρύ χέρι των ΗΠΑ- τη δική της σφαίρα διπλωματικής και 
στρατιωτικής επιρροής στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ. 
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Σε αυτό το ζοφερό τοπίο αναδύεται ένας παράλληλος μηχανισμός για την 
άσκηση εξουσίας, μη υπόλογος ενώπιον κανενός δημοκρατικά νομιμοποιημένου 
οργάνου, είτε πρόκειται για το ευρωπαϊκό, είτε για τα εθνικά κοινοβούλια, και 
υποκείμενος μόνο σε διακυβερνητικές «διαβουλεύσεις» που κατά κανόνα 
λαμβάνουν χώρα πίσω από κλειστές πόρτες. Αυτή, όμως, είναι μία ήττα της 
Ευρώπης, καθώς απέτυχε να κάνει την υπέρβαση που θα έδινε περιεχόμενο 
στις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δημοκρατίας 
και συμπερίληψης, ευρωπαϊκής οικογένειας και κοινής ευρωπαϊκής μοίρας. Και 
που τελικά έδειξε ότι πίσω από αυτές δεν κρυβόταν παρά το αιώνιο ευρωπαϊκό 
παίγνιο της ισορροπίας -ή καλύτερα, της ανισορροπίας- δυνάμεων και της 
ανηλεούς σύγκρουσης συμφερόντων. 

1.2 Από το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της 
      Ευρώπης: το χρονικό μιας αργόσυρτης πτώσης

Το διάστημα μετά τη Διακήρυξη του Λάακεν3 ήταν μια περίοδος, όπου -για 
λίγο- φάνηκε ότι όλα ήταν δυνατά. Η φράση που ακουγόταν στις Βρυξέλλες, 
στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών και στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα 
ήταν «η Ευρώπη βρίσκεται σε σταυροδρόμι». Μια φράση που υπαινισσόταν 
μια ιστορική επιλογή, ένα σημείο καμπής. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη με 
προσμονή. Βιβλία γράφονταν για την αναδυόμενη «ευρωπαϊκή υπερδύναμη» ή 
για το «Ευρωπαϊκό Όνειρο» που σταδιακά θα εκτόπιζε το «Αμερικανικό» και θα 
έδινε στην ανθρωπότητα ένα νέο πρότυπο κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής 
και οικολογικής οργάνωσης, περισσότερο συμβατό με τη μετανεωτερική, 
όπως προβλεπόταν τουλάχιστον, μορφή του 21ου αιώνα4. Ο οποίος, άλλωστε, 
κηρυσσόταν με θάρρος (ή θράσος) ως ο αιώνας της Ευρώπης, όχι της Αμερικής 
ή της Ασίας. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρισκόταν η αναζήτηση μιας νέας 
πολιτικής συγκρότησης για την Ευρώπη, ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος που 
θα ενσάρκωνε θεσμικά το μεγάλο άλμα προς την πολιτική ένωση. 

Δεν άργησε να έρθει η ανώμαλη προσγείωση στην πραγματικότητα. Το τελικό 
προϊόν του παλαιάς σχολής δούναι και λαβείν της Διακυβερνητικής Διάσκεψης 
που ακολούθησε τη Συντακτική Συνέλευση του Ζισκάρ ντ’ Εστέν προκάλεσε 
έντονη απογοήτευση. Η πορεία από τις όμορφες ιδέες στο ανεπαρκές τελικό 
αποτέλεσμα ήταν ένα αφυπνιστικό σοκ για πολλούς, κάτι αναμενόμενο για 
πολλούς άλλους που έγκαιρα είχαν διαβλέψει τις εγγενείς ελλείψεις, τους 
περιορισμούς και τη λάθος στροφή της ΕΕ ήδη από τότε. Το σχέδιο Συντάγματος

3 Με την οποία οι (τότε) 15 ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ διακήρυξαν πανηγυρικά το φιλόδοξο σχέδιο 
για τη συνταγματική επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στον 21ο αιώνα και τοποθέτησαν στη 
θέση του προέδρου της Συντακτικής Συνέλευσης που θα αναλάμβανε να οργανώσει τη συζήτηση για τις 
θεσμικές μεταρρυθμίσεις τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν.
4 Βλ. χαρακτηριστικά, Rifkin. J. The European Dream: How Europe’s Vision of the Future Is Quietly 
Eclipsing the American Dream. (2004). New York: Penguin.
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για την Ευρώπη ήταν ένα θηριώδες συνονθύλευμα εκατοντάδων σελίδων, 
διατυπωμένο σε μία γλώσσα τόσο βαριά τεχνοκρατική, ώστε να είναι 
δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί ακόμα και από κάποιον με εξειδικευμένη 
νομική παιδεία. Το να αποκληθεί αυτό το κείμενο «Σύνταγμα της Ευρώπης» 
επέτεινε απλώς τη σύγχυση και την αγανάκτηση των πολιτών, οι οποίοι, όταν 
τους δόθηκε η ευκαιρία, το απέρριψαν στη Γαλλία και την Ολλανδία. Πολλοί 
εντοπίζουν εκεί τα πρώτα σημάδια της ανόδου του αντιευρωπαϊσμού και 
του «λαϊκισμού», δύο όρων που επανέρχονται πάγια στη δημόσια συζήτηση 
έκτοτε. Η ανάγνωση αυτή είναι εσφαλμένη, αν όχι πολιτικά κακοπροαίρετη. 
Δε γύρισαν αίφνης οι Ευρωπαίοι την πλάτη τους στην ιδέα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, ούτε ανακάλυψαν τη γοητεία των σειρήνων της δημαγωγίας. 
Ο ευρωσκεπτικισμός -ακόμα και ο αντιευρωπαϊσμός- δεν είναι η ασθένεια, 
αλλά το σύμπτωμά της. Τα αντισώματα που αναπτύσσουν οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες για να αντιμετωπίσουν κάτι που οι ίδιες ερμηνεύουν ως ξένο σώμα. 
Η πραγματική ασθένεια είναι η απώλεια επαφής μεταξύ της ΕΕ, δηλαδή των 
θεσμών και του κλειστού συστήματος εξουσίας που αυτοί εκπροσωπούν, και 
των λαών της ηπείρου μας, για τους οποίους δημιουργήθηκε -υποτίθεται- για 
να υπηρετεί. Αντ’ αυτού, αποκαλύπτεται ως μια τεχνοκρατία που επιβάλλει όχι 
μόνο τις πολιτικές ενός νεοφιλελεύθερου ιερατείου πάνω στους λαούς, αλλά, 
ενίοτε, ακόμα και τις κυβερνήσεις που θα τις εφαρμόσουν5.

Την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας 
που γεννήθηκε από τις στάχτες του Ευρωσυντάγματος, κανείς πλέον δε μιλούσε 
για τον Αιώνα της Ευρώπης, ο πρότερος ενθουσιασμός είχε χαθεί. Και αυτό 
ήταν μόνο η αρχή μας περιόδου παρακμής που έφερε στην επιφάνεια όλες τις 
αστοχίες του τρόπου με τον οποίο είχε δομηθεί η ΕΕ εξ αρχής. Το 2015, το 
ελληνικό δημοψήφισμα αποκάλυψε τον φόβο και την απέχθεια των οικονομικών 
ελίτ και της ευρω-γραφειοκρατίας για οποιαδήποτε αυθεντική έκφραση των 
πλατιών λαϊκών στρωμάτων. Ο ιταμός τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η 
Ελλάδα στη συνέχεια κατέδειξε πόσο μακριά βρίσκεται το ευρωπαϊκό project 
από τις ανάγκες και τα αιτήματα των στρωμάτων αυτών. Kαι το 2022, δύο 
δεκαετίες μετά την πανηγυρική Διακήρυξη του Λάακεν, είναι αναπόδραστη η 
διαπίστωση ότι το ιδανικό μίας υπερεθνικής Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, πάνω 
και πέρα από το εθνικό κράτος, και μιας κοινής ευρωπαϊκής κυριαρχίας με 
ισότητα και αλληλεγγύη μεταξύ όλων των κρατών-μελών απέχει περισσότερο 
παρά ποτέ από την πραγμάτωσή του.

5 Πρβλ. μεταξύ άλλων, Habermas, J. (2015). The lure of technocracy. Cambridge: Polity.
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Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την ΕΕ ότι πάσχει από έλλειψη 
μεγαλοπρεπών πρωτοβουλιών με στόχο να αναστοχαστεί το μέλλον της και 
«να μπει σε διάλογο με την κοινωνία των Ευρωπαίων πολιτών». Μάλιστα, 
είναι εκ πρώτης όψεως αντιφατικό, αλλά εύκολα εξηγήσιμο, το ότι αυτές οι 
πρωτοβουλίες πολλαπλασιάστηκαν ακριβώς μέσα στην περίοδο της φθοράς. 
Κατά πάσα πιθανότητα, η ερώτηση «πού πηγαίνει η Ευρώπη» θα καταγραφεί 
ως η συχνότερα διατυπωμένη στον ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο των δύο 
πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα. Έχει τεθεί εκατοντάδες φορές σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ αρκετά συχνά μάλιστα στα λατινικά: Quo Vadis Eu-
ropa? H ουσία του ερωτήματος εντοπίζεται στη διάχυτη αίσθηση ότι η Ευρώπη 
έχει έναν προορισμό, ένα ιστορικό πεπρωμένο ανάλογο του αμερικανικού 
Manifest Destiny, το οποίο οφείλει να εκπληρώσει6. 

Το κακό σε όλα αυτά, φυσικά, είναι ότι παρά αυτή τη μόνιμη αναζήτηση 
κατεύθυνσης, η Ευρώπη δε φαίνεται να πηγαίνει κάπου. Το σημερινό Zeit-
geist χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία και παραίτηση. Οι περί του αντιθέτου 
μεγαλοστομίες πείθουν όλο και λιγότερο, καθώς αδυνατούν να κρύψουν μια 
εικόνα γενικευμένης κόπωσης. Και όσο μεγαλώνει η ασυνέπεια ανάμεσα στα 
μεγάλα λόγια και την πραγματικότητα, κάθε φορά που μια πομπώδης διακήρυξη 
των Ευρωπαίων ηγετών πέφτει στο κενό, η απογοήτευση γίνεται όλο και πιο 
βαθιά.

Υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα: η ΕΕ δε λειτουργεί. Τουλάχιστον όχι πέρα 
από το πεδίο της Κοινής Αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας -κάποιες δε 
φορές ούτε καν εκεί7. Αυτό που θα έπρεπε να απασχολεί τους ιθύνοντες στις 
Βρυξέλλες δεν είναι πώς θα ανανεωθεί η ορμή προς την «όλο και στενότερη 
ένωση», αλλά το υπαρξιακό ερώτημα γιατί η ΕΕ απέτυχε τόσο εντυπωσιακά 
ακριβώς τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι χρειάζονταν μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση 
στις αλλεπάλληλες κρίσεις των αρχών του 21ου αιώνα. Κατ’ επέκταση, εάν 
είναι πρακτικά χρήσιμη η ΕΕ σήμερα και τι συγκεκριμένο μπορεί να προσφέρει 
στους Ευρωπαίους που δεν μπορούν να εγγυηθούν τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ποια 
είναι η προστιθέμενη αξία της και σε ποιους τομείς. Πού δίνει ώθηση και πού, 
αντίθετα, δημιουργεί αχρείαστες περιπλοκές και προσκόμματα. Και πώς θα 
μάθει να επεμβαίνει γρήγορα και αποφασιστικά εκεί που πραγματικά απαιτείται 
συλλογική δράση και να μην επεμβαίνει καθόλου ή να ενεργεί υποβοηθητικά 
εκεί που μια συγκεκριμένη πολιτική μπορεί να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά

6 Βλ. ενδεικτικά, Spinelli Group. (2018). Manifesto for the future of Europe. Brussels: The Spinelli Group.
7 Βλ. ιδίως, Elliot, L. & Atkinson, D. (2016). Europe isn’t working. Yale University Press



Κοινοπολιτεία
Για μια νέα δόμηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

09

από τα κράτη-μέλη. Μπροστά σε αυτά τα θεμελιώδη ζητούμενα, το εάν και 
πώς η ΕΕ θα προχωρήσει στον πράσινο ή/και ψηφιακό μετασχηματισμό της 
ή το πώς θα αποκτήσουν μεγαλύτερο νόημα οι ευρωεκλογές είναι πράγματα 
δευτερεύοντα.

Παρά ταύτα, τον Μάιο του 2022 η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (η 
πιο πρόσφατη, καθώς πιθανότατα δε θα είναι η τελευταία) παρουσίασε την 
τελική της Έκθεση για τη μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί 
η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης των Συνθηκών8. Η πανδημία 
θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη για το γεγονός ότι η Διάσκεψη ελάχιστα 
απασχόλησε την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια των εργασιών της, αλλά αυτό 
θα ήταν απλά μια εύκολη δικαιολογία. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι μικρό 
ενδιαφέρον υπάρχει για ουσιαστική αλλαγή και ακόμα λιγότερη όρεξη για την 
έναρξη ενός νέου κύκλου διακρατικών διαπραγματεύσεων για να αλλάξουν 
οι Συνθήκες. Ακόμα, όμως, κι αν υπήρχε, δε θα εκφραζόταν μέσα από μια 
επικοινωνιακού χαρακτήρα διαδικασία όπως αυτή που ακολουθήθηκε, 
προκειμένου να δοθεί το σύνθημα της «συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών». 
Οι τελευταίοι αντιλαμβάνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία ακριβώς 
το μέγεθος της συμμετοχής και της επιρροής τους στη διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων στην ΕΕ.

Αυτό δε φαίνεται να πτοεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, μετά τη λήξη 
των εργασιών της Διάσκεψης, ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα ψήφισμα 
που καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να συγκαλέσουν μια Ευρωπαϊκή Συνέλευση 
(που θα διαφέρει από την πάλαι ποτέ Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης), 
την οποία θα ακολουθήσει η Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα λάβει τις 
αποφάσεις, τις οποίες μετά θα πρέπει να κυρώσουν όλα τα κράτη-μέλη. Όλα 
αυτά, προκειμένου να τροποποιηθούν «επειγόντως» οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες. 
Στόχος, μεταξύ άλλων: να δοθεί στο Κοινοβούλιο το «δικαίωμα πρότασης, 
τροποποίησης ή κατάργησης νομοθεσίας», δηλαδή η νομοθετική πρωτοβουλία 
που σήμερα διαθέτει μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, το σημαντικότερο, 
να καταργηθούν οι κανόνες που απαιτούν ομοφωνία της ΕΕ σε ορισμένες 
αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής κυρώσεων. Το τελευταίο 
μπήκε στην ατζέντα λόγω αυτού που κάποιοι θεώρησαν ως αδυναμία της 
ΕΕ να συμφωνήσει γρήγορα και παρουσιάζοντας ενιαίο μέτωπο σε «σκληρές 
κυρώσεις» κατά της Μόσχας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μολονότι 
ομολογουμένως δυσκολεύεται κανείς να φανταστεί πόσο σκληρότερα θα 
μπορούσαν να είναι τα αλλεπάλληλα πακέτα των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

8 Βλ. Conference on the Future of Europe (2022). Report on the final outcome. Strasbourg: 
European Union.
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Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση των Συνθηκών επανέρχεται τακτικά από 
το 2008, αν και θα έπρεπε να έχει κατανοηθεί πλέον αυτό τουλάχιστον, ότι 
το βασικό ελάττωμα στη λειτουργία της ΕΕ δεν εντοπίζεται στο νομικό της 
πλαίσιο, ούτε μπορεί να διορθωθεί με επιμέρους αλλαγές κάποιων διατάξεων. 
Ειδικά το θέμα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, 
καθώς δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η κατάργησή της θα απαντούσε 
στο δίλημμα εσωτερικής συνοχής της ΕΕ. Πώς, αλήθεια, είναι δυνατόν να 
αναγκαστεί ένα (θεωρητικά κυρίαρχο) κράτος να απεμπολήσει το δικαίωμά του 
να κάνει χρήση του έσχατου μέσου της αρνησικυρίας μιας πολιτικής, την οποία 
το ίδιο θεωρεί βλαπτική για τα εθνικά του συμφέροντα ή για την ασφάλειά 
του, και να την εφαρμόσει παρόλα αυτά, επειδή έτσι αποφάσισε το Συμβούλιο 
κατά πλειοψηφία; Το πιθανότερο είναι ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ακόμα 
μεγαλύτερη διχόνοια και πολυδιάσπαση, όχι λιγότερη. Η λύση στο πρόβλημα 
της ΕΕ είναι περισσότερη ευελιξία, όχι ακαμψία.

Δεν προκαλεί, λοιπόν, έκπληξη το ότι αρκετές κυβερνήσεις κρατών-μελών 
της ΕΕ αντιτάχθηκαν σε ένα «πρόωρο» project αναθεώρησης των Συνθηκών, 
υποστηρίζοντας ότι η κίνηση θα αποσπούσε την προσοχή του μπλοκ από 
πιο πιεστικά και άμεσα ζητήματα (ένα επιχείρημα που δε στερείται βάσης). 
Ένα άλλο επιχείρημα κατά του ανοίγματος του συγκεκριμένου κουτιού της 
Πανδώρας (που, επίσης, δε στερείται βάσης) είναι ότι πρόκειται για μια 
μακρόχρονη και επίπονη διαδικασία διακυβερνητικών διαπραγματεύσεων που 
ενδέχεται να δημιουργήσει κάθε είδους απρόβλεπτους πολιτικούς κινδύνους, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοψηφισμάτων. Εάν αυτό εκτροχίασε το 
Ευρωσύνταγμα το 2005 και παραλίγο να εκτροχιάσει τη Λισαβόνα το 2008, οι 
πιθανότητες να ξανασυμβεί το 2023 ή το 2024 είναι αρκετά αυξημένες.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η ΕΕ θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμόσει 
σημαντικές αλλαγές πολιτικής9 χωρίς μεγαλεπήβολες αλλαγές στις Συνθήκες 
-που ούτως ή άλλως είναι απίθανες. Το έχει αποδείξει αρκετά πρόσφατα με την 
ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής, τη «δημιουργική ευελιξία» στην 
ερμηνεία του καταστατικού της ΕΚΤ και τη θέσπιση του Ταμείου Ανάκαμψης 
NextGenerationEU. Μια παρόμοια ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση θα ήταν 
ενδεχομένως πολύ χρησιμότερη και αποτελεσματικότερη, όπως θα αναλυθεί 
περαιτέρω στο τρίτο κεφάλαιο αυτής της μελέτης.

9 Συμπεριλαμβανομένης και της κατάργησης του κανόνα της ομοφωνίας στο Συμβούλιο επί ζητημάτων 
εξωτερικής πολιτικής, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με χρήση των λεγόμενων ρητρών passerelle που ήδη 
προβλέπονται στις Συνθήκες και επιτρέπουν την εναλλαγή από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία. 
Βεβαίως, ακόμα και έτσι η κατάργηση της ομοφωνίας απαιτεί ομοφωνία. Με άλλα λόγια, σε οποιοδήποτε 
σενάριο, η Ουγγαρία, η Πολωνία και τα άλλα μικρομεσαία κράτη-μέλη (όπως η Ελλάδα) θα έπρεπε να 
συμφωνήσουν στην αφαίρεση του μοναδικού όπλου που διαθέτουν έναντι των μεγάλων και ισχυρών: του 
εθνικού βέτο. Μπορεί κανείς να εικάσει τις πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο στο ορατό μέλλον.
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2. Η επιστροφή του εθνικού συνταγματισμού
2.1  Η μάχη για το ευρωπαϊκό κανονιστικό πρωτείο

Η αμφισβήτηση της νομικής υπεροχής του δικαίου της ΕΕ επί των εθνικών 
έννομων τάξεων, ιδίως του συνταγματικού δικαίου, αποτελεί μέρος μιας 
μακράς νομικής διαπάλης που έχει, όμως, αποκτήσει νέα δυναμική τα τελευταία 
χρόνια. Πράγματι, τον Μάιο του 2020 το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο 
αμφισβήτησε τη νομιμότητα του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας για την αγορά κρατικών ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές 
(PSPP) λόγω μη ελέγχου συμβατότητας με την αρχή της αναλογικότητας, 
παρά το γεγονός ότι το τελευταίο είχε κηρυχθεί συμβατό με το δίκαιο της 
ΕΕ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης10. Σχεδόν ενάμιση έτος 
μετά, το πολωνικό Συνταγματικό Δικαστήριο προχώρησε πολύ περισσότερο, 
κηρύσσοντας ολόκληρες διατάξεις των Συνθηκών της ΕΕ ως ασύμβατες με 
το σύνταγμα της χώρας και, ως εκ τούτου, άκυρες11. Αυτό προκάλεσε έναν 
νομικό πόλεμο μεταξύ των Βρυξελλών (και του Λουξεμβούργου) από τη μια 
πλευρά και της Βαρσοβίας από την άλλη, ο οποίος έφτασε να προκαλεί 
(ανυπόστατες) φήμες περί Polexit, ενώ ξεχάστηκε εν ριπή οφθαλμού όταν η 
Πολωνία μετατράπηκε από «παραβάτη του κράτους δικαίου και υπονομευτή 
των θεμελίων της ενωσιακής έννομης τάξης» σε «προμαχώνα των ευρωπαϊκών 
αξιών», την επομένη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 

Παρά τις νομικές διαφορές μεταξύ τους, το πολιτικό αποτέλεσμα και στις δύο 
περιπτώσεις είναι η αμφισβήτηση της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ, όταν αυτό 
συγκρούεται με το εθνικό σύνταγμα. Επιπλέον, φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
μια τάση των εθνικών συνταγματικών δικαστηρίων (μάλιστα, όχι μόνο του 
γερμανικού και του πολωνικού) να είναι πολύ πιο δυναμικά και θαρραλέα από 
όσο στο παρελθόν, όταν περιγράφουν τα όρια, πέραν των οποίων το ενωσιακό 
δίκαιο οφείλει να υποχωρεί12. Για παράδειγμα, η εκδοχή της αρχής της υπεροχής 
που διατυπώθηκε από το (τότε) ΔΕΚ το 196413 δεν αμφισβητήθηκε από το 
γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο για πρώτη φορά το 2020, αλλά σε μια 
σειρά υποθέσεων που χρονολογούνται από το 197414. Αυτό που έγινε το 2020 
ήταν ότι οι Γερμανοί δικαστές διακήρυξαν ότι, τέλος πάντων, το δίκαιο της ΕΕ

10 BVerfGE, 5 May 2020 - 2 BvR 859/15, 1-237.
11 K3/21, 7 October 2021
12 Πρβλ, ενδεικτικά Lebeck, C. (2006). National Constitutionalism, Openness to International Law and 
the Pragmatic Limits of European Integration. - European Law in the German Constitutional Court from 
EEC to the PJCC. German Law Journal, 7(11), 907-945.
13 Στην απόφαση-ορόσημο Costa εναντίον ENEL.
14  Βλ. σχετικά τις αποφάσεις Solange I (1974, BVerfGE 37, 291) και Solange ΙΙ (1986 BVerfGE 73, 339), 
όπου το γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εξουσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
ιδίως των αποφάσεων του ΔΕΚ, γινόταν αποδεκτή, εφόσον (Solange) εξασφάλιζε την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο όμοιο με αυτό του γερμανικού συντάγματος.
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(και οι αποφάσεις του ΔΕΕ) δεν μπορούν να ακυρώσουν το σύνταγμα της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας.

Άλλωστε, η αρχή της υπεροχής του δικαίου της ΕΕ δεν κατοχυρώθηκε στην 
ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης του 1957, ούτε σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη. 
Η ατυχής Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη όριζε, 
πράγματι, ρητώς τη νομική υπεροχή, πλην όμως η σχετική διάταξη, μεταξύ 
άλλων, απαλείφθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τη διαδέχτηκε, μετά 
την απόρριψή της στο γαλλικό και το ολλανδικό δημοψήφισμα του 2005. Η 
απάλειψη αυτή δεν ήταν τυχαία. Η μεγάλη επιτυχία της ΕΕ ως κοινότητας 
δικαίου έγκειται στο γεγονός ότι διαμορφώθηκε μια λειτουργική συναίνεση 
μεταξύ των διάφορων εθνικών έννομων τάξεων και της ΕΕ πάνω στην αρχή 
αυτή για πολλές δεκαετίες, παρά τη μη ρητή κατοχύρωσή της στις Συνθήκες. 
Ωστόσο, η εν λόγω συναίνεση απέχει πολύ από το να είναι απόλυτη και, σε κάθε 
περίπτωση, βρίσκεται διαρκώς υπό την αίρεση της κυρίαρχης βούλησης των 
ίδιων των κρατών-μελών. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει μια δυναμική 
και εξελισσόμενη πολιτική διαδικασία που, στην παρούσα ιστορική της φάση, 
δεν κινείται προς την κατεύθυνση μιας πλήρως ανεπτυγμένης ομοσπονδίας, 
αλλά προς εκείνη μιας κοινότητας κυρίαρχων εθνικών κρατών που συνυπάρχουν 
εντός ενός κοινού αξιακού και ρυθμιστικού πλαισίου συνεννόησης και 
συνεργασίας για το κοινό τους όφελος. Το σχήμα και το μέλλον αυτού του 
πλαισίου αποφασίζονται από τα κράτη-μέλη που το συναποτελούν.

Όλα αυτά είναι εξόχως ενδεικτικά της ατελούς φύσης του εγχειρήματος της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των εντάσεων που αναπόδραστα δημιουργούνται 
όταν κυρίαρχα -υποτίθεται- κράτη υπάγονται σε υπερεθνικές δομές, χωρίς 
πάντα να πληρούνται οι πολιτικές και ιστορικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. 
Εντάσεων που ενδεχομένως κρύβονται σε εποχές ευωχίας, όσο τα πράγματα 
κυλούν στοιχειωδώς ομαλά, αλλά αναδύονται όταν αρχίζουν τα προβλήματα 
και οι κρίσεις, αποκτώντας τη δική τους δυναμική. 

Η υπόθεση της υπεροχής ή μη του δικαίου της ΕΕ έναντι κάθε εθνικού 
κανόνα, συμπεριλαμβανομένων των συνταγματικών, καθώς και του ποιος 
έχει την εξουσία να κρίνει εάν, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις θα ισχύει 
η αρχή της υπεροχής ή θα υπαναχωρεί υπέρ των εθνικών κανόνων είναι στο 
επίκεντρο της συζήτησης για την ίδια τη φύση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος 
τον 21ο αιώνα. Από αυτήν την άποψη, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η 
«εξέγερση» των εθνικών δικαστών δεν είναι παρά ένα από τα συμπτώματα της 
ραγδαίας υποχώρησης του υπερεθνικού μοντέλου ολοκλήρωσης και της ολικής 
επαναφοράς της διακυβερνητικής μεθόδου κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του τελευταίου. Το εάν αυτό είναι μια θετική ή αρνητική εξέλιξη, δεδομένων 
μάλιστα των πολλών και σημαντικών ελαττωμάτων στην ίδια τη δομή της ΕΕ, 
είναι συζητήσιμο: σε τελική ανάλυση, έχει βάση το επιχείρημα ότι η δημοκρατία 
στην Ευρώπη παραμένει συνυφασμένη με το συνταγματικό πλαίσιο που παρέχει 
κάθε ευρωπαϊκό κράτος για την άσκησή της, χωρίς να υπάρχει κάτι ανάλογο σε 
υπερεθνικό επίπεδο.
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Ανεξάρτητα, όμως, από το αν θα θεωρηθεί καλή ή κακή, η επιστροφή του 
ευρωπαϊκού έθνους-κράτους και η διεκδίκηση ενός πολύ μεγαλύτερου ρόλου 
στις ευρωπαϊκές υποθέσεις από την πλευρά των κυβερνήσεων είναι ένα 
αντικειμενικό γεγονός. Το στοίχημα για την ευρωπαϊκή συλλογικότητα είναι 
να προσαρμοστεί σε αυτήν την πραγματικότητα και να εντοπίσει ένα νέο, 
ικανοποιητικό για όλες τις πλευρές, σημείο ισορροπίας, ώστε να συνεχίσει να 
υφίσταται και να λειτουργεί ένα κοινό πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας, έστω 
και με νέα μορφή. Αυτό θα είναι το θεμελιώδες ευρωπαϊκό δίλημμα που θα 
αντιμετωπίσουν οι θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα ευρωπαϊκά 
κράτη τα επόμενα χρόνια ή και δεκαετίες και που -αν δεν επιτευχθεί η 
κατάλληλη ελαστικότητα και ευελιξία- θα συνεχίσει να ωθεί την ΕΕ προς τη 
θεσμική παράλυση: πώς να τετραγωνιστεί ο κύκλος.

2.2  Εν αρχή ην το εθνικό σύνταγμα ή αναζητώντας τις πηγές της 
δημοκρατικής νομιμοποίησης των ευρωπαϊκών θεσμών

Στη συνταγματική θεωρία, η έννοια του Λαού ή του Δήμου δεν περιγράφει 
κάποια αόριστη νοητική κατασκευή απλώς συμβολικής ή φιλοσοφικής φύσης, 
αλλά νομικά καθορισμένες συλλογικές οντότητες με διακριτά πολιτικά 
χαρακτηριστικά, που συγκροτούνται σε πολιτικά ενεργούς φορείς σύμφωνα με 
κανόνες και διαδικασίες που ορίζει ένα σύνταγμα. Ήδη από τη γένεσή του, 
σχεδόν αμέσως μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αν όχι 
νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα αναφερόταν σε ένα Ιδανικό, το φιλοσοφικό 
θεμέλιο του οποίου συνίστατο στη σταδιακή δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
δημόσιας σφαίρας, μιας ευρωπαϊκής res publica, που θα υπερέβαινε και 
σταδιακά θα υποκαθιστούσε αυτή των εθνών-κρατών15. Και πάνω στα ερείπια 
που άφησε πίσω του ο εθνικιστικός παροξυσμός του πρώτου μισού του 20ου 
αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, κάτι τέτοιο φάνταζε περίπου σαν αυτονόητο16.

Παρά τη διανοητική γοητεία αυτού του οράματος17, αυτό που έχει γίνει πρόδηλο 
τα τελευταία χρόνια είναι ότι, τουλάχιστον στην παρούσα ιστορική συγκυρία, 
Ευρωπαϊκός Λαός ή Δήμος δεν υπάρχει. Ασφαλώς όχι με τη συνταγματική έννοια 
της λέξης, δηλαδή, ως φορέας της λαϊκής κυριαρχίας, στην οποία θα μπορούσε 
να θεμελιωθεί κάποια νέα μορφή ευρωπαϊκής κυριαρχίας, υπέρτερη των κρατών-
μελών. Επιπλέον, κάθε προσπάθεια για την τεχνητή, top-down δημιουργία του θα

15 Για τη συνταγματική διάσταση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης βλ. ιδίως De Búrca, G. & Weiler, J. (2012). 
The Worlds of European Constitutionalism. Cambridge University Press.
16Ίσως η αρτιότερη έκφραση της Ευρωπαϊκής Ιδέας σε αυτό το context περιέχεται στο περίφημο 
Μανιφέστο του Βεντοτένε που συνέταξε, όντας εξόριστος από το φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνι, μια 
μεγάλη μορφή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ο Αλτιέρο Σπινέλι με τον Ερνέστο Ρόσι το 1941
17Τη φιλοσοφική -αν και ίσως ρομαντική- θεμελίωση του οποίου μπορεί ο αναγνώστης να μελετήσει 
διεξοδικά στα κείμενα του Γιούργκεν Χάμπερμας και του Ετιέν Μπαλιμπάρ. 
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είχε ως προϊόν ένα αφύσικο κατασκεύασμα, οργανικά αποκομμένο από την ιστορική 
και πολιτική εξέλιξη της Ευρώπης και, τελικά, αντιδημοκρατικό και μη βιώσιμο. Πολύ 
περισσότερο όταν το θεσμικό όχημα για κάτι τέτοιο είναι ένας ακατάλληλος και ανεπαρκής 
για τον επιδιωκόμενο (τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο) σκοπό, τεχνοκρατικός και 
δυσλειτουργικός οργανισμός που δεν εμπνέει ιδιαίτερα, έχοντας εγγεγραμμένο στον 
γενετικό του κώδικα τον νεοφιλελευθερισμό, όπως η σημερινή ΕΕ.

Αυτό που υπάρχει είναι πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί ή δήμοι, ο καθένας με τη δική 
του ξεχωριστή ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα, που απαρτίζουν συλλογικά την 
τεράστια εθνολογική και γλωσσική ποικιλία, αλλά και τις δυνατότητες αυτής της 
ηπείρου. Λαοί (πληθυντικός) που έχουν την αυθυπαρξία τους, αλλά συγχρόνως 
μοιράζονται ορισμένα κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και ορισμένες κοινές 
βασικές αξίες που βρίσκονται στη βάση της συνύπαρξής τους, όπως η ελευθερία, 
η δημοκρατία, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου, 
η ισότητα και η κοινωνική αλληλεγγύη, καθώς και ένα κοινό συμφέρον για όσο 
το δυνατόν στενότερη συνεργασία μέσα στο ραγδαία μεταβαλλόμενο παγκόσμιο 
περιβάλλον του 21ου αιώνα.

Με αυτό κατά νου, η εμμονή στην επιδίωξη της «ολοένα στενότερης ένωσης» 
γίνεται κάτι χειρότερο από ανεδαφική ουτοπία: γίνεται αντιπαραγωγική γιατί 
περιορίζει τη συζήτηση σε μία σχεδόν μεταφυσική διάσταση, εμποδίζοντας την 
αναζήτηση εναλλακτικών, πρακτικών μορφών ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης. Πρέπει κανείς, όντας ευρωπαϊστής, να είναι αρκετά γενναίος, 
ώστε να αντιμετωπίσει την αλήθεια κατάματα: τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, 
δε θα συγκροτηθεί καμία Ευρωπαϊκή Συντακτική Συνέλευση για να θεσπίσει το 
Σύνταγμα μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιακής Ένωσης18.

Για την ακρίβεια, υφίσταται ακόμα διχογνωμία εντός της ευρωπαϊκής νομικής 
ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με το τι ακριβώς είναι η ΕΕ. Ενώ οι περισσότεροι 
μελετητές συμφωνούν στο τι δεν είναι (ομοσπονδιακό κράτος, έστω και σε 
σπερματική μορφή), ο ορισμός που έχει επικρατήσει, δηλαδή ένα sui generis είδος 
ένωσης κρατών19 δε μας κάνει σοφότερους, αφού μάλλον παραπέμπει σε έναν 
διακυβερνητικό οργανισμό με μία θεμελιώδη ιδιαιτερότητα: ότι παράγει αυτοτελώς 
δίκαιο. Μια ιδιαιτερότητα, όμως, που δε διαθέτει η ίδια κυρίαρχα, αλλά της έχει 
εκχωρηθεί κατά δάνειο από τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις Συνθήκες και τις 
εσωτερικές τους συνταγματικές διαδικασίες. Επομένως, η ΕΕ ήταν και παραμένει 
υπόθεση των κρατών που την ίδρυσαν για την από κοινού επιδίωξη των σκοπών 
τους: ένα παλίμψηστο πολυεπίπεδων συνεργασιών μεταξύ κρατών, συνταγματικών 
τάξεων, δημόσιων διοικήσεων και δικαστηρίων. 

18 Ούτε είναι κάτι τέτοιο αναγκαίο ή ακόμα και θεμιτό: βλ. σχετ. Weiler, J.H.H. (1995). Does Europe Need 
a Constitution? Demos, Telos and the German Maastricht Decision. European Law Journal, σελ. 219 επ.
19 Ο όρος στη νομολογία του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου είναι Staatenverbund.
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Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμοποίησης: 
εάν η ΕΕ είναι μια ομοσπονδιακή πολιτεία εν τη γενέσει της, εύλογα ο Ευρωπαίος 
πολίτης αναρωτιέται γιατί ο ίδιος δεν έχει καμία ουσιαστική επίδραση ή λόγο στο τι 
αποφασίζει και στο τι πράττει. Εάν, πάλι, είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός, 
τότε ο πολίτης μπορεί μεν να ζητήσει τον λόγο από την εθνική του κυβέρνηση 
για τη στάση της, ωστόσο και πάλι αναρωτιέται εύλογα εάν έχει κάποιο νόημα να 
εκλέγει κυβερνήσεις που τελικά δεν μπορούν να αλλάξουν και πολύ τα πράγματα, 
μη έχοντας πραγματικό περιθώριο απόκλισης από την πεπατημένη. Εάν η ΕΕ 
είναι κάτι μεταξύ των δύο αλλά τίποτε από τα δύο, ο Ευρωπαίος πολίτης είναι 
εγκλωβισμένος σε ένα τέλειο θεσμικό Catch-22 20. Ως εκ τούτου, και εφόσον 
η ειρηνική συνύπαρξη των ευρωπαϊκών κρατών μέσα σε ένα κοινό θεσμικό και 
κανονιστικό πλαίσιο παραμένει ένας επιθυμητός και ευγενής στόχος, αυτός μπορεί 
να θεμελιωθεί μόνο στον αμοιβαίο σεβασμό της λαϊκής κυριαρχίας.

Η δε τελευταία είναι αδύνατον να επιβιώσει σε μία υπερεθνική ευρωπαϊκή διάσταση, 
δηλαδή έξω από το προστατευτικό κέλυφος ενός σκληρού πυρήνα κρατικής 
κυριαρχίας κι ενός συναφούς με αυτήν πλέγματος εξουσιών και διαδικασιών που 
παραμένουν απρόσβλητες από τη λειτουργία των κοινοτικών οργάνων. Αυτός 
είναι ο παράγοντας που εισάγει την απαραίτητη θεσμική ισορροπία σε πολύπλοκα 
και ετερογενή διεθνή συστήματα, όπως το ευρωπαϊκό, ενώ το συνταγματικό 
δίκαιο παρέχει το υποστηρικτικό πλαίσιο για την εξέλιξη της δημοκρατίας στην 
Ευρώπη. Είναι, λοιπόν, μία sine qua non δικλίδα ασφαλείας, ενσωματωμένη στο 
σύστημα για να διασφαλίσει ότι τα μικρά και μεσαίου μεγέθους κράτη-μέλη δε θα 
καταλήγουν στη μάλλον άδοξη θέση του απλού δορυφόρου, με τα μεγαλύτερα 
να είναι οι πλανήτες. Η παλιά Βεστφαλιανή Τάξη ασφαλώς μετεξελίσσεται και 
προσαρμόζεται στις αλλαγές των καιρών. Πλην όμως, δε δείχνει να έχει έρθει η 
ώρα της εξάλειψής της. Στο παρόν στάδιο της ιστορικής εξέλιξης της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, τα εθνικά κράτη παραμένουν οι κυρίαρχοι δρώντες. Ναι, η κυριαρχία 
τους δύναται να συρρικνώνεται, στο βαθμό που τα ίδια έχουν αποδεχτεί μια τέτοια 
συρρίκνωση δια της εκχώρησης εξουσιών στην ΕΕ. Αλλά δεν εξαφανίζεται21.

Κατά λογική συνέπεια των ανωτέρω, όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προχωρήσει 
στο σημείο εκείνο πολιτειακής οργάνωσης που θα της επέτρεπε να διαθέτει το δικό 
της αυτοφυές συνταγματικό θεμέλιο, υφίστανται ταυτοχρόνως δύο παράλληλες 
έννομες τάξεις, το δε Ευρωπαϊκό Δίκαιο ισχύει στο εσωτερικό των κρατών-μελών 
βάσει σχετικής συνταγματικής διάταξης υπό τη μορφή εξουσιοδότησης εφαρμογής 
του. Το εθνικό σύνταγμα ως θεμελιώδης νόμος υπερισχύει, με την έννοια ότι οι 
θεμελιώδεις διατάξεις που συνθέτουν τον πυρήνα του περιγράφουν και το όριο 
ισχύος του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

20 Αναφορά στο μυθιστόρημα του Αμερικανού συγγραφέα Τζόζεφ Χέλερ, όπου οι χαρακτήρες, μέλη 
πληρωμάτων αμερικανικών βομβαρδιστικών στον Β’ ΠΠ, μάταια προσπαθούν να βρουν μια διέξοδο από 
τον παραλογισμό της κατάστασης, στην οποία έχουν εγκλωβιστεί. 
21 Θεωρητικά, τουλάχιστον. 
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Επομένως, η κατοχυρωμένη στα εθνικά συντάγματα κυριαρχία των ευρωπαϊκών 
λαών δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη, ούτε είναι ταυτόσημη με τον 
αντιευρωπαϊσμό και τον εθνικισμό. Αντίθετα, πρέπει να γίνεται αντιληπτή, 
αφενός, ως το βέλτιστο εργαλείο για τη διασφάλιση της δημοκρατίας στην 
Ευρώπη, αφετέρου, ως η βαλβίδα εκτόνωσης των εντάσεων στο εσωτερικό 
της ΕΕ και ως μέσο αποφυγής ενός θεσμικού αδιεξόδου που συχνά απειλεί να 
παραλύσει την ουσία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Μάλιστα, αυτή είναι η πηγή 
της νομιμοποίησης τόσο των ευρωπαϊκών θεσμών, όσο και του από αυτούς 
παραγόμενου δικαίου: οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες, χάρη στις οποίες υφίστανται 
τα ευρωπαϊκά όργανα, υπογράφηκαν και κυρώθηκαν από τα κράτη-μέλη για να 
τεθούν σε νομική ισχύ και αυτά παραμένουν, σε κάθε περίπτωση, «κύριοι των 
Συνθηκών». Δεν είναι, λοιπόν, τροχοπέδη και εμπόδιο στην πραγμάτωση κάποιου 
νεφελώδους Ευρωπαϊκού Ονείρου, αλλά το πρώτο και μείζον βήμα προς την 
καθιέρωση μιας νέας λειτουργικής ισορροπίας μεταξύ του υπερεθνικού και του 
εθνικού πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Πράγματι, αν είναι αληθές ότι βρισκόμαστε έτη φωτός μακριά από μια υπερεθνική 
Ευρωπαϊκή Δημοκρατία που σαν άλλη Φάτα Μοργκάνα απομακρύνεται μαζί με 
τον ορίζοντα, αυτό δε σημαίνει ότι το αίτημα για τον εκδημοκρατισμό του θεσμικού 
πλαισίου, των διαδικασιών και των πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αβάσιμο: 
αντίθετα, η ίδια η αναγνώριση του γεγονότος της ύπαρξης των ευρωπαϊκών θεσμών 
και μιας ευρωπαϊκής έννομης τάξης χωριστής από αυτές των κρατών-μελών, 
αλλά σε σχέση αλληλεπίδρασης με αυτές, η οποία μάλιστα παράγει δεσμευτικό 
δίκαιο άμεσης ισχύος, αρκεί για να τεκμηριώσει αυτό το αίτημα. Δεν είναι δυνατόν, 
δηλαδή, να γίνεται επίκληση του ανυπόστατου ενός Ευρωπαϊκού Λαού ή Δήμου 
με θεωρητικούς όρους ως υποτιθέμενο εμπόδιο για τον επειγόντως αναγκαίο 
εκδημοκρατισμό των οργάνων και των λειτουργιών του ευρωπαϊκού συστήματος 
διακυβέρνησης22.

Επιπλέον, όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, προκειμένου να επιτευχθεί 
αυτός ο εκδημοκρατισμός, είναι απαραίτητο να διερευνηθούν και να αξιοποιηθούν 
στο έπακρο όλοι οι τρόποι για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ήδη ισχύοντος 
νομικού πλαισίου των Συνθηκών, χωρίς να προτείνονται χρονοβόρες αλλαγές στα 
κείμενά τους. Στη σημερινή συγκυρία -που δε δείχνει σημάδια αλλαγής- η εκκίνηση 
της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών αναπόφευκτα θα βυθιζόταν σε 
ατελείωτες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών-μελών, χάνοντας στην πορεία 
το μεγαλύτερο μέρος της όποιας ουσιαστικής μεταρρυθμιστικής δυναμικής της. 
Χρειάζεται, λοιπόν, να αναζητηθούν άλλες οδοί.

22 Πρβλ. ενδεικτικά Innerarity D. (2018) Who Are We? A Democracy without Demos. In: Democracy in 
Europe. The theories, Concepts & Practices of Democracy. Palgrave Macmillan.
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3. Η θεσμική αναδιάταξη της 
    Ευρωπαϊκής Ένωσης 
3.1 Ρήτρες ευελιξίας και εποικοδομητικά διασταλτικές ερμηνείες

Η χρησιμότερη συνεισφορά της ΕΕ στην πανδημική κρίση ήταν όχι αυτά που 
έπραξε, αλλά μάλλον αυτά που απέφυγε να πράξει. Ίσως ακούγεται παράδοξo, 
αλλά η κίνηση που αποδείχτηκε ορθότερη δεν ήταν να παρέμβει, αλλά να 
κάνει ένα βήμα πίσω. Δηλαδή, υιοθετώντας τις δέσμες μέτρων που ήδη είχαν 
ανακοινωθεί από τα ίδια τα κράτη για την επείγουσα στήριξη των οικονομιών 
τους, ενεργοποιώντας τη γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης23 και εγκρίνοντας διάφορες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων 
που, υπό κανονικές συνθήκες, είναι βέβαιο πως θα είχαν κριθεί μη συμβατές 
με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε, έτσι, πολύτιμο χώρο 
και χρόνο στα κράτη, ώστε να υλοποιήσουν τις δικές τους δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις για τη διάσωση των οικονομιών τους από την κατάρρευση. 
Τονίζοντας, φυσικά, σε κάθε ευκαιρία ότι αυτό ήταν μόνο κάτι έκτακτο και 
προσωρινό, και ότι η «κανονικότητα» θα αποκατασταθεί το συντομότερο 
δυνατό24. 

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενεργοποίησε ένα (επίσης) 
προσωρινό και έκτακτο πρόγραμμα αγοράς τίτλων του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα (PEPP), πρακτικά ένα δεύτερο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Με άλλα 
λόγια, έκανε χρήση -υπερβολική χρήση ή και κατάχρηση, σύμφωνα με ορισμένους 
ιέρακες της δημοσιονομικής αρετής- του μόνου εργαλείου που έχει στη διάθεσή 
της, δεδομένου ότι αδυνατεί, εκ του καταστατικού της, να διοχετεύσει χρήμα 
κατευθείαν στις ευρωπαϊκές οικονομίες, όπως θα έκανε κάθε «κανονική» Κεντρική 
Τράπεζα.

Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα συνέβαλαν 
στην επιβίωση των ευρωπαϊκών οικονομιών όχι με το να τα τηρούν αυστηρά και 
απαρέγκλιτα την εντολή τους, αλλά κάνοντας το ακριβώς αντίθετο: ερμηνεύοντας 
αυτήν την εντολή με τρόπο που να επιτρέπει τον μέγιστο δυνατό βαθμό ευκαμψίας.

23 Η ρήτρα επιτρέπει απόκλιση από τμήματα του προληπτικού ή διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου, είτε 
επειδή ένα γεγονός εκτός του ελέγχου ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην οικονομική θέση της γενικής κυβέρνησης, είτε επειδή η ζώνη του ευρώ ή η ΕΕ στο σύνολό της 
αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική ύφεση. Στην πράξη, αναστέλλονται οι κανόνες περί ανώτατου ύψους 
δημόσιου χρέους και ελλείμματος και τα συναφή «μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής». 
24Από την άλλη, «ουδέν μονιμότερον του προσωρινού», όπως δείχνει η διαδοχική αναβολή της 
«επιστροφής στην κανονικότητα» της δημοσιονομικής πειθαρχίας τουλάχιστον ως το τέλος του 2023. 
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Πράγματι, το μεγαλύτερο παράδειγμα απόκλισης από το σύνηθες κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕ δεν είναι άλλο από το Ταμείο Ανάκαμψης Next-
GenerationEU. Η θέσπισή του, παρά τις δυσκολίες στη δημιουργία του και τις 
δεδομένες ανεπάρκειες στο εύρος κάλυψης και τις διαδικασίες εκταμίευσης, 
έσπασε το ταμπού της απαγόρευσης ανάληψης χρέους από κοινού από την ΕΕ 
για λογαριασμό των κρατών-μελών της. Τη δεδομένη στιγμή, αυτό είναι το πλέον 
χειροπιαστό παράδειγμα θετικής δράσης που μπορεί να αναλάβει η ΕΕ για να 
συνδράμει τα κράτη-μέλη της. Ωστόσο, για να έχει θετικό αντίκτυπο, απαιτείται 
μια ανοιχτή, ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση. Δηλαδή, τα επιμέρους 
εθνικά σχέδια πρέπει να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες όχι μόνο 
του καθενός κράτους-μέλους, αλλά ακόμη και συγκεκριμένων περιοχών σε 
κάθε κράτος-μέλος. Ένας ευρύς διάλογος σχετικά με τον τρόπο βέλτιστης 
χρήσης αυτών των κονδυλίων πρέπει να γίνεται ανοικτά και με διαφάνεια και 
να περιλαμβάνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Αυτό με τη σειρά του συνεπάγεται μια διαδικασία πολύ διαφορετική από αυτή 
που έχει υιοθετηθεί μέχρι σήμερα -η οποία ήταν ήδη ελλιπής πριν ενσκήψει η 
σύρραξη στην Ουκρανία με όλες τις οικονομικές της συνέπειες. Μια διαδικασία 
όχι -όπως προ της πανδημίας- από πάνω προς τα κάτω, αλλά ακριβώς το αντίθετο: 
κοινοβούλια, περιφέρειες, τοπικές κοινωνίες, οικονομικοί και επαγγελματικοί 
φορείς είναι οι παράγοντες που μπορούν να προσδιορίσουν καλύτερα τα 
συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και τα 
μέσα αντιμετώπισής τους. Όχι ομιχλώδεις επιτροπές που αποτελούνται από 
προσεκτικά επιλεγμένους για την τεχνοκρατική τους επάρκεια και, προπάντων, 
για την προσήλωσή τους στην επικρατούσα οικονομική ορθοδοξία «σοφούς». 
Επιπλέον, πρέπει να εξαλειφθούν όποιες αιρεσιμότητες (και είναι αρκετές) δεν 
έχουν σε τίποτα να κάνουν με την οικονομική ανθεκτικότητα ή την ψηφιακή και 
ενεργειακή μετάβαση, αλλά επαναλαμβάνουν τα πολύ γνωστά θέσφατα του 
νεοφιλελεύθερου δόγματος: απορρύθμιση, ιδιωτικοποίηση, ανάθεση δημόσιων 
υπηρεσιών και κρατικών λειτουργιών και μεταβίβαση δημόσιου πλούτου στον 
ιδιωτικό τομέα.

Εξάλλου, το «προσωρινό» Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα πρόσφερε ένα 
χρήσιμο μοντέλο για το μέλλον, δια της πιθανής μετατροπής του σε ένα μόνιμο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και Σύγκλισης. Εκτός από εργαλείο υποστήριξης 
σχετικών πολιτικών της ΕΕ και των κρατών-μελών αυτό το Ταμείο θα μπορούσε 
επίσης να λειτουργεί και ως αυτόματος δημοσιονομικός σταθεροποιητής 
που θα ενεργοποιούταν είτε σε συνθήκες γενικευμένης αστάθειας (όπως η 
πανδημία ή η ενεργειακή κρίση), είτε όταν ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, αντικαθιστώντας τον «μνημονιακής» 
φιλοσοφίας ESM.
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Πέρα, όμως, από την αναγκαία αναθεώρηση του NextGenerationEU, πρέπει 
να έχει κανείς υπόψη ότι ακόμη κι αν αυτό εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο, απλώς δε θα είναι αρκετό για να ξεφύγουν οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
από τη μέγγενη μιας παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης τα επόμενα χρόνια. 
Είναι βέβαιο ότι στο ορατό μέλλον, και σίγουρα για αρκετά χρόνια μετά τη λήξη 
του συναγερμού της πανδημίας -ιδίως, δε, με τα νέα δεδομένα και τις διεθνείς 
τεκτονικές αλλαγές που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία- τα ευρωπαϊκά 
κράτη θα υποχρεωθούν εκ των πραγμάτων να συνεχίσουν να κάνουν τονωτικές 
ενέσεις τεράστιων δημοσιονομικών πακέτων στις οικονομίες τους, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η επάρκειά τους σε βασικά αγαθά, η στήριξη της παραγωγής, 
της απασχόλησης και των κοινωνικών στρωμάτων που θα πληγούν περισσότερο 
από την επερχόμενη, πρακτικά διαρκή, οικονομική κρίση, για την προστασία 
των βιομηχανιών και των υποδομών στρατηγικής σημασίας από τη χρεοκοπία 
και την επιθετική εξαγορά και, συναφώς, για να διατηρηθεί η κοινωνική ειρήνη.

Κατά συνέπεια, η συζήτηση επιστρέφει στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου 
Σταθερότητας και, ευρύτερα, της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. 
Διαφορετικά, είναι βέβαιο ότι οι εθνικές κυβερνήσεις -με πρώτες υποψήφιες την 
Ιταλία και την Ελλάδα- θα αναγκαστούν να μπουν εκ νέου σε καθεστώς σκληρής 
λιτότητας, έχοντας προηγουμένως εφαρμόσει πολιτικές δημοσιονομικής 
τόνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλεπάλληλων lockdown, οι οποίες, όμως, 
συσσώρευσαν νέο δημόσιο χρέος πάνω στο ήδη ευμέγεθες παλαιότερο. Μια 
νέα συγκρουσιακή φάση εντός της ΕΕ θα είναι αναπόφευκτη και θα επιταχύνει 
την πορεία αποδρομής, αν δεν αποδειχθεί καταλύτης διαλυτικών εξελίξεων.

Αυτή η παραδοχή δεν ήταν διόλου αυτονόητη πριν από κάποιους μήνες 
και ενδεχομένως δεν είναι ούτε τώρα: οι φρουροί της λιτότητας θα ήταν 
παραπάνω από ευτυχείς εάν δεν άλλαζε απολύτως τίποτε στους κανόνες ή 
εάν γίνονταν κάποιες «διορθωτικές» αλλαγές σε ένα πλαίσιο που είναι, κατά τη 
γνώμη τους, ήδη αρκετά «ευέλικτο» ιδωμένο ολιστικά. Αυτή τη φορά, λοιπόν, 
οι δύο αντίπαλες παρατάξεις είναι οι υπέρμαχοι μιας περισσότερο χαλαρής 
και ευέλικτης οικονομικής διακυβέρνησης από τη μία πλευρά, εναντίον των 
θεματοφυλάκων της αυστηρότητας και του άνευ ετέρου pacta sunt servanda 
από την άλλη.

Όσον αφορά τη μορφή που θα μπορούσε να έχει ένα νέο, περισσότερο ευέλικτο 
και φιλοαναπτυξιακό δημοσιονομικό πλαίσιο για την ΕΕ, μια πρώτη ιδέα είναι ότι 
η γενική ρήτρα διαφυγής και η χαλάρωση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων 
θα μπορούσε απλά να παραταθεί, έως ότου οι ευρωπαϊκές οικονομίες 
διαφύγουν εντελώς από τον κίνδυνο, ο οποίος συν τοις άλλοις έχει γίνει ακόμα 
μεγαλύτερος εξ αιτίας των οικονομικών επιπτώσεων που απορρέουν από τον 
ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ιδίως δε από την αντίδραση των Ευρωπαίων με τη



20
μορφή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, που όμως πλήττουν τουλάχιστον εξίσου 
την ΕΕ, αν όχι περισσότερο. Δηλαδή, πρακτικά, επ’ αόριστον. Δεδομένου, 
όμως, ότι αυτό είναι κάτι που δε θα επέτρεπαν ποτέ οι «Φειδωλοί»25, μια 
περισσότερο ρεαλιστική σκέψη είναι ο ρυθμός ετήσιας μείωσης του χρέους 
και του ελλείμματος να προσαρμόζεται στις συνθήκες και στα δεδομένα κάθε 
κράτους-μέλους, λαμβάνοντας υπόψη μεταβλητές, όπως η βιωσιμότητα του 
χρέους, ο ρυθμός ανάπτυξης, οι δείκτες απασχόλησης, αλλά και πολιτικές 
κοινωνικής συνοχής, όπως η μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας. 
Ομοίως, μια εξαίρεση από τον υπολογισμό του ετήσιου ελλείμματος πρέπει 
να περιλαμβάνει και τις δαπάνες για την ενίσχυση των δημόσιων συστημάτων 
υγείας και παιδείας, καθώς και για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών 
καταστροφών, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής αυτονόητα περιλαμβάνει και αυτό το κομμάτι26.

Έτσι, δημιουργείται χώρος για να εξαιρεθούν από τους υπολογισμούς του 
ελλείμματος επενδύσεις σε δημόσια αγαθά μεγάλης κοινωνικής σημασίας και 
σε δράσεις υψηλής αναπτυξιακής αξίας, με μείωση, συγχρόνως, των στόχων 
ελάττωσης του χρέους κάθε έτος σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοιο βάθος χρόνου, 
ώστε να μην προκαλεί πρόβλημα δημοσιονομικής «ασφυξίας». Οι δημοσιονομικοί 
κανόνες ως έχουν δεν πρέπει να περιορίζουν το περιθώριο ελιγμών των κρατών-
μελών να επενδύσουν σε τομείς-κλειδιά για το μέλλον τους. Τέτοιοι είναι, λόγου 
χάρη, η έρευνα και η τεχνολογία, ο δημόσιος έλεγχος επί ορισμένων υποδομών 
και κοινών αγαθών στρατηγικής βαρύτητας, η απεξάρτηση από την εισαγόμενη 
ενέργεια και η συναφής μακροπρόθεσμη (με έμφαση σε αυτήν τη λέξη) μετάβαση 
σε νέες μορφές και μεθόδους παραγωγής ενέργειας, καθώς και σε νέα συνθετικά 
καύσιμα με βάση το υδρογόνο27, το ευρυζωνικό διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων, η 

25 Όπως είθισται να καλούνται οι χώρες-μέλη που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε δημοσιονομική χαλάρωση.
26 Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 10 Νοεμβρίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις προτάσεις της 
για ένα νέο, περισσότερο ευέλικτο, δημοσιονομικό πλαίσιο, στο οποίο ενσωματώνονται, έστω και μερικώς 
(και ανεπαρκώς), κάποια από αυτά τα στοιχεία. Συγκεκριμένα, τα όρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ 
(3% για το δημοσιονομικό έλλειμμα και 60% του ΑΕΠ για το χρέος) διατηρούνται, αλλά ο οριζόντιος 
κανόνας της μείωσης του υπερβάλλοντος χρέους κατά 1/20 ετησίως καταργείται και προκρίνεται μια 
εξατομικευμένη διαδικασία επιτήρησης κάθε κράτους-μέλους με βάση τρεις βασικούς «δείκτες»: τη 
βιωσιμότητα του χρέους (ιδίως στη δυνατότητα αποπληρωμής για χώρες που έχουν λάβει ευρωπαϊκές 
χρηματοδοτήσεις), τον κίνδυνο εμφάνισης μακροοικονομικών ανισορροπιών και τον βαθμό συμμόρφωσης 
με το κοινό πλαίσιο των ευρωπαϊκών στόχων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την εδαφική σύγκλιση 
και την ανθεκτικότητα. Παράλληλα, διατηρείται πάντα η Δαμόκλειος Σπάθη των κυρώσεων, σε συνάρτηση 
με τη δέσμευση σε «μεταρρυθμίσεις». 
27 Είναι σαφές πλέον, αν δεν ήταν ήδη πριν από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, ότι η όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη ενεργειακή κυριαρχία της ΕΕ είναι στόχος περισσότερο επείγων από την κλιματική 
ουδετερότητα. Και ότι δεν έχει νόημα η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες μίας αντίπαλης ή 
ακόμα και εχθρικής εξωτερικής δύναμης, μόνο και μόνο για να αντικατασταθεί με την εξάρτηση από τους 
υδρογονάνθρακες άλλων «αξιόπιστων» εταίρων, και μάλιστα με υψηλότερο και μη ανταγωνιστικό τίμημα. 
Συναφώς, δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ, αλλά να συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση 
των ευρωπαϊκών φυσικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η παραγωγή υδρογόνου από 
ηλεκτρόλυση ή από φυσικό αέριο και υδρίτες μεθανίου ή η δέσμευση και αποθήκευση CO2 και άλλων 
ρύπων. Μακροπρόθεσμα, δε, την πυρηνική σύντηξη. 
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ανάπτυξη βιομηχανικής βάσης σε νέες τεχνολογίες -όπως είναι, μεταξύ άλλων, η 
τρισδιάστατη εκτύπωση, οι ψηφιακές υποδομές (5G, οπτικές ίνες), η βιοτεχνολογία 
(καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα και θεραπείες), οι διαστημικές εφαρμογές, 
και ούτω καθεξής28. 

Μάλιστα, η ψηφιακή κυριαρχία (digital sovereignity) είναι εξίσου σημαντική με 
την ενεργειακή. Σήμερα, η ευρωπαϊκή ψηφιακή οικονομία εξαρτάται σχεδόν 
ολοκληρωτικά από λογισμικό, hardware και μηχανές αναζήτησης με προέλευση 
κυρίως τις ΗΠΑ (και δευτερευόντως την Κίνα και την Κορέα). Πρόκειται για 
μια κατάσταση προφανώς ασύμβατη με οποιαδήποτε φιλοδοξία ευρωπαϊκής 
αυτονομίας στις βασικές ψηφιακές τεχνολογίες, η οποία δεν πρόκειται να 
αλλάξει χωρίς σημαντικές δημόσιες επενδύσεις (οι οποίες μεταφράζονται στη 
νεοφιλελεύθερη διάλεκτο σε «κρατικές ενισχύσεις») σε αυτούς τους τομείς, από 
κοινού με μια γενναία δόση «προστατευτισμού και προνομιακής μεταχείρισης».

Τα παραπάνω θα μπορούσαν να συνδυαστούν με μια περισσότερο αποκεντρωμένη 
δημοσιονομική διακυβέρνηση, η οποία θα επέτρεπε στις εθνικές πρωτεύουσες 
να σχεδιάσουν τη δική τους πορεία προσαρμογής, με την Επιτροπή να ασκεί 
μόνο τη γενική εποπτεία. Ο σκοπός ενός τέτοιου σχήματος θα ήταν να δοθεί 
στις κυβερνήσεις το περιθώριο διασταλτικής ερμηνείας των σχετικών κανόνων, με 
βάση τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις συνθήκες της κάθε χώρας.

Η ταχύτητα και η σχετική ευκολία, πολιτικά μιλώντας, με την οποία ανεστάλησαν οι 
θεμελιώδεις κανόνες της δημοσιονομικής ορθοδοξίας ενόψει της πανδημίας έδειξαν 
ότι «ανάγκα και οι θεοί πείθονται». Αυτό ενίσχυσε την πλευρά που υποστηρίζει 
ότι η πανδημία αποκάλυψε τις προϋπάρχουσες αστοχίες στην αρχιτεκτονική της 
οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και ότι, συνεπώς, το δημοσιονομικό πλαίσιο 
της ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις με στόχο τη στρατηγική 
αυτονομία της Ευρώπης σε κάποιους βασικούς βιομηχανικούς τομείς29.

Για να συζητήσει κανείς σοβαρά για τη μεταρρύθμιση της ευρωζώνης, δεν πρέπει 
να παραβλέψει ότι αυτή χτίστηκε τη δεκαετία του 1990 με υλικά της δεκαετίας 
του 1980. Και ότι, όπως έχει πλέον αποδειχθεί, τα ίδια τα θεμέλιά της ήταν 
ελαττωματικά. Οι βασικές οικονομικές παραδοχές που περιγράφουν τη φιλοσοφία, 
τη δομή και τη λειτουργία της ήταν απαρχαιωμένες ήδη το 2010, όταν ξέσπασε

28 Εδώ μπορεί να γίνει λόγος, ενδεικτικά, σε δύο πολύ φιλόδοξες ιδέες που ήδη «τρέχει» η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Η πρώτη αφορά στη δημιουργία παραγωγικής βάσης για μικροτσίπ στην Ευρώπη και στην 
κατασκευή ενός δικτύου υπερυπολογιστών και η δεύτερη στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
δορυφορικής ευρυζωνικότητας που θα προστεθεί στα προγράμματα δορυφορικής πλοήγησης Galileo και 
τηλεπισκόπησης Copernicus.
29 Και όχι μόνο βιομηχανικούς. Έχει καταστεί πρόδηλο, αν και ίσως έπρεπε να είναι ήδη, ότι εξίσου σημαντική 
είναι και η επάρκεια στον πρωτογενή τομέα και ιδίως στην παραγωγή τροφής.
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η (πρώτη) ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Το 2022 μοιάζουν με απολιθώματα30. Το 
παγκόσμιο οικονομικό σκηνικό και οι διεθνείς ισορροπίες έχουν ανατραπεί άρδην 
από την εποχή της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Στην εποχή των ψηφιοποιημένων 
μέσων συναλλαγών, το ευρωσύστημα μοιάζει με έναν γοτθικό καθεδρικό ναό 
ανάμεσα σε σύγχρονους ουρανοξύστες -αν και η παρομοίωση είναι μάλλον άστοχη, 
δεδομένης της αδιαμφισβήτητης αρχιτεκτονικής υπεροχής των πρώτων επί των 
δεύτερων. Πάντως, για να γίνει εργαλείο ανάπτυξης και συνοχής στην Ευρώπη, η 
οικονομική και νομισματική ένωση πρέπει να επανεφεύρει τον εαυτό της. 

Μακριά από ουτοπίες περί μιας νομισματικής ενοποίησης που νομοτελειακά 
θα έφερνε την οικονομική και, τέλος, την πολιτική ενοποίηση31 -ουτοπίες που 
παραμένουν μόνο στο επίπεδο του φαντασιακού- η ευρωζώνη πρέπει να 
μετεξελιχθεί σε έναν μηχανισμό ολοκληρωμένης οικονομικής διακυβέρνησης, 
ο οποίος θα παρέχει, αφενός, μια στέρεη κοινή βάση -με τη μορφή του ευρώ- 
και υποστηρικτικούς/ενισχυτικούς μηχανισμούς κατά το πρότυπο του Next-
GenerationEU, όπως αναλύθηκε ανωτέρω, ενώ θα παραχωρεί, αφετέρου, 
περιθώριο στα κράτη-μέλη να αξιοποιούν όλα τα σύγχρονα εργαλεία για τη 
χρηματοδότηση αναπτυξιακών πολιτικών που είναι διαθέσιμα στο πολυποίκιλο 
ψηφιακό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της εποχής μας32. Ακόμα κι αν κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει μια αρκετά διασταλτική ερμηνεία κάποιων βασικών κανόνων της 
νομισματικής ένωσης, ιδίως στο σημείο περί αποκλειστικής χρήσης του ευρώ 
ως μέσου πληρωμών εντός της ευρωζώνης. Πράγμα που, με τη σειρά του, θα 
απαιτούσε την ανάλογη πολιτική βούληση από την πλευρά των αρμόδιων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, πρωτίστως του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, καθώς και μια 
εξαιρετικά δύσκολη παραδοχή: ότι το ευρώ, όπως δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε, 
ήταν μια αποτυχία. Αυτό είναι, όμως, πάντα το μέγα ζητούμενο κι εκεί εντοπίζεται 
το μέγα έλλειμμα.

30 Για μια ενδελεχή ανάλυση του πώς η προβληματική δόμηση της ευρωζώνης απειλεί την ευρωπαϊκή 
ενότητα βλ. Stiglitz, J. E. (2016). The Euro and its threat to the future of Europe. New York & London: 
Penguin Random House.
31 Μάλλον είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από τα προσδοκόμενα: απόκλιση αντί για σύγκλιση, διαίρεση 
αντί για ενότητα.
32 Φερ’ ειπείν με μοχλό Αναπτυξιακές Τράπεζες ειδικού σκοπού που θα λειτουργούν υπό δημόσιο έλεγχο 
και παράλληλα με το -υπό τον έλεγχο της ΕΚΤ- δίκτυο των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης, δημόσια 
sovereign funds που θα λειτουργούν ως εγγυητές και κλαδικούς ή τοπικούς πιστωτικούς συνεταιρισμούς 
νέου τύπου, με δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών παγίων συμβατών με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ψηφιακή 
οικονομία. Στόχος όλων αυτών θα ήταν η ενδογενής χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας 
με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής οικονομίας 
και του κοινωνικού κράτους μέσω της δημιουργίας ενός εναλλακτικού πιστωτικού συστήματος.
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Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι η επιστροφή στην άκαμπτη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη λιτότητα του Συμφώνου, καθώς και η αυστηρή 
εφαρμογή του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα είναι ολοένα 
και δυσκολότερα ανεκτές από εκείνα τα κράτη που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες. Το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους που συσσωρεύτηκε κατά 
τη χειρότερη φάση της πανδημίας (και συνεχίζει να συσσωρεύεται) δεν μπορεί 
να κρύβεται κάτω από το χαλί εσαεί. Χωρίς κάποια ριζοσπαστικά ευφάνταστη 
κίνηση από την πλευρά της ΕΚΤ που θα οδηγούσε σε ακύρωση τουλάχιστον 
ενός σημαντικού τμήματος από τα τεράστια ποσά των κρατικών ομολόγων που 
κατέχει σήμερα, το φάντασμα της χρεοκοπίας θα εμφανιστεί ξανά στον ορίζοντα, 
εγκαινιάζοντας μια δεύτερη και πιθανώς χειρότερη ευρωπαϊκή κρίση χρέους.

Αυτό, μάλιστα, χωρίς να ληφθεί καν υπόψη ότι το πρόγραμμα αθρόας αγοράς 
κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ παραμένει το μοναδικό σωσίβιο για χώρες όπως 
η Ιταλία (και η Ελλάδα), που τις κρατά στην επιφάνεια μέσα στη δικέφαλη 
θαλασσοταραχή πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης, επίχειρα της ένοπλης 
ρωσο-ουκρανικής σύρραξης. Η αφαίρεση αυτού του σωσιβίου θα ήταν αδιανόητη. 
Αν μη τι άλλο, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ πρέπει να επιταθεί 
περαιτέρω, όχι να καταργηθεί. Έστω κι αν δεν είναι «απολύτως» συμβατό με 
τη stricto sensu εντολή της τελευταίας, όπως δεν παύουν να υπογραμμίζουν οι 
επικριτές του (που δεν έχουν άδικο, πράγμα που όμως επιβεβαιώνει τις δομικές 
ελλείψεις της ευρωζώνης).

Η ιστορία έχει δείξει ότι τα περιθώρια για μια εποικοδομητικά ευρεία ερμηνεία 
των σχετικών ρητρών ευελιξίας που ισχύουν ήδη στο δίκαιο της ΕΕ μπορεί να είναι 
αρκετά μεγάλα. Υπό την προϋπόθεση, φυσικά, ότι ασκείται η δέουσα πολιτική 
πίεση, όχι μόνο από τα ίδια τα κράτη-μέλη, αλλά και μέσα στα θεσμικά όργανα 
της ΕΕ, όπου δεν υπάρχει πάντα μία ενιαία άποψη για τα πράγματα. Εδώ είναι 
που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερο, όμως, τα εθνικά κοινοβούλια, 
έχουν -δυνητικά- μια πολύ σημαντική αποστολή δημοκρατικού ελέγχου, όπως θα 
αναλυθεί στο τρίτο μέρος του παρόντος κεφαλαίου.

3.2 Νέο μοντέλο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης: opt-ins & opt-outs

Η ενστικτώδης αντίδραση των περισσότερων ευρωπαϊστών (εντός και εκτός 
εισαγωγικών) στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας -και στην αδυναμία της 
ΕΕ ως έχει να ανταποκριθεί με επάρκεια σε αυτές- πάγια ήταν το κάλεσμα 
για ακόμα στενότερη ολοκλήρωση, για «περισσότερη Ευρώπη». Ωστόσο, 
τα πολιτικά δεδομένα συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι ούτε η ευρωπαϊκή 
κοινή γνώμη, ούτε τα περισσότεροι ευρωπαϊκά κράτη -ιδίως τα μεγαλύτερα 
και ισχυρότερα- όντως επιθυμούν κάτι τέτοιο, παρά τις περί του αντιθέτου 
ρητορικές διαβεβαιώσεις. Αν μη τι άλλο, η διατήρηση αυτονομίας κινήσεων 
δείχνει να παραμένει η πρώτη τους προτεραιότητα. Αν οι διαδοχικές κρίσεις
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των δύο πρώτων δεκαετιών του αιώνα έχουν αποδείξει κάτι, αυτό είναι 
ότι τα (σχετικά) ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη εύκολα θα εγκαταλείψουν τις 
ευγενείς έννοιες περί ευρωπαϊκής ομόνοιας -ενίοτε προκαταλαμβάνοντας 
τα επίσημα θεσμικά όργανα της ΕΕ- για να επιστρέψουν στην πεπατημένη 
της διακυβερνητικής μεθόδου που διευκολύνει την άσκηση πολιτικής 
που βασίζεται στην ισορροπία -ή μάλλον στην ανισορροπία- της ισχύος, 
σύμφωνα με το κλασικό Θουκυδίδειο δόγμα: οι ισχυροί επιβάλλουν αυτά που 
τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι ανίσχυροι υπομένουν αυτά που τους 
αναγκάζει η αδυναμία τους. 

Εκεί ακριβώς, όμως, εντοπίζεται το πρόβλημα: στην de facto επιβολή ενός 
διακυβερνητισμού που δεν τολμά να παραδεχθεί την αληθινή του φύση, γιατί 
σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον, οι δικλίδες ασφαλείας των σχέσεων 
μεταξύ κυρίαρχων κρατικών οντοτήτων θα ενεργοποιούνταν, σύμφωνα με 
τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου33. Αντίθετα, κρύβεται επιμελώς 
πίσω από την τύποις υπερεθνικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών.

Υπάρχουν, επομένως, περιπτώσεις όπου η «περισσότερη Ευρώπη» μπορεί 
κάλλιστα να μην είναι η λύση (το αντίθετο, μάλιστα), ειδικά αν δε δίνει 
μια πειστική απάντηση στο μείζον ερώτημα: «ποια Ευρώπη». Συνεπώς, 
εφόσον γίνει δεκτό ότι, πρώτον, το σημερινό status quo είναι μη βιώσιμο και 
δεύτερον, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει ιστορικό αίτημα επίκαιρο 
και αναγκαίο, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι αυτό που χρειάζεται η 
Ευρώπη είναι μια νέα, ευέλικτη προσέγγιση που θα διαφέρει ουσιαστικά από 
το μοντέλο της «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων», το οποίο επανέρχεται τακτικά 
στο προσκήνιο με διαφορετικές ονομασίες, σε ένα θεμελιώδες σημείο: 
σε όλες τις εκδοχές της «Ευρώπης πολλών ταχυτήτων» (ή «ομόκεντρων 
κύκλων» ή «μεταβλητής γεωμετρίας») υπάρχει η υπόθεση ενός Τέλους με 
την αριστοτελική έννοια του όρου. Με άλλα λόγια, ένα ευρωπαϊκό ιδανικό, 
αυτό της ολοένα και στενότερης ένωσης (ever closer union), προς το οποίο 
διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, 
ανάλογα με την προθυμία και την ικανότητα καθεμιάς από αυτές. Αλλά 
πάντως, κινούνται. Δεν τίθεται ζήτημα κάποιες από αυτές να επιλέξουν να 
μην το φτάσουν ποτέ. Γίνεται αξιωματικά δεκτό ότι αργά ή γρήγορα ακόμα 
και οι πλέον βραδυπορούσες θα συγκλίνουν. 

Αναπόφευκτα, μια τέτοια άποψη εμπεριέχει ένα στοιχείο αξιολογικής 
κρίσης: οι χώρες που τοποθετούνται εγγύτερα σε αυτό το υποθετικό Τέλος, 
κατά κάποιον τρόπο θεωρούνται ως περισσότερο «ευρωπαϊκές» από τις 
υπόλοιπες. Πρόκειται για έναν άστοχο, ακόμα και λεκτικά, νεολογισμό (τι 

33 Βλ. τη σχετική συζήτηση στο πρώτο κεφάλαιο περί της κατάργησης ή μη του εθνικού βέτο. Εάν η ΕΕ 
είναι ομοσπονδία, τότε το βέτο δεν έχει θέση σε αυτήν. Αλλά, προφανώς, δεν είναι. Εάν είναι sui generis 
διακρατικός οργανισμός, τότε το βέτο είναι αυτονόητο. Αλλά δε θέλει να παραδεχθεί ότι είναι.
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σημαίνει, άραγε, «περισσότερο ευρωπαϊκή χώρα», ποιος το κρίνει και με 
βάση ποια αντικειμενικά κριτήρια κατατάσσεται ένα κράτος στη λίστα), 
δηλωτικός μιας διαστρεβλωμένης και διχαστικής νοοτροπίας που, επιπλέον, 
απλά δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Εκτός αν κάποιος ισχυρίζεται 
σοβαρά ότι χώρες όπως η Σουηδία, η Δανία και η Πολωνία, που δεν είναι 
μέλη της ευρωζώνης, ή η Ελβετία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που 
δεν είναι καν μέλη της ΕΕ είναι λιγότερο «ευρωπαϊκές» από την Ελλάδα, για 
παράδειγμα.

Εάν, όμως, η μάλλον νεφελώδης μεταβλητή της ευρωπαϊκής final-
ité αφαιρεθεί από την εξίσωση, αν με άλλα λόγια γίνει δεκτό ότι το Άγιο 
Δισκοπότηρο της πλήρους πολιτικής ενοποίησης σε μια ενιαία ευρωπαϊκή 
πολιτειακή οντότητα δεν υπάρχει παρά μόνο σαν μύθος, ούτε όμως είναι 
απαραίτητη (ή επιθυμητή) η ύπαρξή του, η προοπτική αλλάζει αμέσως, 
επιτρέποντας εναλλακτικές μορφές ολοκλήρωσης και συνεργασίας σε 
επιμέρους τομείς πολιτικής.

Σε αυτή τη γραμμή σκέψης, η θεσμική αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης δε γίνεται αντιληπτή ως μια κάθετη, μονολιθική πυραμίδα, 
στην κορυφή της οποίας βρίσκεται η Kerneuropa34, αλλά μάλλον ως ένα 
οριζόντιο, πολυεπίπεδο δίκτυο. Μέσα σε αυτό το δίκτυο, η ένταξη των 
ευρωπαϊκών κρατών σε ενισχυμένες συνεργασίες, εταιρικές σχέσεις 
και ειδικά προγράμματα υπόκεινται στη δική τους βούληση, με βάση τις 
συγκεκριμένες πολιτικές τους προτεραιότητες και χωρίς καμία αυθαίρετη 
ιεραρχία ανάλογα με το πόσο «ευρωπαϊκά» επιθυμούν να θεωρούνται.

Εξάλλου, αυτό θα συνιστούσε μία κατ’ εξοχήν εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
φεντεραλισμού στην πράξη. Υπάρχει μια παρανόηση στη σχετική συζήτηση, 
η οποία εντοπίζεται στην εσφαλμένη εντύπωση ότι ο φεντεραλισμός είναι 
ταυτόσημος με τη μεταμόρφωση της ΕΕ σε μια ομοσπονδιακή ένωση, στις 
Ενωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Ωστόσο, η έννοια του φεντεραλισμού 
στην αυθεντική της μορφή δε συνηγορεί υπέρ της μεταφοράς εξουσιών και 
αρμοδιοτήτων από την περιφέρεια ή τα ομόσπονδα κράτη προς το κέντρο, 
αλλά το αντίστροφο. Δεν είναι ένα μοντέλο συγκεντρωτισμού της εξουσίας, 
αλλά αποκέντρωσης. 

Σε ένα λιγότερο θεωρητικό επίπεδο, η μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης 
της ΕΕ είναι αναγκαία και επείγουσα, τόσο για την αντιμετώπιση πολιτικά 
ευαίσθητων θεμάτων και τη διαχείριση μεγαλύτερων εξωτερικών 
προκλήσεων, επί των οποίων η επίτευξη consensus είναι εξαιρετικά δύσκολη

34 H Ευρώπη του Σκληρού Πυρήνα των «πρωτοπόρων» κρατών που έχουν κατακτήσει τις πιο ψηλές 
κορυφές της «ευρωπαϊκότητας» 
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και επίπονη, καταλήγοντας συνήθως σε ανεπαρκείς συμβιβασμούς, αλλά και 
ενόψει μιας μελλοντικής διεύρυνσης της ΕΕ που θα αυξήσει έτι περαιτέρω 
την ποικιλομορφία του μπλοκ. Σε αυτό το context, η σημερινή κατάσταση 
δεν ικανοποιεί ούτε τους υπέρμαχους της στενότερης ένωσης που θεωρούν 
ότι τους κρατούν πίσω οι ευρωσκεπτικιστές (μολονότι από πουθενά δεν 
προκύπτει ότι αυτοί είναι το πραγματικό εμπόδιο), ούτε τους τελευταίους 
που παραπονιούνται ότι σύρονται εκόντες άκοντες πολύ μακρύτερα στον 
δρόμο της ενοποίησης από όσο επιθυμούσαν όταν εντάχθηκαν. Το Brexit 
ήταν στην ουσία μια ακραία έκφανση αυτής της έντασης. Η υπόθεση ότι 
όλα τα κράτη-μέλη μοιράζονται τον ίδιο στόχο και κινούνται προς την ίδια 
κατεύθυνση και συνεπώς είναι θέμα χρόνου να συμφωνήσουν, γίνεται με 
αυτόν τον τρόπο τροχοπέδη αντί για κίνητρο35. 

Αναζητώντας το βέλτιστο μοντέλο ευέλικτης ή διαφοροποιημένης 
ολοκλήρωσης εντός της ΕΕ, μια πρόταση που παρουσιάζει ενδιαφέρον 
είναι να υπάρχει ένα minimum σύνολο διαδικασιών και κανόνων, στις 
οποίες κάθε κράτος-μέλος οφείλει να συμμετέχει ως εκ της ιδιότητας του 
κράτους-μέλους, ένας ελάχιστος, κοινός για όλους παρονομαστής. Αυτός 
θα περιλάμβανε οπωσδήποτε το σύνολο των κανόνων και των πολιτικών 
που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της Κοινής Αγοράς, τις διατάξεις 
περί των θεσμών της ΕΕ καθώς και τις αξίες που οφείλουν να συμμερίζονται 
και να σέβονται όλα τα κράτη-μέλη, ιδίως τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών37. 
Οτιδήποτε πέρα από αυτόν τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, ιδίως εφόσον 
εμπεριέχει τη μεταφορά κυριαρχίας σε πολιτικά ευαίσθητους τομείς, όπως 
η οικονομική και νομισματική ένωση, η δικαστική και αστυνομική συνεργασία 
στις ποινικές υποθέσεις, η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, 
η μετανάστευση και το άσυλο και οι πολιτικές κοινής ασφάλειας και άμυνας, 
θα ήταν αντικείμενο εθελοντικής συμμετοχής (opt-in) ή εξαίρεσης (opt-out) 
και ενισχυμένων-διαρθρωμένων συνεργασιών μεταξύ εκείνων των κρατών-
μελών που επιλέγουν να συμμετάσχουν σε αυτές, πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια και είναι έτοιμα να αναλάβουν τις συναφείς υποχρεώσεις -όχι μόνο 
τα δικαιώματα38.

35 Βλ. μεταξύ άλλων, Markakis, M. (2020). Differentiated Integration and Disintegration in the EU: Brexit, 
the Eurozone Crisis, and Other Troubles. Journal of International Economic Law, 2020, 23, σελ. 489–
507. Oxford University Press.
36 Λόγου χάρη, την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών, τον ανταγωνισμό, την προστασία των 
καταναλωτών, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την περιφερειακή ανάπτυξη και ούτω καθεξής. 
37 O ελάχιστος κοινός παρονομαστής που περιγράφεται εδώ μοιάζει πολύ με τον πάλαι ποτέ Πρώτο 
Πυλώνα των Συνθηκών χωρίς την ΟΝΕ. 
38 Για την εν λόγω πρόταση βλ. Demertzis, M. (et al) (2018). One size does not fit all: European integration 
by differentiation. Policy Brief 3. Brussels: Bruegel.
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Εν τούτοις, είναι ουσιώδες να διατηρηθεί το ενιαίο θεσμικό και νομικό 
σχήμα της ΕΕ, δηλαδή, να μην προβλέπεται ένας ξεχωριστός θεσμικός 
μηχανισμός κι ένα ξεχωριστό σύνολο κανόνων λειτουργίας για κάθε ένα από 
αυτά τα υποσύνολα, άλλως, η συνύπαρξη πολλών «μικρών ΕΕ» στα σπλάχνα 
της «μεγάλης ΕΕ», καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πολυδιάσπαση και 
κατάρρευση της συνοχής. Στο αντίθετο, δηλαδή, από το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα. Οι θεσμοί και τα όργανα της ΕΕ ως έχουν είναι υπεραρκετά για 
να εξυπηρετήσουν τόσο τη «βασική ΕΕ», όσο και τις εντός αυτής επιμέρους 
στενότερες συνεργασίες, με τις κατάλληλες προσαρμογές ανά περίπτωση. 

Έχοντας υιοθετήσει κανείς την κεντρική ιδέα πίσω από την ως άνω 
πρόταση, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην την προχωρήσει ως το λογικό 
της τέρμα, προτείνοντας ένα σχήμα maximum ευελιξίας, στο πλαίσιο της 
οποίας η επιλογή συμμετοχής ή μη δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κεφάλαιο 
πολιτικής, αλλά αφορά και σε συγκεκριμένα προγράμματα εντός αυτών των 
κεφαλαίων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι ο 
τρόπος λειτουργίας του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελίας που 
από το 2021 συγκεντρώνει 22 κράτη-μέλη σε μια ενισχυμένη συνεργασία 
για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ και, ιδίως, της PESCO, της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
στην άμυνα που θέσπισαν 25 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017. Η συμμετοχή 
στην PESCO είναι καθαρά εθελοντική και μάλιστα ανοικτή, σε κάποια 
τμήματά της τουλάχιστον, ακόμα και σε τρίτες ευρωπαϊκές χώρες, μη-
μέλη της ΕΕ39. Ακόμα και εντός της PESCO, η συμμετοχή ενός κράτους 
σε επιμέρους προγράμματα που εγκρίνονται υπό τη θεσμική αιγίδα της 
δεν είναι υποχρεωτική. Εάν μια ομάδα κρατών κρίνει ότι η συνεργασία 
σε ένα συγκεκριμένο αμυντικό πρόγραμμα θα είναι επωφελής, μπορεί να 
προχωρήσει, ακόμα κι αν δεν ενδιαφέρονται όλα. Όσα μένουν εκτός, κάτι 
που έχουν κάθε δικαίωμα να πράξουν, απλώς δε θα έχουν τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του εν λόγω προγράμματος. Δηλαδή, 
το σχήμα της PESCO δε δημιουργεί μια «ευρωζώνη της άμυνας» αλλά 
μάλλον ένα πεδίο διευκόλυνσης της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων 
κρατών, στο μέτρο που τα ίδια το επιθυμούν και το επιλέξουν40.

Εάν τα παραπάνω ακούγονται πολύ σαν τη διαβόητη «Ευρώπη á la carte», που 
αποτελεί ανάθεμα για τους περισσότερο ένθερμους ιδεολόγους της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης με κάθε μέσο, ο λόγος είναι ότι περί αυτού ακριβώς πρόκειται. 
Πράγματι, το σχήμα που περιγράφεται εδώ επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέγουν

39 Αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό για τη συζήτηση στο 4ο κεφάλαιο της μελέτης.
40 Βλ. σχετικά, Wolfstädter, L. M. & Kreilinger, V. (2017). European integration via flexibility tools: the 
cases of EPPO and PESCO. Berlin: Jacques Delors Institute.
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τη συμμετοχή τους σε (opt-in) ή την εξαίρεσή τους από (opt-out) επιμέρους πτυχές 
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αναλόγως του εάν έχουν το σχετικό πολιτικό ή 
οικονομικό κίνητρο41. Πρόκειται για μια εν τοις πράγμασι παραίτηση από το ιδανικό 
της «ολοένα στενότερης ένωσης». 

Το ερώτημα όμως είναι γιατί να θεωρείται αυτό τόσο κακό; Γιατί πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα και όχι ως ευκαιρία; Ιδίως, όταν δεν είναι ανάγκη 
να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, αλλά μόνο για όσα δεν ενθουσιάζονται με την 
ιδέα της περαιτέρω ενοποίησης, τουλάχιστον όχι με τα σημερινά δεδομένα και με 
τους σημερινούς όρους και προτιμούν να απομακρυνθούν από τον «πυρήνα της 
Ευρώπης» φοβούμενα, για λόγους περισσότερο ή λιγότερο θεμιτούς, ότι αλλιώς 
θα απωλέσουν σημαντικό τμήμα της κρατικής τους κυριαρχίας. Από την άλλη 
πλευρά, η εισαγωγή του στοιχείου της ευελιξίας και της εθελοντικής συμμετοχής 
στο μοντέλο ευρωπαϊκής διακυβέρνησης παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία να 
διαπιστωθεί πόσα κράτη-μέλη είναι όντως έτοιμα να κάνουν το μεγάλο βήμα της 
πολιτικής ενοποίησης. Απαλλαγμένα από τα βαρίδια των βραδυπορούντων θα 
ήταν επιτέλους ελεύθερα να σφυρηλατήσουν μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, χωρίς 
να έλθουν σε ρήξη με τους διστακτικούς εταίρους τους, απομακρύνοντας έτσι τον 
κίνδυνο ανεξέλεγκτων καταστάσεων τύπου Brexit και τις αέναες διενέξεις σχετικά 
με την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου επί του εθνικού και τούμπαλιν42.

Ένα νομικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι εάν το acquis commu-
nautaire είναι αδιαίρετο ή είναι δυνατόν να διαιρεθεί σε επιμέρους τμήματα. Η 
κρατούσα άποψη συνηγορεί υπέρ του αδιαίρετου, κάτι που άλλωστε αντανακλάται 
στην υποχρέωση κάθε υποψήφιας προς ένταξη χώρας να το ενσωματώσει στο 
σύνολό του στην εσωτερική της έννομη τάξη. Και προφανώς, είναι ανάγκη να 
διατηρηθεί η συνοχή της κοινοτικής έννομης τάξης σε τομείς που συχνά είναι 
δύσκολο να ξεχωριστούν μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν πολλές επικαλύψεις 
και spillovers. Πλην όμως, κάθε πρόταση διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης 
εμπεριέχει έστω και υπαινικτικά την παραδοχή ότι ο κανόνας του αδιαίρετου δεν 
είναι απαράβατος και απόλυτος. Μπορεί να φανταστεί κανείς, για παράδειγμα, την 
ύπαρξη διαφορετικών πολιτικών για τη μετανάστευση και το άσυλο ή για την άμυνα 
-κάτι που, εξάλλου, ήδη συμβαίνει. Πάντως, προϋπόθεση για να λειτουργήσει ένα 
περισσότερο ευέλικτο σχήμα διακυβέρνησης της ΕΕ είναι να καθοριστεί ποια από 
τα κεφάλαια του acquis υπάγονται αδιαίρετα στον βασικό κορμό του ως ανωτέρω 
ελάχιστου κοινού παρονομαστή και ποια όχι.

41 Αυτονόητα, όπως ένα κράτος έχει το δικαίωμα της επιλογής να ενταχθεί ή όχι σε ένα σχήμα στενότερης 
συνεργασίας, έχει και το δικαίωμα αποχώρησης από αυτήν. 
42 Πρβλ. και Grabbe, H. & Lehne, S. (2016). How to Build a More Flexible EU after Brexit. Brussels: 
Carnegie Europe.
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Χρειάζεται για αυτό μια αναθεώρηση των Συνθηκών; Η απάντηση αυτής της μελέτης 
είναι τυπικά, ίσως, πρακτικά όμως, όχι. Οι μηχανισμοί των opt-ins και των opt-outs 
αφενός και των ενισχυμένων συνεργασιών αφετέρου είναι ήδη κατοχυρωμένοι 
στην κοινοτική έννομη τάξη και αρκούντως επεξεργασμένοι στην πολιτική θεωρία 
και πράξη των ευρωπαϊκών θεσμών. Δεν πρόκειται για εξωτικές έννοιες, με 
τις οποίες τα κράτη-μέλη και τα όργανα της ΕΕ δεν είναι ήδη εξοικειωμένα43. 
Άρα, η γενικευμένη χρήση τους, σε συνδυασμό με τα προτεινόμενα στο αμέσως 
προηγούμενο υποκεφάλαιο περί των (ομοίως, ήδη προβλεπόμενων) ρητρών 
ευελιξίας μπορούν να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα σε αρκετά ικανοποιητικό 
βαθμό. Ο ρεαλιστικός στόχος της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης δεν απαιτεί 
την εξ αρχής κανονιστική ανασυγκρότηση της ΕΕ πάνω σε νέες βάσεις, αλλά τη 
μέγιστη δυνατή και συστηματική χρήση των εργαλείων που υπάρχουν ήδη. 

Σε μια θύελλα, συνήθως είναι τα περισσότερο εύκαμπτα δέντρα αυτά που αντέχουν, 
παρά αυτά με τον σκληρότερο κορμό. Η ΕΕ χρειάζεται να βρει το σωστό βαθμό 
ευκαμψίας χωρίς να σπάσει44. Αυτό προϋποθέτει την εγκατάλειψη της αντίληψης 
περί ενός οικουμενικού οράματος για τη φύση και το μέλλον της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης και την παραδοχή ότι δεν έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και οι 
ευρωπαϊκοί λαοί την ίδια άποψη για το τι πρέπει να επιδιώκει η ΕΕ και τι όχι. Όλα 
αυτά τα διαφορετικά οράματα για την Ευρώπη θα έβρισκαν, έτσι, τη θέση τους 
χωρίς βέβαια να αποκλείεται -αντίθετα, υπάρχουν οι θεσμικές προϋποθέσεις για 
να καθίσταται ευχερής- η επαφή, ο διάλογος και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 
Προφανώς, αυτή είναι μία πρόταση που στερείται του grandeur που συνοδεύει 
συνήθως τα μεγαλεπήβολα σχέδια για το μέλλον της Ευρώπης -τα οποία, όμως, δεν 
έχουν οδηγήσει κάπου συγκεκριμένα. Μια προσέγγιση λιγότερο «μεγαλοπρεπής» 
αλλά περισσότερο ρεαλιστική ίσως είναι η λύση. 

3.3 Ο ρόλος του ευρωπαϊκού και των εθνικών κοινοβουλίων

Η σύγχρονη δημοκρατία είναι, εννοιολογικά και λειτουργικά, συνυφασμένη με 
τον κοινοβουλευτισμό. Κατά συνέπεια, ο εκδημοκρατισμός της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης περνά αναπόδραστα μέσα (και) από την ενδυνάμωση της 
κοινοβουλευτικής της διάστασης. Η παραδοσιακή απάντηση στο ζήτημα του 
τρόπου αυτής της ενδυνάμωσης ήταν πάντα η ενίσχυση του ρόλου και η 
περαιτέρω αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του μοναδικού 
άμεσα εκλεγμένου ευρωπαϊκού θεσμού. Από μόνο του, όμως, αυτό δεν έχει 
αποδειχθεί αρκετό, όπως συμπεραίνεται, μεταξύ άλλων, από την εν τοις 
πράγμασι αποδυνάμωσή του στις ευρωπαϊκές υποθέσεις και από την ολοένα 
μειωμένη συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του. 

43 Βλ. μεταξύ άλλων Böttner, R. (2017). The Development of Flexible Integration in EC/EU Practice. In 
Giegerich, Th., Schmitt, D. & Zeitzmann, S. Flexibility in the EU and beyond: How much differentiation 
and flexibility can European integration bear? σελ. 59-86. 
44Πρβλ. Möller, A. & Paradijs, D. (2017). The future shape of Europe: How the EU can bend without 
breaking. London: European Council on Foreign Relations.



Φαίνεται ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο θεσμικής ή νομικής, αλλά μάλλον 
πολιτικής φύσης. Δεν είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στερείται τυπικών 
αρμοδιοτήτων: αντιθέτως, οι εξουσίες του έχουν διευρυνθεί σημαντικά με κάθε νέα 
αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Εν τούτοις, μέσα στο πολιτικό κλίμα που 
πλέον έχει παγιωθεί μετά από πλέον της μίας δεκαετίας κρίσεων και αποτυχιών, 
απομένει ελάχιστο πραγματικό περιθώριο για να έχουν αυτές οι εξουσίες κάποιο 
ουσιαστικό αντίκτυπο ή ακόμα και να ασκηθούν με τρόπο που να έχει νόημα46. 
Παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, 
είναι αδύνατον να πειστεί κανείς ότι το Ευρωκοινοβούλιο ασκεί αληθινή νομοθετική 
και ελεγκτική εξουσία και ότι δεν είναι κάτι περισσότερο από μια λέσχη συζητήσεων 
όπου απλώς επικυρώνονται προειλημμένες αποφάσεις. 

Ακόμη και η περίφημη ιδέα των Spitzencandidaten παραμερίστηκε αμέσως μετά 
τις ευρωεκλογές του 2019, λόγω του ότι οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αναμφίβολα 
άφησαν έναν αναστεναγμό ανακούφισης στη σκέψη ότι ο υποψήφιος του 
πολιτικού κόμματος που επικράτησε στις κάλπες -του δεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος- δεν κλήθηκε τελικά να αναλάβει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 
Χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι η εκλεκτή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -και 
ουσιαστικά επιβληθείσα από το Βερολίνο σε αυτό το πόστο- έχει αποδειχθεί 
έκτοτε επιτυχημένη επιλογή. Το αντίθετο, θα έλεγε κανείς. Δυστυχώς, η τάση 
να επιβραβεύονται εντελώς αποτυχημένοι και ανεπαρκείς Ευρωπαίοι πολιτικοί με 
κάποια μεγάλη θέση στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς έχει εδραιωθεί. Όχι τυχαία, 
ασφαλώς47.

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρηματολογήθηκε ότι -εν τη απουσία Ευρωπαϊκού 
Δήμου- οι θεσμοί της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αντλούν τη δημοκρατική τους 
νομιμοποίηση από τους λαούς της Ευρώπης, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στα 
εθνικά τους κοινοβούλια48. Εκ τούτου συνάγεται ότι τα τελευταία πρέπει να 
αποκτήσουν ουσιαστικά καθήκοντα και εξουσίες στην ευρωπαϊκή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων, με άλλα λόγια να γίνουν ισότιμοι θεσμικά συνδιαμορφωτές της

47 Mε τη διαδικασία των Spitzencandidaten τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ορίζουν, προ των ευρωεκλογών, 
έναν υποψήφιο για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
διορίζει τον υποψήφιο του πρώτου κόμματος. Υποτίθεται ότι αυτό θα προσέδιδε πολιτικό βάρος στην όλη 
διαδικασία. Πλην όμως, όταν στις ευρωεκλογές του 2019 το ΕΛΚ ήρθε πρώτο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου έκριναν προτιμότερο να παραμερίσουν αθόρυβα τον επίσημο υποψήφιο Μάνφρεντ Βέμπερ 
υπέρ της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκ του αποτελέσματος, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν αυτό βελτίωσε 
στο ελάχιστο την ποιότητα της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

45 Πρβλ. ενδεικτικά, Blockmans, S. & Russack, S. (2019). Representative Democracy in the EU: Recover-
ing Legitimacy. Brussels: Centre for European Policy Studies.

46 Βλ. μεταξύ άλλων, Jančić, D. (2017). National parliaments after the Lisbon treaty and the Euro crisis: 
resilience or resignation? Oxford University Press.

48  Πρβλ. μεταξύ άλλων, Zalewska, M. & Gstrein, O.J. (2013). National Parliaments and their Role in Eu-
ropean Integration: The EU‘s Democratic Deficit in Times of Economic Hardship and Political Insecurity. 
Bruges: College of Europe.
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πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο49. Περαιτέρω, σύμφωνα με μια βασική 
παραδοχή αυτής της μελέτης, αυτό είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί εντός 
των περιθωρίων των Συνθηκών όπως αυτές ήδη ισχύουν. Συνεπώς, οι δύο 
ρεαλιστικές οδοί που διαφαίνονται είναι, πρώτον, η πλήρης και συστηματική 
χρήση του μηχανισμού ελέγχου συμμόρφωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
με την αρχή της επικουρικότητας50 και, δεύτερον, η δημιουργία λειτουργικών 
δεσμών και συνεργιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Όσον αφορά την πρώτη οδό, είναι αληθές ότι ο μηχανισμός «έγκαιρης 
προειδοποίησης» για την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας51 παρέχει στα 
εθνικά κοινοβούλια ένα δυνητικά ισχυρό εργαλείο, προκειμένου να αποκτήσουν 
επιρροή στην πολιτική διαδικασία της ΕΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
εξετάσουν και, ενδεχομένως, να βάλουν φρένο σε κάθε νομοθετική πρόταση 
της Επιτροπής που, κατά την κρίση τους, παρεισφρέει ως μη όφειλε σε εθνικές 
αρμοδιότητες -ένα ερώτημα που είναι, σε τελική ανάλυση, τόσο πολιτικό όσο και 
νομικό. Αν ληφθεί σοβαρά υπόψη και εφαρμοστεί σχολαστικά, η επικουρικότητα 
είναι το κλειδί για τη δημοκρατία σε ένα πολυεπίπεδο περιβάλλον, δεδομένου 
ότι αποκλείει την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ, εάν οι στόχοι μπορούν να 
επιτευχθούν μέσω μέτρων που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη, όπου ο βαθμός 
της σχετικής πολιτικής επιρροής του πολίτη ατομικά είναι υψηλότερος.

Πράγματι, ακόμη κι αν τα εθνικά κοινοβούλια δε διαθέτουν την εξουσία να 
μπλοκάρουν ένα ευρωπαϊκό νομοθέτημα, η ένδειξη μιας «κίτρινης» ή ακόμα και 
μιας «πορτοκαλί κάρτας» -που σημαίνει ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο ή η απλή 
πλειοψηφία τους αντίστοιχα διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη επί συγκεκριμένου 
σχεδίου ευρωπαϊκής νομοθεσίας για λόγους επικουρικότητας- θα ήταν υπεραρκετό, 
πολιτικά μιλώντας, για να δοθεί στην Επιτροπή το σινιάλο να κάνει «κράττει» και 
να αναθεωρήσει. Ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη ότι συνήθως οι κοινοβουλευτικές 
πλειοψηφίες αντικατοπτρίζονται στις κυβερνήσεις, δηλαδή στο Συμβούλιο. Από 
την άποψη αυτή, ο εν λόγω μηχανισμός είναι ένα μέσο για να «ανακτήσουν τον 
έλεγχο» τα εθνικά κοινοβούλια, ή τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος. 

49  Βλ. ενδεικτικά, Gostyńska-Jakubowska, A. (2019). Boosting the Role of National Parliaments in EU 
Democracy. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.
50  Η αρχή της επικουρικότητας (και η συναφής με αυτήν αρχή της αναλογικότητας) διέπουν την άσκηση 
των εξουσιών της ΕΕ στους τομείς που δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητά της. Νομιμοποιούν 
την παρέμβαση της Ένωσης, μόνο εάν οι σχετικοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα 
κράτη-μέλη, «λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης» και μόνο στο μέτρο 
που είναι κατάλληλο και επαρκές για την επίτευξη τους.
51 Άρθρο 5 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και Πρωτόκολλο (αριθ. 2) 
σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.
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Από την άλλη πλευρά, είναι εξίσου αληθές ότι αυτό το εργαλείο έχει παραμείνει, 
μέχρι σήμερα τουλάχιστον, σε αχρησία. Προφανώς, για να έχει πρακτικό 
αποτέλεσμα η δράση των εθνικών κοινοβουλίων στον τομέα αυτό, πρέπει 
να συντονίζεται και να υποστηρίζεται κατάλληλα από μια νομική και τεχνική 
υποδομή εξειδικευμένη προς τούτο και εξοικειωμένη με τη συχνά δαιδαλώδη 
ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Δεν είναι κάθε κοινοβούλιο εξοπλισμένο με 
τέτοια υποδομή, κάτι που περιορίζει πρακτικά την ικανότητά τους να ασκούν 
τον προβλεπόμενο έλεγχο μέσα στο σχετικά σύντομο χρονικό πλαίσιο των οκτώ 
εβδομάδων που προβλέπουν οι Συνθήκες. 

Το γεγονός αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για ένα μόνιμο θεσμικό πλαίσιο 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων, αφενός, και 
μεταξύ αυτών και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, αφετέρου. Και εδώ ερχόμαστε 
στη δεύτερη οδό. Αυτό που προτείνεται, εν προκειμένω, δεν είναι τίποτε λιγότερο 
από τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού δικτύου ανταλλαγής απόψεων και 
ενημέρωσης, συντονισμού και, τέλος, κοινής πολιτικής δράσης μεταξύ του 
ευρωπαϊκού και των εθνικών -ή και των περιφερειακών, κατά περίπτωση- 
κοινοβουλίων. Ένα δίκτυο κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που θα λειτουργήσει 
ως κινητήρια δύναμη για την παράλληλη εφαρμογή του κοινοβουλευτισμού σε 
ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο52.

Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη συμμετοχή ευρωβουλευτών 
στις συνεδριάσεις των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των αντίστοιχων εθνικών 
τους κοινοβουλίων -μια πρακτική που ακολουθείται από τη Βουλή των Ελλήνων- 
και, αντιστρόφως, τη συμμετοχή εθνικών βουλευτών σε μεικτές κοινοβουλευτικές 
ομάδες ελέγχου, όπως αυτή που έχει ήδη συσταθεί, προκειμένου να ασκηθεί 
κοινοβουλευτική εποπτεία επί των δραστηριοτήτων της Europol 53. Πράγματι, ο 
πολλαπλασιασμός τέτοιων μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών ελέγχου που 
συγκεντρώνουν ευρωβουλευτές και βουλευτές για την από κοινού επίβλεψη της 
δράσης και άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ -ιδίως των πιο σημαντικών- 
είναι ένα εξαιρετικό μέσο για την καλλιέργεια των συνεργιών που απαιτούνται. Θα 
μπορούσε κανείς να φανταστεί, λόγου χάρη, τη δημιουργία ανάλογων επιτροπών 
για την επίβλεψη, μεταξύ άλλων, του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής 
και Ακτοφυλακής (Frontex), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (EDA), της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ούτω καθεξής.

52  Πρβλ. ενδεικτικά, Katz, R. & Wessels, B. (2004). The European Parliament, the National Parliaments, 
and European Integration. Oxford University Press.
53  Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού (ΕΕ)2016/794 για τη Europol. 
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Το όργανο που θα μπορούσε να αποτελεί το συντονιστικό κέντρο -και συγχρόνως 
τον πάροχο της κατά τα ανωτέρω νομικής και τεχνικής υποδομής- του 
προτεινόμενου δικτύου υπάρχει ήδη: είναι η COSAC, η Διάσκεψη των Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των εθνικών κοινοβουλίων, όπου συναντώνται και 
συνεργάζονται αντιπροσωπείες εθνικών βουλευτών μαζί με τους ευρωβουλευτές 
συναδέλφους τους. Για να χρησιμεύσει ως θεσμικός ομφάλιος λώρος μεταξύ του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων και ως επιχειρησιακό 
κέντρο για την κοινή πολιτική τους δράση, ίσως επαρκούν μια μεγαλύτερη μόνιμη 
γραμματεία και μια εύχρηστη ψηφιακή πλατφόρμα που θα συνδέει την COSAC 
με τις γραμματείες των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων. Πέρα από το τεχνικό του πράγματος, όμως, ουσιαστική αναβάθμιση 
θα ήταν να γίνει η COSAC το κανάλι δια του οποίου τα εθνικά κοινοβούλια δε 
θα αντιδρούν μόνο στα υποβαλλόμενα σχέδια ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, 
αλλά θα κοινοποιούν στον Ευρωπαίο νομοθέτη ότι απαιτείται νέα νομοθεσία ή 
τροποποίηση ή ακόμα και κατάργηση της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας πάνω σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα.

Συνολικά, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένας νέος τρόπος σκέψης και εργασίας, 
ο οποίος θα μπορούσε βελτιώσει τις τρέχουσες διαδικασίες χάραξης πολιτικής, 
επιτρέποντας και στην ίδια την ΕΕ να χρησιμοποιεί τους (περιορισμένους) 
πόρους της περισσότερο αποτελεσματικά και να επικεντρωθεί μόνο σε εκείνους 
τους τομείς όπου μπορεί πραγματικά να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε σχέση 
με τις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές και τόσο όσο είναι απολύτως απαραίτητο. 
Αυτό θα ενδυνάμωνε τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να έχουν μια πιο ενεργητική 
και αποτελεσματική συμβολή σε όλα τα στάδια του πολιτικού σχεδιασμού, στη 
σύνταξη νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στη διασφάλιση του σεβασμού της 
αρχής της επικουρικότητας -και της εξίσου σημαντικής, καίτοι παραγνωρισμένης, 
αρχής της αναλογικότητας54.

Επιπροσθέτως, θα απαιτούσε μια κοινή κατανόηση αυτών των αρχών και 
τη δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδιαίτερα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, οι οποίες, εξάλλου, 
έχουν συγκεκριμένο ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών και της νομοθεσίας της 
ΕΕ επί του πεδίου. Και μάλιστα προληπτικά, δηλαδή στο στάδιο πριν την τελική 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού νομοθετήματος, δεδομένου ότι δεν έχει πολύ νόημα 
να διαμαρτύρεται κανείς για τυχόν αστοχίες, παραβλέψεις ή και αδικίες κατόπιν 
εορτής. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι δε θα απαιτούσε οποιαδήποτε αλλαγή στις 

54  Βλ. μεταξύ άλλων, Kinski, L. (2020). What role for National Parliaments in EU governance? A view by 
members of parliament. Journal of European Integration, σελ. 1-22.
55  Βλ. σχετ. Report of the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently” 
(2018). Active Subsidiarity: A new way of working. Brussels: European Union.

33



Συνθήκες, αλλά μάλλον μια ρεαλιστική πολιτική απόφαση από την πλευρά της η 
ΕΕ «να κάνει λιγότερα πιο αποτελεσματικά» και να αλληλεπιδράσει περισσότερο 
με τους φορείς που όντως λειτουργούν εγγύτερα στον πολίτη και, ως εκ τούτου, 
δύνανται να έχουν καλύτερη εικόνα για το εάν και τι είδους δράση απαιτείται 
σε επίπεδο ΕΕ και πώς αυτή πρέπει να προσαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο55.

4. Η Ευρώπη πέρα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση
4.1 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση διαπερατή και χωρίς στεγανά

Στο προηγούμενο κεφάλαιο επιχειρηματολογήθηκε ότι όλες οι χώρες-μέλη 
της ΕΕ δεν έχουν την ίδια αντίληψη για το τι είναι και τι (πρέπει να) κάνει η 
τελευταία, ούτε τις ίδιες επιδιώξεις και προσδοκίες από τη συμμετοχή τους 
σε αυτήν. Κατά συνέπεια, ότι η ομοιόμορφη εφαρμογή του ίδιου μοντέλου 
ολοκλήρωσης σε όλες, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους, δεν επιφέρει 
το επιθυμητό ενωτικό αποτέλεσμα, αλλά το ακριβώς αντίθετο: αυξάνει τις 
εντάσεις και τις παρασύρει σε μια δυνητικά εκρηκτική ρήξη. One size does not 
fit all. Εάν αυτό ισχύει για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία σε τελική ανάλυση 
οφείλουν εκ των Συνθηκών να επιδεικνύουν έναν όχι ευκαταφρόνητο βαθμό 
συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές νόρμες, ακόμα και στο σενάριο της maxi-
mum ευελιξίας, ισχύει ακόμα περισσότερο για τη θεσμική σύνδεση της ΕΕ με 
τον άμεσό της περίγυρο, δηλαδή, με τα ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέλη 
της: την Ευρύτερη Ευρώπη. Πράγματι, υπάρχουν χώρες που επιθυμούν να 
ενταχθούν τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην ευρωζώνη, άλλες που δεν 
ενδιαφέρονται απαραίτητα για ένταξη στην οικονομική και νομισματική ένωση, 
άλλες πάλι που αναζητούν στενότερες μορφές συνεργασίας σε τομείς όπως η 
άμυνα, η ασφάλεια, η μετανάστευση και το άσυλο, άλλες που θα ήταν απόλυτα 
ικανοποιημένες με τη συμμετοχή τους μόνο στον Χώρο Σένγκεν ή την Κοινή 
Αγορά, ή προτιμούν μια ακόμη πιο χαλαρή συμφωνία τελωνειακής ένωσης ή 
ελεύθερου εμπορίου ή, τελικά, οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω56. Δεν 
υπάρχει λόγος να μην τους επιτρέπεται αυτή η ελευθερία επιλογής, εκτός από 
μια ιδεολογική εμμονή σε μία άκαμπτη νοοτροπία του «όλα ή τίποτα». 

55  Βλ. σχετ. Report of the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and “Doing Less More Efficiently” 
(2018). Active Subsidiarity: A new way of working. Brussels: European Union.
56  Και φυσικά, υπάρχει πάντα και η περίπτωση της Βρετανίας που αποφάσισε να αποχωρήσει. 
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Κατ’ αρχήν, η ΕΕ μικρότερου βεληνεκούς και πολιτικής φιλοδοξίας που 
περιγράφεται εδώ, δηλαδή μία ΕΕ που θα επιτρέπει την εκτεταμένη χρήση των 
ρητρών ευελιξίας και των εποικοδομητικά διασταλτικών ερμηνειών, των opt-ins, 
των opt-outs, των ενισχυμένων και διαρθρωμένων συνεργασιών, των ειδικών 
εξαιρέσεων, και των ad hoc ρυθμίσεων που προβλέπονται στις Συνθήκες όπως 
ισχύουν, θα ήταν μία ΕΕ στην οποία ενδεχομένως δε θα είχαν αντίρρηση να 
ενταχθούν ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη που επί του παρόντος έχουν προτιμήσει 
να μείνουν εκτός, καθώς αυτό θα τους έδινε μια θέση στο τραπέζι λήψεως 
των αποφάσεων για την Κοινή Αγορά που είναι αυτό που κυρίως τα ενδιαφέρει. 
Τα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ουσιαστικά, η Νορβηγία και η 
Ισλανδία), καθώς και τα ευρωπαϊκά microstates ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. 

Από εκεί και πέρα, η ΕΕ χρειάζεται μια ολιστική διαχείριση των λειτουργικών της 
σχέσεων ιδίως με τη Βρετανία post Brexit, την Ελβετία, τις χώρες των Δυτικών 
Βαλκανίων -είτε είναι υποψήφιες προς ένταξη, είτε όχι- την Τουρκία, τις τρεις 
καυκάσιες χώρες (Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν) και, ασφαλώς, την Ουκρανία 
και τη Μολδαβία που -εσπευσμένα, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην πρώτη- 
πήραν το χρίσμα της υποψήφιας προς ένταξη χώρας. Ξεκινώντας συμβολικά 
με διαδικασία που δυνητικά μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή και δεκαετίες, ενώ 
το τελικό της αποτέλεσμα (όπως δείχνει η περίπτωση της Τουρκίας, κυρίως) 
είναι ανοιχτό και αβέβαιο, εξαρτάται δε σε μεγάλο βαθμό από την έκβαση του 
πολέμου: ποια μορφή θα έχει η Ουκρανία που τελικά θα μπει σε τροχιά ένταξης; 
Για όλες αυτές τις χώρες, η θέσπιση μιας δομής που θα αναπαράγει κάποια από 
τα στοιχεία της ιδιότητας του μέλους θα μπορούσε να είναι η κατάλληλη οδός 
για τη διαμόρφωση ενός πετυχημένου συνεταιρισμού. Κυρίως διότι, σε αντίθεση 
με τη σημερινή ποικιλία ad hoc ρυθμίσεων, θα πρέπει, για να κάνει τη διαφορά, 
να έχει μια συμμετοχική μορφή και να παρέχει μια πολυμερή διαδικασία που θα 
δίνει στα συμμετέχοντα κράτη κάποιον (όχι αμελητέο) ρόλο στη διαμόρφωση και 
τη λήψη των αποφάσεων. Χωρίς, βέβαια, να τα καθιστά καθόλα ισότιμα με τα 
«πλήρη» κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μια παρόμοια οργάνωση των σχέσεων της ΕΕ με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες δυνητικά θα έλυνε ένα υπαρκτό ζήτημα: η Ευρώπη δεν περιορίζεται 
στην ΕΕ, είναι τόσο απλό57. Μέχρι σήμερα, αυτό το γεγονός αντιμετωπίζεται 
μάλλον αποσπασματικά και με διαφορετικούς τρόπους, είτε στο πλαίσιο της 
προενταξιακής διαδικασίας, είτε με συμφωνίες σύνδεσης, τελωνειακής ένωσης 
και ούτω καθεξής, είτε με ad hoc διμερείς συμφωνίες. Μια συνολική ρύθμιση 
που θα δημιουργούσε ένα ενιαίο, αλλά και ευπροσάρμοστο σε κάθε διαφορετική 
περίπτωση σχήμα συνεργασίας με κοινούς κανόνες και διαδικασίες, θα απλοποιούσε

57 Πρβλ. μεταξύ άλλων, Bellamy, R., Kröger, S. & Lorimer, M. (2022). Flexible Europe, Differentiated 
Integration, Fairness, and Democracy. Bristol University Press.
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σημαντικά τα πράγματα και θα μπορούσε να είναι ένα μοντέλο για την Ευρύτερη 
Ευρώπη. Θα επέτρεπε σε όλα τα δημοκρατικά ευρωπαϊκά έθνη να βρουν έναν 
οργανωμένο χώρο για τη μεταξύ τους πολιτική συνεργασία στους τομείς, ιδίως, 
της ασφάλειας, της ενέργειας, των μεταφορών, των επενδύσεων, Φυσικά, 
εξαρτάται τι εννοεί κανείς ως «δημοκρατικά ευρωπαϊκά κράτη». Θεωρητικά, 
τα όρια αυτής της Ευρύτερης Ευρώπης είναι τα όρια του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, του οργανισμού που μέχρι την αποβολή (ή αποχώρηση) της Ρωσίας 
τον Μάρτιο του 2022 συγκέντρωνε ουσιαστικά όλα τα ευρωπαϊκά κράτη (πλην 
της Λευκορωσίας, του Κοσόβου, εφόσον αυτό ήθελε θεωρηθεί κυρίαρχο 
κράτος, και της … Αγίας Έδρας) υπό μία θεσμική στέγη58. Για παράδειγμα, ενώ 
είναι ξεκάθαρο ότι η Ουκρανία θεωρείται «δημοκρατικό ευρωπαϊκό κράτος» 
και μάλιστα ανεξαρτήτως του εάν πληροί όντως τα σχετικά κριτήρια, είναι 
εξίσου ξεκάθαρο ότι αυτό δεν ισχύει για τη Ρωσία και την Τουρκία. Συγχρόνως, 
όμως, η Τουρκία απολαμβάνει ήδη τα προνόμια μιας τελωνειακής ένωσης με 
την ΕΕ, ενώ δυνάμει του συμβιβασμού για να επιτρέψει τη νατοϊκή ένταξη της 
Σουηδίας και της Φινλανδίας, ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή της και στη 
Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία για την άμυνα (PESCO). Από την άλλη, κάποια 
στιγμή στο μέλλον η ΕΕ δε θα μπορέσει να αποφύγει την αναγκαιότητα να βρει 
μια απάντηση στο μέγα ερώτημα των σχέσεών της με τη Ρωσική Ομοσπονδία, 
προφανώς μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία59. Τα μεγέθη, οι ιστορικοί 
και πολιτισμικοί δεσμοί και η σημασία των οικονομικών συναλλαγών με αυτή τη 
χώρα είναι τέτοιας έκτασης και βάθους που δεν μπορούν να αγνοηθούν επί 
μακρόν. Όχι χωρίς να υποστεί η ίδια η Ευρώπη μοιραία βλάβη, τουλάχιστον. Το 
ίδιο ισχύει, από την άλλη πλευρά, για τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση της σχέσης 
της με το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Επομένως, η πρόταση δεν είναι χωρίς προβλήματα και περιορισμούς. Τα 
σημαντικότερα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει είναι πολιτικά, όχι δομικά και 
τεχνικά. Η βασικότερη αντίρρηση, συναφώς, είναι ότι η Ευρύτερη Ευρώπη ως 
λειτουργικός οργανισμός θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υποκατάστατο της 
ένταξης των χωρών που φιλοδοξούν να ενσωματωθούν στην ΕΕ. Όντως, είναι 
εύλογη η καχυποψία πολλών επίδοξων μελών της ΕΕ στην Ανατολική Ευρώπη 
και τα Βαλκάνια ότι το σχήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ή της 
Ευρύτερης Ευρώπης δεν είναι παρά ένας προθάλαμος προς την ένταξη, όπου 
θα περιμένουν σε μια κατάσταση limbo, ως δεύτερης κατηγορίας χώρες, επ’ 
αόριστον για το πότε θα ανοίξουν και για αυτές οι πολυπόθητες πύλες. Από την 
άλλη, εάν η πολιτική πραγματικότητα στην ΕΕ αυτή τη στιγμή είναι ότι, πρώτον, 
δεν μπορεί να γίνει περαιτέρω διεύρυνση χωρίς μεταρρύθμιση, δεύτερον, ότι

58  Βλ. αναλυτικότερα στο επόμενο υποκεφάλαιο. 
59 Εκτός, βέβαια, αν η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος in 
perpetuum. 
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αυτή η μεταρρύθμιση είναι επίσης πολύ δύσκολο να γίνει -ιδίως αν εμπεριέχει 
το στοιχείο της αναθεώρησης των Συνθηκών- και, τρίτον, ότι πολλές από τις 
υποψήφιες χώρες, αντικειμενικά και όχι πάντα με δική τους υπαιτιότητα (μάλιστα, 
κατά κανόνα όχι), παρουσιάζουν πολλά και σημαντικά προβλήματα που δύσκολα 
θα μπορούσε να απορροφήσει μια ήδη παραπαίουσα ΕΕ, ποια άλλη επιλογή 
μένει, αν όχι η δημιουργία ενός τέτοιου προθάλαμου με αρκετά από τα προνόμια 
(και υποχρεώσεις) της ένταξης; 

Ίσως ένας τρόπος να λυθεί αυτό το δίλημμα είναι το Brexit, όσο κι αν αυτό 
ακούγεται παράδοξο. Πράγματι, όπως προαναφέρθηκε, εάν η Βρετανία είχε 
τη δυνατότητα να κάνει ένα βήμα πίσω από την ιδιότητα του κράτους-μέλους, 
χωρίς όμως να αποκοπεί εντελώς από την υπόλοιπη Ευρώπη, πιθανώς να την 
είχε επιλέξει και να είχε αποφευχθεί ο βλαπτικός και για την ίδια ακρωτηριασμός 
της ΕΕ -διότι περί αυτού πρόκειται, όσο κι αν και οι δύο πλευρές θέλουν να το 
αρνούνται. Συνεπώς, εάν η Ευρύτερη Ευρώπη ήθελε ιδωθεί όχι ως προθάλαμος 
για τους νεοεισερχόμενους που περιμένουν υπομονετικά να κριθούν άξιοι, αλλά 
και ως ένας αγωγός διπλής κατεύθυνσης που οδηγεί τόσο προς την πλήρη 
ένταξη όσο και ως προς την χαλαρότερη συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς 
πολιτικής δράσης, θα ήταν περισσότερο ελκυστική.

Έτσι, η ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα 
διαπερατό και χωρίς στεγανά συνεχές: κάποια κράτη-μέλη μπορούν να απέχουν 
από ορισμένα κεφάλαια του acquis κατά τα ανωτέρω (όπως, για παράδειγμα, η 
αμυντική συνεργασία), στα οποία εν τούτοις επιλέγουν να ενσωματωθούν τρίτες 
ευρωπαϊκές χώρες. Αντιστρόφως, οι τελευταίες μπορούν να συμμετάσχουν 
ακόμα και σε κάποιες πτυχές της ΕΕ του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, στα 
πλαίσια, λόγου χάρη, μιας προωθημένης τελωνειακής ένωσης που συνεπάγεται 
έναν αρκετά υψηλό βαθμό ολοκλήρωσης στον χώρο της Κοινής Αγοράς και, 
ιδίως, της κοινής εμπορικής πολιτικής. Σε αντίθεση με το πλατωνικό ιδεώδες της 
ολοένα στενότερης ένωσης, η ένταξη στην ΕΕ δε χρειάζεται να είναι μια δυαδική 
επιλογή, η οποία θα διέπεται από την τυπική αυστηρότητα και την ακαμψία των 
προηγούμενων διευρύνσεων. Διαφορετικές πτυχές της ιδιότητας του κράτους-
μέλους μπορούν να διαχωριστούν λειτουργικά και, σε όχι λίγες περιπτώσεις, 
νομικά.

4.2 Από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια: η περίπτωση του 
     Συμβουλίου της Ευρώπης

Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, είναι σκόπιμο να εστιάσει κανείς 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, τον έτερο πυλώνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
που ιδρύθηκε το 1949 ως ο πρώτος μεταπολεμικά πανευρωπαϊκός οργανισμός 
με ρητή αποστολή την εγγύηση της ευρωπαϊκής ειρήνης και την ολοκλήρωση 
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πάνω τις βάσεις της δημοκρατίας, του συνταγματισμού, του κράτους δικαίου και 
της προστασίας των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών60.

Λόγω της υπερδιόγκωσης των εξουσιών και της παρουσίας της ΕΕ στα 
ευρωπαϊκά πράγματα, ιδίως μετά τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, σήμερα τείνει να 
λησμονηθεί ότι αρχικά ήταν το Συμβούλιο της Ευρώπης που θα επιφορτιζόταν 
με τις πολιτικές πτυχές του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, ενώ οι (τότε) Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες θα αναλάμβαναν την αποστολή της οικονομικής ολοκλήρωσης61. 
Σε μια ρευστή εποχή ευρωπαϊκής αβεβαιότητας και με την ΕΕ να αντιμετωπίζει 
οξεία κρίση αξιοπιστίας και νομιμοποίησης, το ζήτημα της ενίσχυσης του 
ρόλου του Συμβουλίου ως εναλλακτικού πόλου και κινητήρα της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης τίθεται εκ των πραγμάτων. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας 
πολύ ευρύτερος και περισσότερο «χαλαρός» οργανισμός, καθώς δυνητικά 
ενσαρκώνει το αρχικό ιδεώδες μιας Ενωμένης Ευρώπης που εκτείνεται από 
τον Ατλαντικό και τον Αρκτικό Ωκεανό ως τη Μεσόγειο, τα Ουράλια και τον 
Καύκασο, προσφέροντας έτσι μια θεσμική δομή αληθινά ηπειρωτικής κλίμακας.

Δεν πρέπει να υποτιμάται η συμμετοχή όλων των κρατών της ηπείρου 
-συμπεριλαμβανομένων και κάποιων που μολονότι δεν είναι μέλη της ΕΕ 
έχουν εξαιρετικά μεγάλη βαρύτητα στα ευρωπαϊκά πράγματα, όπως η 
Τουρκία, η Ουκρανία, η Ελβετία, η Νορβηγία και, φυσικά, η Βρετανία- σε μια 
οργανωμένη διαδικασία συνεργασίας και ολοκλήρωσης, η οποία δύναται να 
συμβάλει στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών για τη δημιουργία ενός 
συμπληρωματικού πλαισίου κοινής διαχείρισης των μεγάλων στρατηγικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Όλων, όμως, των ευρωπαϊκών κρατών; Όχι ακριβώς. Μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 δημιουργήθηκε de facto μια 
κατάσταση εντός του Οργανισμού που καθιστούσε την παραμονή της σε αυτόν 
απλά αδύνατη. Έτσι, η Ρωσική Ομοσπονδία έπαψε να είναι μέλος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, έπειτα από 26 χρόνια συμμετοχής. Το εάν αποχώρησε οικειοθελώς 
ή εκδιώχθηκε είναι θέμα δευτερεύον και καθαρά χρονικής προτεραιότητας: 
εάν δεν αποχωρούσε, θα αποβαλλόταν ούτως ή άλλως. Το μείζον είναι το 
τι σηματοδότησε συμβολικά και πρακτικά αυτή η εξέλιξη: την έναρξη μιας 
νέας εποχής διαιρέσεων στην Ευρώπη, μια εξαιρετικά δυσοίωνη προοπτική 
που αναμφίβολα είναι και μια μεγάλη ευρωπαϊκή αποτυχία, δεδομένου ότι ο 
γενεσιουργός σκοπός της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μεταπολεμικά δεν ήταν 
άλλος από την πρόληψη του πολέμου και του ευρωπαϊκού διχασμού. 

60  Βλ. ιδίως Schmahl, S. & Breuer, M. (eds.) (2017). The Council of Europe: Its Law and Policies. Oxford 
University Press.
61  Μάλιστα, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αγνοούν πολλοί είναι ότι ακόμα και η «σημαία της 
Ευρώπης» με τα δώδεκα χρυσά άστρα σε μπλε φόντο, ήταν αρχικά το έμβλημα του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και υιοθετήθηκε από τις Κοινότητες μόλις το 1986..
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Συγχρόνως, σχεδόν 150 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες βρέθηκαν από τη μια 
στιγμή στην άλλη εκτός του πεδίου έννομης προστασίας της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Προφανώς, εάν πρόκειται να ανταποκριθεί το Συμβούλιο στην καταστατική 
αποστολή του, αυτή η ανωμαλία θα πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθεί, ίσως 
στα πλαίσια μιας (ευκταίας, αλλά επί του παρόντος απίθανης) συνολικής 
διπλωματικής διευθέτησης του ουκρανικού ζητήματος. Περισσότερα, όμως, 
επ’ αυτού στο επόμενο κεφάλαιο. Συγχρόνως, απαιτείται, πρώτον, να 
αντιμετωπίσει τα δικά του εσωτερικά προβλήματα λειτουργικότητας, διαφάνειας 
και λογοδοσίας και, δεύτερον, μια ριζική αναβάθμιση της διάρθρωσης, των 
οργάνων και των λειτουργιών του, η οποία πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά. 

Καίριας σημασίας είναι, συναφώς, η διαμόρφωση μιας ομαλής λειτουργικής 
σχέσης μεταξύ του Συμβουλίου και της ΕΕ, στη βάση ενός σαφούς καταμερισμού 
εργασίας, ιδίως εάν η τελευταία εστιάσει περισσότερο στο πεδίο της οικονομικής 
ολοκλήρωσης, λειτουργώντας ως ρυθμιστική αρχή της Κοινής Αγοράς και της 
οικονομικής και νομισματικής Ένωσης -όποια μορφή θα έχει αυτή μελλοντικά. 
Τούτο ταιριάζει με το κατεξοχήν τεχνοκρατικό προφίλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο είναι ιδανικό για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, λόγου χάρη, 
με τους κανόνες του ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
και για την ανάπτυξη κοινών προτύπων για αγαθά και υπηρεσίες. Τομείς 
που αποτελούσαν το σχεδόν αποκλειστικό πεδίο δράσης των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων κατά το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους, σε τελική ανάλυση. 
Παράλληλα, ο κρίσιμος και ευαίσθητος τομέας της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να ανατεθεί 
στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπως άλλωστε αρχικά προοριζόταν και όπως 
προβλέπεται στο καταστατικό του Οργανισμού.

Με αυτόν τον στόχο συνάδει η ενίσχυση της πολιτικής παρουσίας και του πεδίου 
των αρμοδιοτήτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ενός οργάνου που διαθέτει αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση, 
δεδομένου ότι αποτελείται από εκλεγμένα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων των 
κρατών-μελών. Η εδραίωση της Συνέλευσης ως ισχυρού πυλώνα του ευρωπαϊκού 
κοινοβουλευτισμού προϋποθέτει τη θεσμοθέτηση στενών λειτουργικών δεσμών 
με τα εθνικά κοινοβούλια που θα διευκολύνει την ομαλή ενσωμάτωση του έργου 
της στο έργο καθενός από αυτά, δημιουργώντας έτσι μια θεσμική συνέχεια. Για 
παράδειγμα, η Βουλή των Ελλήνων έχει θεσμοθετήσει Επιτροπή παρακολούθησης 
των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΔΔΑ), η οποία, ωστόσο, μένει σε μεγάλο βαθμό ανενεργή.
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Ιδιαιτέρως σημαντική είναι, εξάλλου, η εκ νέου μεταρρύθμιση και περαιτέρω 
ενίσχυση του ΕΔΔΑ ως κύριου θεματοφύλακα των θεμελιωδών ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι η πρωταρχική έκφραση του ευρωπαϊκού νομικού 
πολιτισμού και -εμπλουτισμένη επί δεκαετίες με τη συχνά πρωτοποριακή 
νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου- ίσως το υψηλότερο επίτευγμα 
αυτού του νομικού πολιτισμού. Βρίσκεται, όμως, σήμερα το Δικαστήριο -και 
κατ’ επέκταση η ΕΣΔΑ- αντιμέτωπο με προκλήσεις και απειλές για το κύρος 
και την εξουσία του, καθώς κάποιες χώρες (όπως η Βρετανία, μεταξύ άλλων) 
επιδιώκουν να θέσουν όρους και περιορισμούς στην εφαρμογή των δικαστικών 
αποφάσεων του Στρασβούργου στην εσωτερική τους έννομη τάξη.

Συναφής είναι η συμπερίληψη και των κοινωνικών δικαιωμάτων στο σύστημα 
έννομης προστασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ενώ ο Ευρωπαϊκός 
Κοινωνικός Χάρτης συνιστά, ίσως, την πληρέστερη κωδικοποίηση των 
κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων στην ήπειρο, κινούμενος παράλληλα 
με την ΕΣΔΑ, η οποία καλύπτει αντίστοιχα τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, η 
νομική του βαρύτητα παραμένει άνιση σε σχέση με την τελευταία. Ως εκ τούτου, 
προτείνεται η διερεύνηση τρόπων, ώστε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 
να διαθέτει τον δικό του ενισχυμένο νομικό μηχανισμό παρακολούθησης και 
προστασίας, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει εκείνον της ΕΣΔΑ, χωρίς απαραίτητα 
να τον αντιγράφει. Δεν είναι, με άλλα λόγια, απαραίτητο να ενσωματωθεί 
ο Χάρτης στην ΕΣΔΑ ή να υπαχθεί στον έλεγχο του Δικαστηρίου, κάτι που 
άλλωστε θα αύξανε κατακόρυφα τον όγκο εργασίας του τελευταίου. 

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το Συμβούλιο της Ευρώπης προσφέρει, από 
την ίδια του τη φύση, μια εναλλακτική, ή μάλλον παράλληλη, της ΕΕ πλατφόρμα 
για την ευέλικτη και λιγότερο παρεμβατική μορφή ευρωπαϊκής συνεργασίας και 
ολοκλήρωσης που περιγράφεται σε αυτή τη μελέτη ως η καταλληλότερη για 
την Ευρώπη του 21ου αιώνα. Το σημαντικότερο, ίσως, πλεονέκτημα του είναι 
ότι -σε αντίθεση με την ΕΕ- δεν επιδιώκει να μετεξελιχθεί σε κάτι που δεν 
μπορεί εξ ορισμού να είναι, αλλά αρκείται στο να ασκεί τις λειτουργίες που 
του αποδίδουν το Καταστατικό του και το πλούσιο corpus των συμβάσεων που 
συνάπτονται υπό την αιγίδα του. Δηλαδή, ως ένας κλασικός διεθνής οργανισμός 
με βάση το δημόσιο διεθνές δίκαιο62.

62  Μια μια ενδελεχή ανάλυση των προτάσεων για τη μεταρρύθμιση και αναβάθμιση του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και, ειδικότερα, της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης βλ. τις δύο συναφείς εκθέσεις που υιοθέτησε 
η Συνέλευση: Nicoletti, M. (2017). Call for a Council of Europe Summit to reaffirm European unity and to 
defend and promote democratic security in Europe και Kox, T. (2019). Role and mission of the Parlia-
mentary Assembly: main challenges for the future. 
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4.3 Η Ευρύτερη Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Στις 6-7 Οκτωβρίου 2022 έλαβε χώρα στην αρχετυπικά ευρωπαϊκή μητρόπολη 
της Πράγας η πρώτη σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. 
Η ιδέα είναι πνευματικό τέκνο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο 
οποίος τη διατύπωσε για πρώτη φορά στο Στρασβούργο τον Μάιο του 2022 
-συγκεκριμένα στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης, αλλά και της Αντιφασιστικής 
Νίκης. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί υπό το 
πρίσμα του ερωτήματος εάν προσφέρει μια εναλλακτική μέθοδο ευρωπαϊκής 
οργάνωσης, παράλληλη με τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς θεσμούς και ιδίως 
την ΕΕ, αλλά περισσότερο ευέλικτη, λιγότερο γραφειοκρατική, ταχύτερη και, 
ελπίζει κανείς, περισσότερο αποτελεσματική. Ένα τέτοιο σχήμα θα έμοιαζε 
αρκετά με αυτό που περιγράφεται εδώ.

Tο ερώτημα αυτό εμπεριέχει την παραδοχή ότι η ΕΕ, ακόμα κι αν δεν φτάσει 
κανείς στο σημείο να ισχυριστεί ότι έχει αποτύχει ιστορικά στον ρόλο της, 
σίγουρα πάντως δε λειτουργεί επαρκώς, δεν αποδίδει. Από αυτήν την άποψη, 
η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα είναι μια απόπειρα υπέρβασης αυτής της 
αποτυχίας. Στη σύνοδο της Πράγας η ΕΕ δια της (μετριότατης) ηγεσίας της 
δεν ήταν στο προσκήνιο. Επομένως, μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι το νέο 
αυτό ευρωπαϊκό forum θα είναι ακραιφνώς διακρατικό και διακυβερνητικό, 
απορρίπτοντας το υπερεθνικό μοντέλο που χαρακτήριζε πάντα την ΕΕ και 
τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προηγουμένως. Είναι, επίσης, σαφές ότι δε θα 
είναι ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός -άλλωστε, το τελευταίο πράγμα που 
χρειάζεται η Ευρώπη είναι ακόμα ένας που θα λειτουργεί επάλληλα και σε 
ανταγωνισμό με τους ήδη υπάρχοντες. Εάν στο μέλλον κριθεί απαραίτητη 
μια κάποιας μορφής θεσμική συνέχεια και υποστήριξη, αυτή μπορεί κάλλιστα 
να παρασχεθεί δια 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. Πέραν 
τούτου, σε αυτό το στάδιο, κανείς δεν είναι απολύτως σίγουρος για το ποια 
μορφή θα πάρει και τι είδους εντολή θα έχει, με ποια ζητήματα θα καταπιαστεί 
και πώς63.

Δυνητικά, οι σύνοδοι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα μπορούσαν 
ακόμα και να υποκαταστήσουν την ΕΕ σε κάποιους τομείς υψηλής πολιτικής, 
όπου απαιτείται ταχύτητα και ευελιξία και, συνεπώς, προκρίνεται η μέθοδος των 
διακρατικών διαπραγματεύσεων. Αν, για παράδειγμα, στο μέλλον εξελιχθεί σε 
ένα πεδίο πανευρωπαϊκής συνεργασίας σε ευαίσθητους τομείς υψηλής πολιτικής, 
στους οποίους όμως η ΕΕ παίζει ή φιλοδοξεί να παίξει ρόλο (για παράδειγμα,

63 Για μια απόπειρα εξερεύνησης των προοπτικών και των περιορισμών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Κοινότητας, βλ. Chopin, T., Macek, M. & Maillard, S. (2022). The European Political Community. A new 
anchoring to the European Union. Brief, Paris: Jacques Delors Institute. 
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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 δε 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 ελάχιστο 
κοινό δημοκρατικό παρονομαστή. 

Στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα θα επικαλύπτει πολιτικές 
που ήδη, υποτίθεται, ασκούνται από την ΕΕ, η ειδοποιός της διαφορά με την 
τελευταία είναι ότι θα καταπιαστεί μεν με αυτές, ή έστω 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 (αμφότερες 
υποψήφιες προς ένταξη) μπορεί να επωφελείται από τη συμμετοχή της σε 
αυτές τις πολιτικές, ποιο το κίνητρο να υποβληθεί στη χρονοβόρα και απαιτητική 
διαδικασία ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου;

Με άλλα λόγια, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα 
σίγουρα δε συνιστά μια συγκέντρωση αποκλειστικά δημοκρατικών εθνών, όπως 
κι αν ορίζεται το «δημοκρατικό έθνος». Ένα δεύτερο ερώτημα, όμως, είναι: 
έχει 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. Σε τελική ανάλυση, δε 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. Έστω κι αν αυτά «δε σέβονται τις θεμελιώδεις κοινές ευρωπαϊκές 
αξίες».

Έτσι, φτάνει κανείς στον 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 επανέναρξη μιας 
συζήτησης για την ευρωπαϊκή συνεργασία με τη Ρωσία είναι μια υπόθεση εκτός 
πραγματικότητας. Μακροπρόθεσμα, όμως -και οι ηγεσίες πρέπει να βλέπουν 
τα πράγματα και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα- αυτήν τη συζήτηση δε 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.

42



Κοινοπολιτεία
Για μια νέα δόμηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

5. Η Ευρώπη στον Θαυμαστό Καινούργιο 
    Κόσμο64

5.1 Η πολυπολική (νέα) Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων και η 
      θέση της Ευρώπης σε αυτή

Η νίκη της Δύσης στον Ψυχρό Πόλεμο με την πτώση και τη διάλυση της ΕΣΣΔ 
εγκαινίασε το διαβόητο, πλέον, Τέλος της Ιστορίας. Μια εποχή κατά την οποία, 
υποτίθεται, θα επικρατούσε εσαεί σε ολόκληρο τον πλανήτη ο συνδυασμός 
μιας στρεβλής εκδοχής του πολιτικού φιλελευθερισμού αφενός και του 
παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού των ελεύθερων αγορών αφετέρου. Με άλλη 
διατύπωση, ο συνδυασμός του αμερικανικής έμπνευσης νεοσυντηρητισμού και 
του αχαλίνωτου νεοφιλελευθερισμού. Μια εποχή «ειρήνης και ευημερίας», 
αφού, σύμφωνα με την ίδια θεωρία, δε γίνονται πόλεμοι μεταξύ «δημοκρατικών 
εθνών» που μάλιστα έχουν στενούς εμπορικούς δεσμούς μεταξύ τους. Πίσω 
από την απλοϊκότητα αυτής της ανάλυσης κρυβόταν η παραδοσιακή επιδίωξη 
κάθε Αυτοκρατορίας από την εποχή των βασιλείων της Μεσοποταμίας: η 
ιδεολογική και οικονομική ηγεμονία. Γι’ αυτό, άλλωστε, αποδείχθηκε εξαιρετικά 
βραχύβια. Μπορεί κανείς να θεωρήσει ως την αρχή του τέλους του Τέλους 
της Ιστορίας την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 
Ή την κατάρρευση της Lehman Brothers στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 που 
σηματοδότησε τη μεγαλύτερη κρίση του διεθνούς καπιταλισμού από το Μεγάλο 
Κραχ του 1929. Ή την πτώση της Καμπούλ στους Ταλιμπάν στις 15 Αυγούστου 
2021. Ή, τέλος, τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, 
με την άτυχη αυτή χώρα να εξελίσσεται στο πεδίο μάχης (ή μάλλον, σε ένα 
από τα πεδία μάχης) όπου θα κριθεί δια των όπλων η μελλοντική μορφή του 
κόσμου. 

Η επιλογή ενός συγκεκριμένου ορόσημου δεν είναι τόσο σημαντική. Αυτό που έχει 
σημασία είναι ότι, τελικά, το Τέλος της Ιστορίας αποδείχτηκε απλά ένα σύντομο 
interregnum δυτικής (διάβαζε: αμερικανικής) μονοκρατορίας στον πλανήτη. 
Κράτησε λιγότερο από όλες τις προηγούμενες μεγάλες ηγεμονίες της Ιστορίας 
-οριακά τρεις δεκαετίες- και τέλειωσε με τον ίδιο τρόπο που τέλειωσαν όλες: 
με την ανάδυση μιας άλλης, ή άλλων, ανταγωνιστικών αυτοκρατοριών που την 
αμφισβήτησαν. Όσο για το τι θα αφήσει πίσω του το neo-con/neo-lib project, εάν 
δηλαδή υπήρξε μια λαμπρή ή σκοτεινή περίοδος της ανθρώπινης Ιστορίας, η ίδια 
η Ιστορία θα κρίνει, ασφαλώς. Αλλά, το ίδιο είναι σε θέση να κάνει ήδη κάθε

64 Αναφορά στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Βρετανού συγγραφέα Άλντους Χάξλεϊ.
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σκεπτόμενος άνθρωπος. Πάντως, μπορεί κανείς να δει σχηματικά την 
εικόνα αυτής της νέας παγκόσμιας πραγματικότητας τοποθετώντας την 
«οικογενειακή» φωτογραφία των G-7 από τη μία πλευρά και των BRICS+ από 
την άλλη. Ο κόσμος του 21ου αιώνα δε θα είναι μονοπολικός. Ούτε, όμως, 
διπολικός, όπως την εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Θα είναι περίπλοκος και 
ρευστός, δυναμικός και όχι στατικός, συνεπώς ασταθής και απρόβλεπτος. Νέες 
μορφές πολυμερούς οργάνωσης θα απαιτηθούν, πέρα από τον δομημένο με 
βάση τις πραγματικότητες του 1945 ΟΗΕ -ενδεχομένως, ένα αναβαθμισμένο 
G-2065- για να εντάξουν τους πολλούς αυτούς πόλους σε ένα λειτουργικό 
σύστημα διεθνούς συνεννόησης και συνεργασίας. 

Σύμφωνα με το νεοσυντηρητικό δόγμα, οι ΗΠΑ και οι δυτικοί «σύμμαχοί» 
τους66 πρέπει να κυριαρχήσουν σε στρατιωτική ισχύ σε κάθε περιοχή του 
κόσμου, αντιμετωπίζοντας με κάθε μέσο άλλες ανερχόμενες περιφερειακές 
δυνάμεις που θα μπορούσαν κάποια μέρα να αμφισβητήσουν την παγκόσμια 
ή περιφερειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, με σημαντικότερες, προφανώς, τη 
Ρωσία και την Κίνα. Το διεθνές δίκαιο και οι πολυμερείς οργανισμοί του 
μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος με πρώτα τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν 
να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι χρήσιμα για τους σκοπούς των ΗΠΑ. Σε 
διαφορετική περίπτωση, μπορούν απλά να παρακάμπτονται. Πλέον, όμως, 
γίνεται επώδυνα αντιληπτό ότι η διεθνής νομιμότητα και οι θεσμοί της -ήδη 
αποδυναμωμένοι από διαδοχικές «ανθρωπιστικές επεμβάσεις» της Δύσης πριν 
από το τελευταίο πλήγμα που τους κατάφερε η ρωσική πολεμική μηχανή- δεν 
ήταν ποτέ περιττή πολυτέλεια, αλλά ο ακρογωνιαίος λίθος της διεθνούς ειρήνης 
και ασφάλειας. Δυστυχώς, όπως ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα συνέβαινε, 
αυτή η συνειδητοποίηση ήρθε μόνο όταν άλλες, μη δυτικές, δυνάμεις άρχισαν 
να επικαλούνται την ίδια επιχειρηματολογία για να δικαιολογήσουν τις δικές 
τους «ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» στις δικές τους θεωρούμενες ως 
σφαίρες επιρροής. 

Η κοσμοθεωρία των νεοσυντηρητικών βασίστηκε σε μια θεμελιωδώς εσφαλμένη 
υπόθεση: ότι η στρατιωτική, τεχνολογική και οικονομική υπεροχή των ΗΠΑ τους 
επιτρέπει να υπαγορεύουν όρους σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Αυτή είναι 
μια θέση χαρακτηριστικής αυτοκρατορικής ύβρεως, αλλά και αγνόησης της 
ίδιας της πραγματικότητας. Δύσκολα θα θεωρούσε κανείς τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες ιδιαίτερα επιτυχείς για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Η άρον άρον 
εγκατάλειψη της Καμπούλ είναι εξόχως συμβολική από αυτήν την άποψη.

65  Ή, γιατί όχι, G-22, καθώς είναι δεδομένο ότι η Αφρική υποεκπροωπείται με μόνο τη Νότια Αφρική ως 
μέλος.
66 Η λέξη εντός εισαγωγικών, διότι μια εξίσου θεμελιώδης θέση των neo-cons πάντα ήταν ότι σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτραπεί η ανάδυση εντός του δυτικού στρατοπέδου μιας δύναμης ή 
ενός -προφανώς ευρωπαϊκού- συνασπισμού δυνάμεων που θα μπορούσε να αμφισβητήσει ή έστω να 
εξισορροπήσει την αμερικανική ηγεμονία. Σε αυτό, τουλάχιστον, μπορεί κανείς να πει ότι πέτυχαν τον 
στόχο τους. 
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Κοινοπολιτεία
Για μια νέα δόμηση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

Στον πολυπολικό κόσμο που αρχίζει να αποκρυσταλλώνεται, καμία υπερδύναμη 
ή οικονομικός και στρατιωτικός συνασπισμός δε θα κατέχει τη θέση του ενός 
και αδιαμφισβήτητου ηγεμόνα. Είναι αλήθεια ότι διακρίνονται δύο ευρύτερα 
μπλοκ: ένα ευρωατλαντικό με πυρήνα τις ΗΠΑ (και με τη συμμετοχή της 
Ιαπωνίας και της Αυστραλίας) και ένα ευρασιατικό με πυρήνα την Κίνα (ή τον 
σινορωσικό άξονα). Αλλά, η ανάγνωση της κατάστασης ως ενός νέου διπολισμού 
είναι εσφαλμένη και υπέρ του δέοντος απλουστευτική. Άλλες μικρότερες ή 
μεγαλύτερες δυνάμεις, περιφερειακής ή παγκόσμιας εμβέλειας, όπως (μεταξύ 
άλλων) η ίδια η Ρωσία, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ινδονησία, η Κορέα, η Σαουδική 
Αραβία, η Νιγηρία, η Νότια Αφρική, το Ιράν και η Τουρκία θα επιδιώξουν να 
διατηρήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων, εξυπηρετώντας 
τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα κινούμενες μεταξύ των δύο. Ακόμα και 
αυτός ο σινορωσικός άξονας δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος και αρραγής, 
καθώς Ρωσία και Κίνα έχουν κοινά συμφέροντα και συναντίληψη σε κάποια 
βασικά ζητήματα κοσμοθεώρησης, αλλά έχουν και μεγάλες διαφορές και 
ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Δύση (και, αυτό που 
ενδιαφέρει κυρίως εδώ, η Ευρώπη) δεν πρέπει να θεωρεί ως δεδομένο ότι η 
ίδια είναι «η διεθνής κοινότητα», ότι οι δικές της αξίες είναι οι αξίες όλου του 
πλανήτη και ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου θα θεωρούν αυτομάτως τη 
δική της αντίληψη των πραγμάτων ως τη μόνη αποδεκτή. Το αντίθετο, μάλλον, 
ισχύει, όπως δείχνει και εδώ το παράδειγμα της ρωσο-ουκρανικής σύρραξης.

Πού βρίσκεται, λοιπόν, η Ευρώπη στον νέο παγκόσμιο χάρτη; Ίσως η απάντηση 
εξαρτάται από το πού έχει τυπωθεί αυτός o χάρτης. Πράγματι, μελετώντας 
κανείς έναν σύγχρονο παγκόσμιο χάρτη τυπωμένο στην Ιαπωνία, διαπιστώνει 
ότι το «κέντρο» του κόσμου δεν τοποθετείται πάνω στη νοητή γραμμή που 
περνάει από τον μεσημβρινό του Βασιλικού Αστεροσκοπείου του Γκρίνουιτς, 
αλλά κάπου στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου στο μέσο της απόστασης μεταξύ 
της βορειοαμερικανικής ηπείρου και της ανατολικής Ασίας. Η Ευρώπη βρίσκεται 
σχεδόν στα περιθώρια αυτού του χάρτη. Είναι μια ενδιαφέρουσα άσκηση 
αυτογνωσίας το να βλέπει κανείς τον κόσμο όχι μέσα από το ευρωκεντρικό/
δυτικοκεντρικό πρίσμα. Ιδίως όταν αυτό γίνεται σε αντιπαραβολή με την 
εικόνα που, για ανεξήγητους λόγους, συχνά έχουν για τον εαυτό τους και τη 
σπουδαιότητα των θεσμών και των κρατών που εκπροσωπούν πολλοί Ευρωπαίοι 
ηγέτες. Μια εικόνα που δείχνει να έχει παγώσει στην εποχή που οι Ινδίες ήταν 
το διαμάντι του Βρετανικού Στέμματος, οι ισπανικές γαλέρες μετέφεραν το 
χρυσάφι του Ελντοράντο και η Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών 
ήλεγχε το εμπόριο των μπαχαρικών από την Μπατάβια (Τζακάρτα) ως το 
Άμστερνταμ. 

Από την άλλη πλευρά, όμως, εξίσου στρεβλό είναι και το αντεστραμμένο 
είδωλο του ευρωκεντρισμού: μια μελαγχολική διάθεση παραίτησης που βλέπει 
την Ευρώπη σαν μια περιοχή σε ανήκεστη παρακμή δίχως ελπίδα ανάκαμψης, η 
οποία επαναπαύεται στις - μαραμένες- δάφνες ενός ένδοξου αυτοκρατορικού
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παρελθόντος που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν είναι κάτι περισσότερο από ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός 
για Αμερικανούς και Κινέζους επισκέπτες. Μπορεί για κάποιους να είναι 
παρηγορητική μια τέτοια καταβύθιση στην κατάθλιψη της ευρωπαϊκής 
ματαιότητας, αλλά αυτή δεν είναι λιγότερο ανακριβής από την ψευδαίσθηση 
ότι η Ευρώπη παραμένει το κέντρο του κόσμου. Επιπλέον, ενισχύει τη θέση 
εκείνων που υποστηρίζουν ότι η καλύτερη, αν όχι η μόνη, επιλογή της Ευρώπης 
είναι να αρκεστεί στη θέση του (very) junior partner των ΗΠΑ εντός της κατ’ 
ευφημισμόν καλούμενης «Δύσης».

Η διαπίστωση ότι το παγκόσμιο κέντρο βάρους έχει μετατοπιστεί από τον Βόρειο 
Ατλαντικό στον Ινδο-Ειρηνικό έχει εμπεδωθεί σε τέτοιο σημείο, ώστε συνιστά 
πλέον κοινό τόπο. Σημαίνει αυτό ότι η Ευρώπη πρέπει να παίξει τον άχαρο ρόλο 
του παθητικού, διαρκώς παραγκωνισμένου και παραπονούμενου παρατηρητή 
των διεθνών εξελίξεων, επί των οποίων δε θα έχει καμία επιρροή; Να αποδεχθεί 
ότι δεν μπορεί και δεν πρόκειται να είναι ο περίφημος σταθεροποιητικός Τρίτος 
Πόλος μεταξύ Αμερικής και Κίνας, αλλά μόνο ένα εξάρτημα της πολιτικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ, χωρίς να τρέφει αυταπάτες περί μίας πιο ισορροπημένης 
στρατηγικής σχέσης με τις τελευταίες; Η απάντηση που δίνει αυτό το δοκίμιο 
είναι «όχι»67. Εάν μπορούσαν να ξεπεράσουν την κάπως συμπλεγματική 
προσκόλληση στο εξωπραγματικό όραμα της «ευρωπαϊκής υπερδύναμης», 
οι Ευρωπαίοι θα διαπίστωναν ότι διαθέτουν αρκετά και όχι ευκαταφρόνητα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Για να τα αξιοποιήσουν, όμως, χρειάζεται πρώτα να γίνουν τρία πράγματα: 

Πρώτον, να δουν την κατάσταση -τόσο της Ευρώπης όσο και του κόσμου- υπό 
το πρίσμα του ρεαλισμού και όχι του βολονταρισμού. Όπως, δηλαδή, είναι και 
όχι όπως τον φαντάζονται ή θα τον ήθελαν.

Δεύτερον, να καθορίσουν τι ακριβώς μπορεί και τι θέλει να κάνει η Ευρώπη (από 
κοινού και όχι ως διασπασμένα κράτη) μέσα σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον. 
Η απάντηση: ο πρώτος και κύριος στόχος οφείλει να είναι να διατηρήσει την 
πολιτική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ευημερία των 
κρατών και των λαών της. Αυτά, μαζί με τον λεγόμενο «ευρωπαϊκό τρόπο 
ζωής» είναι που χρειάζονται προστασία. Μάλιστα, η λέξη «προστατευτισμός» 
αρμόζει τέλεια σε αυτό που πρέπει να γίνει η βασική επιδίωξη της Ευρώπης. 
Βρώμικη λέξη στο λεξιλόγιο του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού -μαζί 
με τον «κεντρικό σχεδιασμό», τις «κρατικές ενισχύσεις» και την «αναδιανομή 
του πλούτου»- πλην όμως καίριας σημασίας για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

67 Ακόμα και εάν, τελικά, καταλήξουν εκεί τα πράγματα, κάτι που με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα 
δείχνει να είναι το πιθανότερο, και πάλι είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι: α) δεν ήταν αναπόφευκτο να 
σταλούν στο παροιμιώδες χρονοντούλαπο κάποιοι αιώνες ευρωπαϊκής Ιστορίας και β) αυτό οφείλεται 
πρωτίστως σε συγκεκριμένες επιλογές συγκεκριμένων Ευρωπαίων πολιτικών, για τις οποίες, αν μη τι άλλο, 
θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Ιστορίας. 
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Σε έναν κόσμο όπου θα κυριαρχούν οι γίγαντες, τα επιμέρους -μεσαίου 
μεγέθους, στην καλύτερη των περιπτώσεων- ευρωπαϊκά κράτη δεν έχουν 
πολλές ελπίδες επιβίωσης ως αυτεξούσιες οντότητες, ούτε, συνεπώς, πολλές 
επιλογές: πρέπει να συνεννοηθούν και να συνεργαστούν.

Συναφώς, το τρίτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να βάλουν σε τάξη 
τα του οίκου τους. Όταν αντιμετωπίζει προκλήσεις συνοχής και αδυναμία 
συντονισμού στο εσωτερικό της, η Ευρώπη είναι αδύνατον να θεωρηθεί 
σοβαρός συνομιλητής διεθνώς. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να διατυπώσει 
μια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πάνω στη βάση των ως 
άνω κοινών προκλήσεων και απειλών αφενός, κοινών επιδιώξεων αφετέρου. 
Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι κοινές επιδιώξεις, ενδεικτικά; Η επίτευξη 
ενεργειακής αυτονομίας, o επαναπατρισμός της βιομηχανικής παραγωγής και 
η αναζήτηση μιας βιώσιμης αναπτυξιακής προοπτικής που θα περιλαμβάνει 
την εντοπιότητα των γραμμών παραγωγής και των προμηθευτικών αλυσίδων, 
η μείωση των ανισοτήτων που υπονομεύουν τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, η 
μεταστροφή στην επίτευξη μακρόπνοων στόχων κοινωνικής σύγκλισης και ο 
εκσυγχρονισμός των υποδομών, η πρωτοπορία στην επιστημονική έρευνα, 
την εξερεύνηση και την τεχνολογία69, η προστασία και περαιτέρω καλλιέργεια 
του μεγάλου πολιτισμικού, καλλιτεχνικού και αρχιτεκτονικού της πλούτου, η 
προστασία του ευρωπαϊκού φυσικού περιβάλλοντος70.

Αυτές είναι κάποιες από τις αποστολές που οφείλει να αναλάβει συλλογικά η 
Ευρώπη, και μάλιστα αποστολές πολύ σημαντικότερες από την όποια πολεμική 
ενδυνάμωση. Η εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι πλέον αρκετά μεγάλη 
και ισχυρή για να κυριαρχήσει στο παγκοσμιοποιημένο εμπόριο -που ούτως ή 
άλλως δείχνει σοβαρά σημάδια ρηγμάτωσης και περιφερειοποίησης. Με τέσσερις 
από τις μεγάλες οικονομίες των G-2071 στους κόλπους της και πλέον του μισού 
δισεκατομμυρίου καταναλωτές όμως, και μάλιστα καταναλωτές με συγκριτικά

69 Ενδεικτική αναφορά σε τρία επιστημονικά-τεχνολογικά megaprojects: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Διαστήματος (ESA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) και η κοινοπραξία ITER για 
την κατασκευή ενός πειραματικού αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης. 
70 Είναι μια θλιβερή διαπίστωση, αλλά η (όχι ανεξήγητη) εμμονή της ΕΕ με τη λεγόμενη «Πράσινη Ατζέντα» 
αποκλειστικά στο κομμάτι των ΑΠΕ για την επίτευξη των «κλιματικών στόχων» έχει θέσει στο περιθώριο 
άλλους, εξίσου σημαντικούς αν όχι σημαντικότερους, τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας: την 
καταπολέμηση της ρύπανσης των θαλασσών, των ποταμών και του υδροφόρου ορίζοντα, την αντίστροφή 
της αποψίλωσης των δασών, (ανυπολόγιστη η σημασία των μεγάλων δασών στην απορρόφηση CO2), την 
αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας, την αναχαίτιση της εισβολής των γενετικά τροποποιημένων 
καλλιεργειών. Τομείς, στους οποίους η Ευρώπη μπορούσε και όφειλε να έχει ηγετική θέση όχι μόνο στο 
εσωτερικό της, αλλά παγκοσμίως. 
71 Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βρετανία (καίτοι εκτός ΕΕ, αλλά εντός ευρωπαϊκής οικονομίας με την 
ευρεία έννοια).
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υψηλό διαθέσιμο εισόδημα (ακόμα, τουλάχιστον), είναι υπεραρκετή σε μέγεθος 
για να κρατήσει ζωντανές και ακμάζουσες ορισμένες βασικές ευρωπαϊκές 
βιομηχανικές γραμμές παραγωγής. Εννοιολογικά, άλλωστε, στρατηγική αυτονομία 
σημαίνει μη εξάρτηση από τρίτους. Εν προκειμένω, από Αμερική και Ασία. Πάντα 
στο μέτρο του δυνατού, ασφαλώς, καθώς οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ οικονομιών 
είναι αναπόφευκτες στον συνδεδεμένο κόσμο μας και άλλωστε πάντα υπήρχαν, 
ούτε είναι κατ’ αρχήν αρνητική η εμπορική αλληλεπίδραση μεταξύ εταίρων -το 
αντίθετο. Για να συμβούν όλα αυτά, όμως, αναγκαίος όρος είναι η απόρριψη των 
θεσφάτων του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Αυτό θα αποδειχθεί το δυσκολότερο 
από όλα και, το πιθανότερο, θα αποτρέψει την επίτευξη των στόχων. 

Τέλος, στην ευρωπαϊκή περιφέρεια υπάρχει μια σωρεία διακρατικών και 
εμφύλιων συγκρούσεων με διαφορετικά επίπεδα έντασης και πολυπλοκότητας, 
για τις οποίες η διπλωματική σιωπή της Ευρώπης είναι εκκωφαντική και λίαν 
προβληματική. Δεν είναι μόνο η περίπτωση της Ουκρανίας, αν και σίγουρα αυτή 
είναι η πιο κραυγαλέα και επικίνδυνη για την ευρωπαϊκή και τη διεθνή ασφάλεια. 
Στα Βαλκάνια και στον Καύκασο, στη Βόρεια Αφρική και στην εγγύς Ανατολή 
και Ανατολική Μεσόγειο, οι εστίες αστάθειας και ανάφλεξης είναι πολλές. Και ο 
τρόπος που χειρίστηκε η Ευρώπη τη λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη», τον εμφύλιο 
της Συρίας, την κατάρρευση της Λιβύης και προπάντων τη μεγάλη προσφυγική 
κρίση δείχνει, δυστυχώς, απουσία στρατηγικής σκέψης και ασυνέπεια προς 
τις ίδιες τις αξίες που διακηρύσσει ότι προασπίζεται. Εάν η Ευρώπη ήταν σε 
θέση να εγγυηθεί την ειρήνη στο άμεσο γεωπολιτικό της περιβάλλον, η αξίωση 
να γίνεται ακουστή η φωνή της -εφόσον, βέβαια, έχει φωνή- στα πέρατα της 
οικουμένης θα είχε κάποιο βάρος. Έως τότε, όμως, έχει πολύ δρόμο μπροστά 
της. Άρα, στα επόμενα δύο υποκεφάλαια θα εξεταστούν κάποιες παράμετροι 
του προβλήματος της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και οι συναφείς 
προτάσεις για την επίλυσή του.

5.2 Νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρώπη

Στην παρούσα συγκυρία, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι η Ευρώπη -είτε υπό τον 
θεσμικό μανδύα της ΕΕ, είτε ως κοντσέρτο των (όχι και τόσο, πλέον) Μεγάλων 
Δυνάμεων της ηπείρου- θα έχει καν λόγο ως προς τη μορφή του ευρωπαϊκού 
χάρτη ασφαλείας την επαύριο του ρωσο-ουκρανικού πολέμου. Αυτό είναι μια 
κορυφαία ιστορική ειρωνεία, αν σκεφτεί κανείς ότι η δεδηλωμένη φιλοδοξία 
της ΕΕ στα τέλη του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου ήταν η ανάδειξή της 
σε τρίτο πόλο παγκόσμιας ισχύος ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Μια Ευρώπη 
κυρίαρχη και αυτεξούσια, με τη δική της διεθνή παρουσία, το δικό της δόγμα 
για τη μορφή του κόσμου, τη δική της αυτόνομη διπλωματία και άμυνα.
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Ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι είναι, κυριολεκτικά, αμέτρητες οι φορές που 
έχουν γίνει παρόμοιες ανακοινώσεις από το 1992 (Συνθήκη του Μάαστριχτ) και 
μετά, αυτό το σχέδιο αποδείχθηκε πολύ γρήγορα το ίδιο βραχύβιο και ανεδαφικό 
με όλα τα προηγούμενα. Καθώς οι επιπτώσεις από τις κυρώσεις φαίνεται να 
είναι πολύ βαρύτερες για την Ευρώπη από όσο για τη Ρωσία, η ευρωπαϊκή 
ομοθυμία αρχίζει να εμφανίζει σοβαρά ρήγματα. Η ΕΕ προφανώς δεν περίμενε 
ούτε ότι ο πόλεμος θα είχε τόση διάρκεια, ούτε ότι η Μόσχα θα αποδεικνυόταν 
ανθεκτική στη συντριπτική οικονομική ομοβροντία που δέχτηκε από τη Δύση 
και, κυρίως, από την ίδια. Υποτίμησε, επίσης, τις επιπτώσεις της εξάρτησής της 
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, υπερτιμώντας συγχρόνως τη δική της 
ικανότητα να βρει γρήγορα εναλλακτικές πηγές ενέργειες σε ικανές ποσότητες 
ώστε να κρατήσει τις μηχανές της βιομηχανίας της (καθώς και τις αντλίες 
καυσίμων και τη θέρμανση των σπιτιών των πολιτών της) σε λειτουργία.

Στην Ανατολική Ευρώπη διαμορφώνεται, υπό τη σκέπη της Βρετανίας, 
ενεργούσας ως «μακρά χείρα» των ΗΠΑ, μια σκληροπυρηνική πολιτική και 
στρατιωτική συμμαχία σε σχεδόν μόνιμο φιλοπόλεμο παροξυσμό, μεταξύ 
της Πολωνίας, της Ουκρανίας και των Βαλτικών χωρών που παρακάμπτει όχι 
μόνο την ΕΕ, αλλά και αυτόν τον γαλλογερμανικό άξονα, ο οποίος χάνει την 
όποια πολιτική επιρροή διέθετε, εμφανιζόμενος -και ως μέσο πίεσής του- ως 
«αδύναμος, υποχωρητικός και κατευναστικός» απέναντι στο Κρεμλίνο72. Κάτω 
από τις έξαλλες πολεμικές ιαχές έχει θαφτεί η πάγια μεταψυχροπολεμική 
επιδίωξη διαμόρφωσης μιας νέας αρχιτεκτονικής για την ευρωπαϊκή ειρήνη 
και ασφάλεια, διά της οποίας οι Ευρωπαίοι θα αναλάμβαναν οι ίδιοι την 
ευθύνη για τη διατήρηση της ηρεμίας στην ήπειρό τους, χωρίς εξωτερικούς 
«προστάτες» και «επικυρίαρχους». Αυτή η προοπτική αληθινής γεωπολιτικής 
απεξάρτησης της Ευρώπης από τον μεγάλο σύμμαχο πέραν του Ατλαντικού 
έχει χαθεί από τον ορίζοντα -αν όχι οριστικά, οπωσδήποτε για το ορατό 
μέλλον. Ακόμα και ο πολυδιαφημισμένος επανεξοπλισμός της Ευρώπης θα 
λάβει χώρα «συμπληρωματικά» προς τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, η οποία 
όχι μόνο παραμένει το θεμέλιο της συλλογικής ευρωπαϊκής ασφάλειας, 
αλλά αναβαθμίζεται επιπλέον στον κορυφαίο γεωπολιτικό παράγοντα του 
ευρωατλαντικού συστήματος, υπερκεράζοντας εξόφθαλμα την ΕΕ73. Σίγουρα, 
αυτό απέχει έτη φωτός από την ανάκτηση της «ευρωπαϊκής κυριαρχίας».

73 Στο οποίο ευρωατλαντικό σύστημα, το συνθετικό ευρώ- περιγράφει όχι το επίκεντρο, αλλά την υποτελή 
περιφέρεια. Ως ενδεικτικό παράδειγμα, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλεί η σπουδή Φινλανδίας και Σουηδίας 
να υποκύψουν στις εκβιαστικές απαιτήσεις της Τουρκίας, ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στη ΝΑΤΟ, 
σπουδή που συν τοις άλλοις αποκάλυψε πόσο ρηχή και υποκριτική μπορεί να είναι η περίφημη προσήλωση 
στις ευρωπαϊκές ανθρωπιστικές αξίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως στην προωθημένη σκανδιναβική 
εκδοχή της.  

72 Μπορεί κανείς να το δει και σαν καθυστερημένη αγγλοσαξονική εκδίκηση για τις «δυσκολίες» της 
διαπραγμάτευσης του Brexit. 
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Πώς θα έμοιαζε μια αληθινά ανεξάρτητη ευρωπαϊκή στρατηγική στη δεδομένη 
περίσταση της ρωσο-ουκρανικού πολέμου; Αντί για την τυφλή πρόσδεση στο 
δόγμα της στρατιωτικής ήττας και της διεθνούς απομόνωσης της Ρωσίας, κάτι 
που, εξάλλου, δε δείχνει να επιβεβαιώνεται, η Ευρώπη όφειλε εξ αρχής να 
εκπονήσει και να επιβάλει σε αμφότερα τα εμπόλεμα μέρη (και είχε τα σχετικά 
μέσα πίεσης) ένα σχέδιο ειρήνευσης που θα ξεκινούσε με την άμεση και άνευ 
όρων κατάπαυση του πυρός και θα περιλάμβανε: 

Πρώτον, την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το ουκρανικό 
έδαφος, υπό την επίβλεψη του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία 
στην Ευρώπη, με σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας, ανάλογα με 
την τήρηση από την πλευρά της τελευταίας των όρων της εκεχειρίας. 

Δεύτερον, διεθνή εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της 
Ουκρανίας στο σύνολο της επικράτειάς της -με το status της Κριμαίας να είναι 
de facto μια ειδική περίπτωση που θα εξεταστεί ξεχωριστά. 

Τρίτον, την παροχή ευρείας αυτονομίας και προστασίας των πολιτισμικών 
δικαιωμάτων του ρωσόφωνου πληθυσμού στις περιοχές του Ντονμπάς, τυπικά 
εντός όμως της κρατικής οντότητας της Ουκρανίας. 

Τέταρτον, σε αντάλλαγμα της εγγύησης της εδαφικής ακεραιότητας και 
αυτοδιάθεσης της Ουκρανίας, συνταγματική δέσμευση ότι αυτή δε θα ενταχθεί 
σε στρατιωτικό συνασπισμό, δηλαδή στο ΝΑΤΟ και αποχώρηση των νατοϊκών 
δομών από τη χώρα. 

Και, πέμπτον, την άμεση ανάληψη ενεργειών για τη σύνδεση της Ουκρανίας με 
την ΕΕ, ιδίως με την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας και ευνοϊκών επενδυτικών 
συμφωνιών, αλλά και ενός μεγάλου πακέτου για την ανοικοδόμηση της χώρας 
μετά τον πόλεμο. Μια τέτοια σύνδεση δεν είναι ταυτόσημη της διαδικασίας 
ένταξης στην ΕΕ που είναι αμφιλεγόμενη, χρονοβόρα και εξαιρετικά αβέβαιη, 
πρέπει, όμως, να υπάρχει και αυτή ως θετικό κίνητρο για την ειρήνη, αλλά και 
ως εργαλείο για την εμπέδωση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων 
και του κράτους δικαίου στην Ουκρανία74. 

74 Και παρά τη διθυραμβική για το Κίεβο ρητορική της ΕΕ, η οποία εξηγείται λόγω του πολέμου, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα αυτή αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα μη λειτουργικής δημοκρατίας, 
καχεκτικής δικαιοκρατίας και διαφθοράς που την τοποθετούν πολύ μακράν των πολιτικών κριτηρίων 
ένταξης.
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Προφανέστατα, η ΕΕ δεν επέλεξε αυτόν τον δρόμο, αλλά αυτόν της μέχρις 
εσχάτων αντιπαράθεσης και συνέχισης του πολέμου. Με τις οικονομικές, 
κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες που ήδη υφίσταται και θα συνεχίσει να 
υφίσταται για πολλούς μήνες ή χρόνια στο μέλλον. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει 
δραματικά, ιδίως μετά την ενσωμάτωση των περιοχών της Ουκρανίας που 
βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο στη Ρωσική Ομοσπονδία -αν και με τις πολεμικές 
επιχειρήσεις σε εξέλιξη, ποια ακριβώς από τα διαφιλονικούμενα εδάφη 
βρίσκονται σε ποια πλευρά είναι κάτι ρευστό ως συνθήκη75. Πολύ δύσκολα 
μπορεί να φανταστεί κανείς πλέον μια επίλυση πάνω στους άξονες που 
αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ή και οποιαδήποτε ειρηνευτική 
συμφωνία. Τούτου λεχθέντος, ακόμα και τώρα -ή μάλλον, ιδίως τώρα- η 
Ευρώπη δεν έχει άλλη επιλογή από την επιδίωξη μιας διευθέτησης που θα 
προκύψει από διαπραγματεύσεις, καθώς καμία από τις αντιμαχόμενες πλευρές 
(και αυτές δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Ουκρανία) δε φαίνεται ικανή να πετύχει 
με στρατιωτικά μέσα τους στρατηγικούς της στόχους76. 

Κατ’ επέκταση, μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική για την ειρήνη και την ασφάλεια 
που θα καθιστούσε την Ευρώπη όντως αυτόνομο παγκόσμιο παράγοντα πρέπει 
να περιγράφεται οπωσδήποτε από τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: 

Πρώτον, να μην αναπαράγει τα αδιέξοδα του Ψυχρού Πολέμου σε μια 
καρικατούρα Ψυχρού Πολέμου 2.0. Δηλαδή, να μη δημιουργεί τεχνητές 
διαιρέσεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις «ελεύθερες και δημοκρατικές» χώρες 
από τη μια πλευρά του νέου Σιδηρού Παραπετάσματος και τα «αυταρχικά 
καθεστώτα» από την άλλη. Τουλάχιστον, ο original Ψυχρός Πόλεμος, με όλη την 
ιστορικά τεκμηριωμένη υποκρισία του, πατούσε σε μια πραγματική ιδεολογική 
τομή, αυτή μεταξύ του κομμουνισμού και της αστικής δημοκρατίας (εντός ή 
εκτός εισαγωγικών). Ο υπό εκκόλαψη Ψυχρός Πόλεμος 2.0. θα βασιζόταν σε 
καθαρά φανταστικές κατασκευές περί «υπεράσπισης των δυτικών αξιών» που 
δε σημαίνουν, στην πραγματική ζωή, απολύτως τίποτα. Με άλλη διατύπωση, 
μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας που αξίζει να ονομάζεται έτσι οφείλει 
να περιλαμβάνει τη Ρωσία, αντί να επιχειρεί την περικύκλωσή και την ανάσχεσή 

75 Περιττό να επαναληφθεί ότι η προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών ξένου κράτους συνιστά βαριά 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πράγμα που έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η συστηματική υπονόμευση του 
διεθνούς δικαιϊκού συστήματος από τη δεκαετία του 1990 και μετά είχε, έχει και θα έχει συνέπειες πολύ 
πέρα από αυτές που φαντάζονταν οι ανόητες ευρωπαϊκές ηγεσίες της τότε εποχής, όταν συντάσσονταν 
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στις διάφορες -εξίσου παράνομες- μεταψυχροπολεμικές στρατιωτικές τους 
περιπέτειες. 
76 Είναι, δυστυχώς, ενδεικτική της ευρωπαϊκής υποχώρησης διεθνώς το ότι μια τέτοια διευθέτηση, εφόσον 
προκύψει, δε θα είναι προϊόν διπλωματικής διαμεσολάβησης της ΕΕ ή κάποιου ευρωπαϊκού κράτους (φερ’ 
ειπείν, της Γαλλίας), αλλά κάποιας τρίτης δύναμης. Ή, ίσως, μιας παρασκηνιακής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσίας.
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της. Όσο δύσκολο ή και αποκρουστικό κι αν φαίνεται σε κάποιους, ιδίως τη 
δεδομένη συγκυρία, είναι μια αδήριτη πραγματικότητα: διαρκής ευρωπαϊκή 
ειρήνη με τη Ρωσία απέναντι και εκτός να παίζει τον ρόλο του «κακού» και 
όχι εντός να συνομιλεί με τις δυτικοευρωπαϊκές δημοκρατίες, δεν μπορεί να 
υπάρξει.

Δεύτερον, να μην έχει αμιγώς στρατιωτική διάσταση, αλλά πρωτίστως 
διπλωματική. Δηλαδή, να μην εξαρτάται από τις δομές και τη φιλοσοφία του 
ΝΑΤΟ, μιας στρατιωτικής συμμαχίας, σε τελική ανάλυση, ο φυσικός σκοπός και 
λόγος ύπαρξης της οποίας είναι η επικράτηση σε έναν πόλεμο, όχι η διατήρηση 
της ειρήνης. Ούτε σε ένα «καθαρά» ευρωπαϊκό κακέκτυπο του ΝΑΤΟ, όμως, 
το οποίο, ακόμα και αν του επιτρεπόταν να υπάρξει εκτός του ελέγχου των 
ΗΠΑ (πράγμα που δεν πρόκειται να συμβεί) απλώς θα κλωνοποιούσε τις ήδη 
υπάρχουσες δομές της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Άρα, όσον αφορά το 
στρατιωτικό κομμάτι της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, μία στρατιωτική 
συμμαχία είναι παραπάνω από αρκετή και, εάν, τέλος πάντων, οι Ευρωπαίοι 
θέλουν όντως να έχουν μεγαλύτερο λόγο εντός του ΝΑΤΟ, αυτό προϋποθέτει 
και μια ανάλογη αύξηση της συμμετοχής τους σε δυνάμεις, επιχειρησιακές 
ευθύνες και έξοδα, όπως δεν παραλείπουν να υπενθυμίζουν πρώτα οι ίδιοι οι 
Αμερικανοί.

Όχι, λοιπόν: μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας οφείλει να κάνει 
πρωτίστως χρήση των εργαλείων της διπλωματίας και του διεθνούς δικαίου. 
Της διαπραγμάτευσης, της διαμεσολάβησης, της διαιτησίας και των διεθνών 
δικαστηρίων. Αυτό μπορεί να ακούγεται λιγότερο συναρπαστικό από ασκήσεις 
επί χάρτου με τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, συστοιχίες πυραύλων, σμήνη 
μαχητικών αεροσκαφών, δορυφορικά «μάτια», έξυπνες βόμβες και πολεμικούς 
στόλους. Τουλάχιστον για τους πολεμοχαρείς -διότι μια μάχη μεταξύ διπλωματών 
σε μια μεγάλη αίθουσα ενός ιστορικού ανακτόρου ή δικηγόρων ενώπιον ενός 
διεθνούς δικαστηρίου μπορεί να είναι εξαιρετικά συναρπαστική με τον τρόπο 
της και, εν πάση περιπτώσει, είναι σίγουρα λιγότερο αιματηρή, για να μην πούμε 
κατά πολύ λιγότερο κοστοβόρα, από έναν πόλεμο. Πάντως, δεν πρόκειται για 
ρομαντισμό, αλλά για ρεαλισμό. Η Ευρώπη δεν μπορεί, ούτε επιτρέπεται να 
ξαναγίνει ένα απέραντο πεδίο μάχης, έστω και υποθετικής.

Τρίτον, να αποφύγει τη δημιουργία νέων διεθνών οργανισμών, αλλά να βασίζεται, 
στο μέτρο του δυνατού, σε ήδη υπάρχοντες. Και αυτό διότι, μολονότι θα ήταν 
ευχής έργον, ενδέχεται το τέλος του ρωσο-ουκρανικού πολέμου να μην είναι 
«καθαρό», δηλαδή να μην υπάρξει μια διεθνής συνδιάσκεψη ειρήνης, από την 
οποία θα προκύψει μια νέα οργάνωση της διεθνούς ή περιφερειακής περί των 
ευρωπαϊκών τάξης, όπως συνέβη μετά τους δύο μεγάλους πολέμους του 20ου 
αιώνα. Είναι πιθανό ότι ακόμα και μια κατάπαυση του πυρός θα αφήσει αρκετά 
θολά ή «παγωμένα» στοιχεία που θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως εστίες 
έντασης και πιθανής αναζωπύρωσης για χρόνια ή και δεκαετίες.
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Παρεμπιπτόντως, αυτό είναι το χειρότερο για την Ευρώπη σενάριο: μια 
κατάσταση παγωμένης σύγκρουσης που θα αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς, 
με άλλα λόγια μια ανεπούλωτη πληγή στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Ωσαύτως, εάν η Ρωσία δεν μπορεί να χάσει αυτόν τον πόλεμο και ομοίως η 
Δύση δεν μπορεί να χάσει αυτόν τον πόλεμο, αυτό αφήνει μόνο μία επιδίωξη 
για την ευρωπαϊκή διπλωματία που βγάζει νόημα: επιστροφή στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων και συνολική ειρηνική διευθέτηση με απότοκο τη 
διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, όπως αυτή που 
περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο. 

Το ενθαρρυντικό είναι ότι στην Ευρώπη εδράζουν διεθνείς και περιφερειακοί 
οργανισμοί και όργανα που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο ήδη με 
βάση τη σημερινή τους εντολή ή με επιμέρους μόνο τροποποιήσεις77. Από 
την άλλη πλευρά, όμως, το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μετά την πτώση του 
λεγόμενου «Ανατολικού Μπλοκ» και την εγκαθίδρυση του μονοπολικού κόσμου 
με ηγεμονική θέση της Δύσης (ουσιαστικά, των ΗΠΑ), αυτοί οι οργανισμοί έχουν 
περιπέσει σε σχετική αχρησία. Κάτι που, εν τούτοις, ενδέχεται (και θα ήταν καλό 
για τη διεθνή ειρήνη) να αλλάξει καθώς αναδύεται -ή μάλλον, εδραιώνεται- ο 
νέος πολυπολικός κόσμος78. 

5.3 Η περίπτωση του Οργανισμού για την Ασφάλεια 
      και τη Συνεργασία στην Ευρώπη

Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης ενδιαφέρει ιδίως ο Οργανισμός για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη. Τέκνο της ύφεσης των 
ψυχροπολεμικών εντάσεων που πήρε σάρκα και οστά με την Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι το 1975, ενσωματώνει όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και θα 
μπορούσε, με την κατάλληλη πολιτική ώθηση, να λειτουργήσει ως το θεσμικό 
όχημα της εδώ προτεινόμενης νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας79. 
Επιπλέον, μέλη του δεν είναι μόνο όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ρωσία (συν οι 
δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ), αλλά και οι ΗΠΑ (και ο Καναδάς). Όλες, δηλαδή, 

78 H λέξη «πολυπολικός» χρησιμοποιείται εδώ χάριν ευκολίας, μολονότι δεν είναι ο πλέον δόκιμος, ούτε 
περιγράφει με ακρίβεια τη φύση του αναδυόμενου διεθνούς περιβάλλοντος, το οποίο αντί πολλών 
πόλων ισχύος, μάλλον θα χαρακτηρίζεται από πολλούς παράγοντες, κάποιοι εκ των οποίων δεν είναι καν 
κράτη, ενώ άλλοι δεν αντιλαμβάνονται καν τον εαυτό τους ως πόλο ισχύος που επιδιώκει κάποιου είδους 
παγκόσμια κυριαρχία.

77 Μεταξύ άλλων, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια 
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη με έδρα τη Βιέννη, ο οποίος εξετάζεται αναλυτικότερα αμέσως κατωτέρω. 

79 Πρβλ. μεταξύ άλλων, Di Domenico, A. (2015). The OSCE’s role in (re)consolidating European security: 
Strengthening unity of purpose and effectiveness. Copenhagen: OSCE PA International Secretariat.
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οι χώρες που έχουν λόγο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, καθώς και όλες οι πιθανές 
εστίες ένοπλων συγκρούσεων στο ευρασιατικό πεδίο -Βαλκάνια, Ανατολική 
Μεσόγειο, Μαύρη Θάλασσα, Καύκασος, Κεντρική Ασία. 

Φυσικά, το να υπάρχει το θεσμικό όχημα δε σημαίνει αυτόματα ότι θα 
χρησιμοποιηθεί κιόλας. Πράγματι, ο ΟΑΣΕ έχει αρκετά προβλήματα να λύσει 
πριν αναλάβει τον ρόλο που προτείνεται εδώ με προοπτικές επιτυχίας. To 
σημαντικότερο εξ αυτών είναι ότι παραμένει, στην ουσία, λιγότερο ένας 
κλασικός διακυβερνητικός οργανισμός και περισσότερο μια διακρατική 
διαδικασία, μια διαρκής διάσκεψη. Από μία άποψη, αυτό τον καθιστά ένα 
ευέλικτο πολιτικό εργαλείο στα χέρια των συμμετεχόντων κρατών. Ωστόσο, 
η απουσία μιας ισχυρής οργανωτικής δομής με νομική προσωπικότητα γίνεται 
προβληματική όταν, όπως συμβαίνει στην τωρινή συγκυρία, τα εν λόγω κράτη 
-ιδίως τα ισχυρότερα- έχουν πολύ διαφορετικές προτεραιότητες σχετικά με το 
τι πρέπει να κάνει ο ΟΑΣΕ και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί80. 

Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να καθοριστεί εκ νέου 
η βασική εντολή, η αποστολή του ΟΑΣΕ στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το 
έργο του Οργανισμού περιγράφεται στο ιδρυτικό του έγγραφο, την Τελική 
Πράξη του Ελσίνκι, καθώς και στις πολιτικές δεσμεύσεις που περιέχονται 
σε πολλά άλλα βασικά έγγραφα όπως ο Χάρτης του Παρισιού για τη Νέα 
Ευρώπη (1990), το Έγγραφο της Συνόδου Κορυφής της Κωνσταντινούπολης 
(1999) και η Διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής του ΟΑΣΕ στην Αστάνα του 
Καζακστάν (2010), όπου τα συμμετέχοντα κράτη επιβεβαίωσαν εκ νέου «το 
όραμα μιας ελεύθερης, δημοκρατικής, κοινής και αδιαίρετης ευρωατλαντικής 
και ευρασιατικής κοινότητας ασφάλειας που εκτείνεται από το Βανκούβερ έως 
το Βλαδιβοστόκ, ριζωμένης σε συμφωνημένες αρχές, κοινές δεσμεύσεις και 
κοινούς στόχους».

Ωστόσο, όλα τα παραπάνω έγγραφα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις 
ασφαλείας της εποχής τους και παρέχουν κάποια μορφή στρατηγικής 
πολιτικής κατεύθυνσης πάνω στα τότε δεδομένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
αυτά τα δεδομένα έχουν υποστεί δραματική αλλαγή από την τελευταία Σύνοδο 
Κορυφής του ΟΑΣΕ στην Αστάνα το 2010. Και είναι πρόδηλο ότι η αποστολή 
του ΟΑΣΕ σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής 
ειρήνης. Επιστροφή, δηλαδή, στον αρχικό του λόγο ύπαρξης. Δεν μπορεί, 
πλέον, να αναλίσκεται σε αμφίβολης αποτελεσματικότητας projects για την 
καλλιέργεια «κουλτούρας δημοκρατίας» σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ή στη 
-σημαντική μεν, αλλά δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την αποφυγή 
των ένοπλων συγκρούσεων- εποπτεία της ορθής διεξαγωγής εκλογών. Όλες 
οι δραστηριότητες και όλα τα μέσα που διαθέτει ο οργανισμός πρέπει να 
εστιάσουν σε αυτήν την πρωταρχική εντολή. 

80 Βλ. ενδεικτικά, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (ed.): 
OSCE Insights 2021: Identifying Common Ground. Hamburg: Nomos.
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το Βλαδιβοστόκ, ριζωμένης σε συμφωνημένες αρχές, κοινές δεσμεύσεις και 
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Ωστόσο, όλα τα παραπάνω έγγραφα αντικατοπτρίζουν τις προκλήσεις 
ασφαλείας της εποχής τους και παρέχουν κάποια μορφή στρατηγικής πολιτικής 
κατεύθυνσης πάνω στα τότε δεδομένα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα 
δεδομένα έχουν υποστεί δραματική αλλαγή από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής 
του ΟΑΣΕ στην Αστάνα το 2010. Και είναι πρόδηλο ότι η αποστολή του ΟΑΣΕ 
σήμερα δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διατήρηση της ευρωπαϊκής ειρήνης. 
Επιστροφή, δηλαδή, στον αρχικό του λόγο ύπαρξης. Δεν μπορεί, πλέον, να 
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80 Βλ. ενδεικτικά, Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (ed.): 
OSCE Insights 2021: Identifying Common Ground. Hamburg: Nomos.
81 Όπερ μεταφράζεται στη μεταφορά της «κουλτούρας δημοκρατίας» των δυτικών δημοκρατιών σε αυτά 
που θεωρούνται «λιγότερο ανεπτυγμένα πολιτικά» κράτη.
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μεν, αλλά δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με την αποφυγή των ένοπλων 
συγκρούσεων- εποπτεία της ορθής διεξαγωγής εκλογών. Όλες οι δραστηριότητες 
και όλα τα μέσα που διαθέτει ο οργανισμός πρέπει να εστιάσουν σε αυτήν την 
πρωταρχική εντολή.

Για να ανταποκριθεί σε αυτήν τη βασική αποστολή, ουδείς λόγος υπάρχει να 
αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μία «ελεύθερη, δημοκρατική και αδιαίρετη 
κοινότητα ασφάλειας με κοινές αρχές, δεσμεύσεις και στόχους». Δε χρειάζεται 
καν να παριστάνουν όλα τα κράτη-μέλη του ότι είναι εταίροι και όχι ανταγωνιστές ή 
ίσως ακόμα και εχθροί -συγκυριακά ή πιο μόνιμα. Άλλωστε, ειρήνη κάνει κανείς με 
τους εχθρούς του, όχι με τους συμμάχους του. Το αντίθετο, εποικοδομητικότερο 
θα ήταν να αναγνωρίσει ότι αποτελείται από κράτη με πολύ διαφορετικές αξίες 
και συστήματα οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, διαφορετικά 
δόγματα ασφάλειας και διαφορετικές στρατηγικές επιδιώξεις που μοιράζονται, 
εν τούτοις, έναν και μόνο κοινό στόχο: την αποφυγή ενός μεγάλης κλίμακας 
ευρωπαϊκού πολέμου. Αυτό από μόνο του θα έπρεπε να είναι υπεραρκετό82.

Όσο για τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ΟΑΣΕ -ή καλύτερα, τα 
κράτη που αλληλεπιδρούν εντός του περιβάλλοντος που παρέχει ο ΟΑΣΕ- για τη 
διατήρηση της ειρήνης και την επίλυση των διακρατικών διαφορών με την αποφυγή 
του πολέμου, η περίπτωση της Ουκρανίας είναι και πάλι εξόχως διδακτική, τόσο 
ως προς αυτά που πέτυχε εκεί ο Οργανισμός, όσο και ως προς τα σημεία όπου 
απέτυχε οικτρά. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι ήταν το Σχήμα της Νορμανδίας, σε 
συνδυασμό με την Τριμερή Ομάδα Επαφής83 που διαπραγματεύτηκε και κατέληξε 
στα Πρωτόκολλα του Μινσκ για την κατάπαυση του πυρός στα μέτωπα του 
Ντονμπάς το 2014-2015. Ιδίως το Μινσκ ΙΙ περιείχε ρήτρες που θα μπορούσαν 
να είχαν οδηγήσει σε μια μακροπρόθεσμη πολιτική διευθέτηση του ουκρανικού 
ζητήματος με ειρηνικό τρόπο και να προλάβουν τον πόλεμο, συν ότι επρόκειτο 
για μια καθαρά ευρωπαϊκή διπλωματική πρωτοβουλία. Ο λόγος που απέτυχε 
στην αποτροπή της γενικευμένης σύρραξης ήταν ότι υπονομεύτηκε εξ αρχής και 
δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην ολότητά του με ευθύνη και των δύο εμπλεκόμενων 
πλευρών. Και όχι μόνο αυτών: η απάθεια των Ευρωπαίων εμπνευστών του Μινσκ ΙΙ, 
καθώς οι ΗΠΑ αναλάμβαναν τη διεύθυνση της σύγκρουσης μεταξύ του ΝΑΤΟ και 
της Ρωσίας, με την Ουκρανία να παίζει τον ρόλο του proxy, φέρει μεγάλο βαθμό 
της ευθύνης, χωρίς αυτό να αμβλύνει την υπαιτιότητα της Μόσχας. Ωστόσο, το 
format των άτυπων, αλλά εντατικών διπλωματικών επαφών με τη διαμεσολάβηση 
τρίτων και υπό την αιγίδα του ΟΑΣΕ μπορεί να είναι αποτελεσματικό, τόσο για 
την ειρηνική επίλυση διαφορών πριν μιλήσουν τα όπλα, όσο και για την επίτευξη 
εκεχειρίας αφότου συμβεί αυτό.

82 Για τη συζήτηση περί του μέλλοντος του ΟΑΣΕ βλ. μεταξύ άλλων, OSCE Parliamentary Assembly & 
the Swiss Institute for World Affairs. Colloquium on the future of the OSCE. Washington 5-6 June 2022.
83 Το Σχήμα της Νορμανδίας είναι μια άτυπη ομάδα διαπραγμάτευσης μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Γαλλίας 
και Γερμανίας. Η Τριμερής Ομάδας Επαφής αποτελείται από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τον ΟΑΣΕ ως 
διαμεσολαβητή. Ίσως, βέβαια, εδώ θα ήταν ορθότερη η χρήση παρελθοντικού χρόνου.
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Παρομοίως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι πολλές από τις δράσεις του ΟΑΣΕ με την 
ιδιότητα του παρατηρητή τήρησης μιας εκεχειρίας ή μιας διαδικασίας αφοπλισμού 
επί του πεδίου, παρόμοιες με αυτές που είχε αναλάβει (ανεπιτυχώς) στην 
Ουκρανία μετά το Μινσκ ΙΙ, μπορούν να ενταχθούν, από λειτουργική άποψη, στην 
κατηγορία των αποστολών διατήρησης της ειρήνης (peacekeeping) 84. Μάλιστα, 
προβλέπεται η δυνατότητα ανάληψης ακόμα πιο προωθημένων ειρηνευτικών 
αποστολών, η οποία όμως δεν έχει ποτέ ως τώρα ενεργοποιηθεί85. Και πάλι, οι λόγοι 
για αυτό είναι κυρίως πολιτικοί και έχουν να κάνουν με την απουσία εμπιστοσύνης, 
η οποία αναδείχθηκε με τρόπο ανάγλυφο λίγο πριν η «παγωμένη» σύγκρουση στο 
Ντονμπάς αναβαθμιστεί σε θερμή ένοπλη σύρραξη.

Το εάν θα υπάρξει ένας αναβαθμισμένος ΟΑΣΕ στο επίκεντρο μιας νέας 
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας θα εξαρτηθεί, εκ των πραγμάτων, από την 
έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία, κυρίως όμως από την επόμενη μέρα, αφού 
σιγήσουν τα όπλα. Η επί του παρόντος πλήρως «δηλητηριασμένη» ατμόσφαιρα 
εντός του οργανισμού τον έχει πρακτικά οδηγήσει σε μια επικίνδυνη παράλυση. 
Ωστόσο, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, ο ΟΑΣΕ παραμένει ένας από 
τους ελάχιστους εναπομείναντες χώρους εκτός του ΟΗΕ όπου δυνητικά μπορεί 
να λάβει χώρα διάλογος μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Προς ώρας, η υπαρξιακή, όπως εξελίσσεται, ρήξη μεταξύ των δύο απειλεί την 
ειρήνη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο ακρωτηριασμός του ΟΑΣΕ, σε αντιστοιχία με τον 
ακρωτηριασμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση, 
υψώνοντας ακόμα ένα τείχος, τη στιγμή που η σώφρων επιλογή είναι η προστασία 
όσων γεφυρών δεν έχουν ακόμα καεί. Η διπλωματία οφείλει να βρει τρόπους 
επικοινωνίας και -μελλοντικά- ειρηνικής συνύπαρξης με τη Ρωσία, όσο δύσκολο 
κι αν φαίνεται αυτό εν μέσω ενός σφοδρού πολέμου. Αντίθετα, μία αναστολή 
της συμμετοχής της Ρωσίας στον ΟΑΣΕ θα ήταν τόσο αναποτελεσματική όσο και 
επικίνδυνη. Πιθανότατα θα οδηγούσε στην αποχώρησή της από τον Οργανισμό, 
όπως έγινε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ένας de facto ή de jure αποκλεισμός 
αυτής της χώρας θα σήμαινε το τέλος της ικανότητας του Οργανισμού να δρα 
στον γεωγραφικό χώρο ευθύνης του, ακυρώνοντας τη γενεσιουργό αιτία της 
Τελικής Πράξης του Ελσίνκι.

Επιπλέον, ο ΟΑΣΕ έχει να παίξει σημαντικό ρόλο μακροπρόθεσμα στην Ουκρανία, 
εάν και εφόσον η Μόσχα και το Κίεβο καταλήξουν σε κατάπαυση του πυρός ή ακόμα 
και σε μια συνολική διευθέτηση του πολύπτυχου και δαιδαλώδους ουκρανικού 
ζητήματος. Η (τυπικά ακόμα υφιστάμενη) εντολή του στη χώρα αυτή θα μπορούσε

84 Πρβλ. ιδίως Tanner, F. (2021). The OSCE and Peacekeeping: Track Record and Outlook. Hamburg: 
Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg (IFSH), Centre for OSCE 
Research (CORE).
85 Βλ. μεταξύ άλλων, Zellner, W. & Evers, F. (et al) (2014). The Future of OSCE Field Operations
(Options). Vienna: OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions.
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να επαναπροσδιοριστεί, ώστε να καλύψει την επίβλεψη τήρησης μιας ειρηνευτικής 
συμφωνίας, τη διερεύνηση εκατέρωθεν παραβιάσεων του δικαίου του πολέμου, 
την παρακολούθηση της διαδικασίας απομάκρυνσης των μάχιμων μονάδων και 
των βαρέων όπλων από τη γραμμή επαφής και ούτω καθεξής.

Όλοι οι παραπάνω είναι λόγοι για να διασφαλιστεί, σε πρώτη φάση, η συνέχιση 
λειτουργίας του ΟΑΣΕ -στην ουσία, η συνέχιση της ύπαρξής του, ως πολύτιμου 
συμπεριληπτικού χώρου για τη συνεργασία σε θέματα διεθνούς ασφάλειας στην 
Ευρώπη πάνω στη βάση του πραγματισμού. Αυτό είναι κάτι που υπερβαίνει μεν τον 
πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά συναρτάται σε σημαντικό βαθμό με την τελική του 
έκβαση86.

Αντί επιλόγου

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να περιγράψει σε αδρές γραμμές μια πρόταση για 
την ανασυγκρότηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με βάση τον πραγματισμό 
και σχεδιασμένη έτσι, ώστε να διευκολύνει τη συνοχή και τη λειτουργικότητα του 
θεσμικού της πλαισίου, σεβόμενη ταυτόχρονα την πολιτισμική πολυμορφία και την 
κανονιστική αυτονομία όλων των ευρωπαϊκών χωρών -εντός και εκτός της ΕΕ. 
Πράγματι, κεντρική ιδέα αυτής της πρότασης είναι ότι η συνταγματικά δομημένη 
κρατική κυριαρχία δεν πρέπει να θεωρείται περίπου απαγορευμένη φράση ούτε, 
βέβαια, είναι συνώνυμη με τον εθνικισμό και την περιχαράκωση των απομονωτιστών. 
Αντίθετα, μπορεί να αποδειχθεί το πιο κατάλληλο εργαλείο για τη διασφάλιση 
της δημοκρατίας και του πλουραλισμού στην Ευρώπη και για την ανακούφιση, 
συγχρόνως, των εσωτερικών εντάσεων που υπονομεύουν τη συνεκτικότητα και, εν 
τέλει, την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η αναγνώριση αυτού 
του γεγονότος και η παραχώρηση περισσότερου δημοκρατικού χώρου στους 
λαούς και τα κράτη της Ευρώπης συνιστά ανάχωμα απέναντι στις φυγόκεντρες 
δυνάμεις που απειλούν να βυθίσουν την ήπειρό μας σε μια οικονομική και πολιτική 
δυστοπία βγαλμένη από τις σκοτεινές σελίδες της Ιστορίας της, που πίστευε πως 
είχε αφήσει πίσω της οριστικά.

Πόσο πιθανό είναι να υιοθετήσει μια παρόμοια ρεαλιστική, αλλά και τολμηρή 
προσέγγιση η σημερινή Ευρώπη, ιδιαίτερα δε η ΕΕ ως ο μείζων -αλλά σε καμία 
περίπτωση ο μοναδικός- οργανισμός ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και συνεργασίας; 
Δυστυχώς, με βάση τα ως τώρα δεδομένα, αλλά και κρίνοντας από την εγγενή 
τάση της τελευταίας προς την αδράνεια και τον συντηρητισμό, η απάντηση είναι 
από ελάχιστα έως καθόλου. Διότι, κάτι τέτοιο προϋποθέτει μια ειλικρινή διάθεση 
ενδοσκόπησης, αυτοκριτικής και, το σημαντικότερο, ριζοσπαστικής δράσης προς

86 Έκβαση αβέβαιη κατά το χρονικό σημείο συγγραφής αυτής της μελέτης, κάτι που, όμως, δε μεταβάλλει 
τις βασικές της θέσεις. 
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μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τις σημερινές ευρωπαϊκές ηγεσίες που 
έχουν, όμως, ήδη αποδειχθεί απρόθυμες ή ανίκανες για κάτι τέτοιο και δραματικά 
κατώτερες των περιστάσεων. Αντιθέτως, πίσω από τους αναστεναγμούς 
ανακούφισης κάθε φορά που κάποιο ακροδεξιό μόρφωμα δεν καταφέρνει να 
αναλάβει την εξουσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα -όπως στις γαλλικές εκλογές του 
Μάϊου 2022- και, αντίστοιχα, πίσω από την έκφραση «έντονης ανησυχίας» όταν 
αυτό συμβαίνει -όπως στις ιταλικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 2022- διακρίνει 
κανείς τη διάθεση να μην αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Η Ευρώπη νίκησε, ο λαϊκισμός 
(γενικά και αόριστα) ηττήθηκε, ή τέλος πάντων, θα αναχαιτιστεί με κάθε μέσο: αυτή 
είναι η μόνιμη επωδός που ακούγεται εν χορώ. Άρα, μπορούμε να συνεχίσουμε 
μακαρίως στην ίδια πορεία, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

Ακόμα χειρότερα, οποιαδήποτε άσκηση κριτικής σε αυτή τη θλιβερή κατάσταση 
αντιμετωπίζεται αυτόματα ως «αντιευρωπαϊσμός». Πόσο κοντόφθαλμη είναι, 
όμως, αυτή η νοοτροπία, όταν επιλέγει να αγνοεί τη βόμβα στα θεμέλια της 
θεσμικά οργανωμένης Ευρώπης που είναι η αυξανόμενη αποστασιοποίηση των 
Ευρωπαίων από αυτήν, ακριβώς λόγω της ταύτισής της με τον νεοφιλελευθερισμό, 
με την αποδόμηση του συμπλέγματος κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων που 
κάποτε συνιστούσαν το μεγάλο επίτευγμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου 
και να αντιμάχεται κάθε δημοκρατική εναλλακτική οδό για την ανάνηψή της. Και 
πόσο αξιοθρήνητη, όταν ενδύεται τον μανδύα ενός κίβδηλου «ευρωπαϊσμού».

Όπως έχουν τα πράγματα, η πιθανότερη εξέλιξη και ο μεγαλύτερος κίνδυνος 
είναι να συνεχίσει η ΕΕ στο ίδιο μοτίβο αποσπασματικής και ανεπαρκούς 
διαχείρισης των διαδοχικών κρίσεων που θα τη διαβρώνουν σταδιακά. Δηλαδή, 
μια αργόσυρτη πορεία απαξίωσης και παρακμής, η διάρκεια της οποίας δε 
δύναται να προβλεφθεί, αλλά που σίγουρα δεν προοιωνίζεται οτιδήποτε θετικό, 
αφού αναπόδραστα καταλήγει σε ένα άνευρο ευρωπαϊκό οικοδόμημα που, 
χωρίς να έχει τυπικά διαλυθεί, δε θα είναι κάτι περισσότερο από ένα θεσμικό 
κέλυφος κενό περιεχομένου και δίχως κάποια ιδιαίτερη βαρύτητα -πλην ίσως στον 
τομέα της εξυπηρέτησης οργανωμένων συμφερόντων και ομάδων πίεσης. Με 
την επιφύλαξη τυχόν καταλυτικών εξελίξεων που θα μπορούσαν να προκύψουν 
από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ρωσο-ουκρανικού πολέμου 
στα ευρωπαϊκά κράτη, δεν είναι η εκρηκτική διάλυση αυτό που πρέπει να φοβίζει 
την ΕΕ, αλλά η βασανιστικά αργή αποσύνθεση: το ενδεχόμενο, τελικά, να μην 
κάνει διαφορά για τους ίδιους τους Ευρωπαίους και για τον υπόλοιπο κόσμο, είτε 
διαλυθεί, είτε όχι. Η διογκούμενη αντιδημοφιλία της ΕΕ ακόμα και σε ιδρυτικές 
χώρες των αρχικών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η σαφέστερη ένδειξη της οποίας 
είναι η διαρκώς μειούμενη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογές, είναι εξόχως 
χαρακτηριστική αυτής της τάσης που θα μπορούσε, παραφράζοντας τον Έλιοτ, 
να περιγραφεί ως το τέλος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος όχι με πάταγο, αλλά 
με έναν λυγμό. Πόσο θλιβερή κατάληξη θα ήταν αυτή, όμως, για μια ιδέα που 
υποσχέθηκε τόσα πολλά.
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Το ζητούμενο για όσους αγωνιούν για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον είναι εάν και πώς 
μπορεί να αποτραπεί μια τέτοια κατάληξη. Ακόμα, λοιπόν, και αν αυτή η μάλλον 
καταθλιπτική εικόνα δεν μπορεί να εμπνέει ιδιαίτερη αισιοδοξία -ή μάλλον, ακριβώς 
για αυτόν τον λόγο- η κατάθεση προτάσεων, η συζήτηση και ο προβληματισμός 
για το μέλλον της Ευρώπης μέσα στις νέες παγκόσμιες συνθήκες και η συλλογική 
προσπάθεια για να είναι αυτό το μέλλον περισσότερο ελπιδοφόρο από το αρκετά 
ζοφερό παρόν έχουν αξία και σημασία, λειτουργώντας ως παρακαταθήκη.

Εν κατακλείδι: αυτό που προτείνεται είναι η προσανατολισμένη στην επίτευξη 
χειροπιαστών αποτελεσμάτων διαμόρφωση μιας δημοκρατικής Ευρωπαϊκής 
Κοινοπολιτείας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει την ΕΕ των 27 (επί του παρόντος) 
κρατών-μελών, αλλά δε θα περιορίζεται σε αυτήν, καθόσον δυνητικά αφορά όλα 
τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα κάνει χρήση του ήδη 
υπάρχοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που παρέχεται από την ΕΕ, 
αναλόγως προσαρμοσμένου. Μιας Ευρωπαϊκής Κοινοπολιτείας που δεν πρέπει 
να γίνεται αντιληπτή ως ένας νέος ευρωπαϊκός οργανισμός, επιπλέον των ήδη 
υφιστάμενων, αλλά μάλλον ως ένας νέος τρόπος σκέψης και δράσης για την 
ευρωπαϊκή συνεργασία και ολοκλήρωση. Συναφώς, μία δυναμικότερη ερμηνεία 
των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας -ήδη κατοχυρωμένων 
στις Συνθήκες- και η αυστηρή εφαρμογή τους σε όλα τα στάδια χάραξης 
ευρωπαϊκών πολιτικών είναι το καταλληλότερο εργαλείο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου, χωρίς να απαιτούνται ριζικές αλλαγές στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες.
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