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1. Η γενεαλογία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: Kαπιταλισµός και
ενοποίηση 

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η Ευρώπη γνώρισε µια καµπή τόσο σε οικονοµικό 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ειρήνη και ο κατευνασµός  επιτεύχθηκαν όχι χάρη 

στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία είχε µόνο οικονοµικό πρόσηµο, αλλά χάρη στη 

Συνθήκη των Βρυξελλών και την παρουσία των ΗΠΑ µε τη δηµιουργία του Σχεδίου 

Μάρσαλ και του ΝΑΤΟ. Το Σχέδιο Μάρσαλ αναζωογόνησε την ευρωπαϊκή 

οικονοµία, µε το Παρίσι να αναλαµβάνει έναν νέο ρόλο για την οικοδόµηση της 

Ευρώπης (Judt, 2005). Οι κυβερνήσεις των κρατών  διαµόρφωσαν ένα πλαίσιο αρχών 1

και πολιτικών µε στόχο την προώθηση των συµφερόντων των βιοµηχανικών κρατών 

και του ευρωπαϊκού κεφαλαίου. Η απόφαση προώθησης της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης, υπαγορεύεται από τις εθνικές προτιµήσεις και τις στρατηγικές 

συµφωνίες των κρατών που θα αποτελούσαν το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα  δίνοντας 2

έµφαση στη διαπερατότητα του από τα κάτω, καθώς οι οµάδες που βρίσκονται στο 

εσωτερικό του διαµορφώνουν τις αποφάσεις των εθνικών κυβερνήσεων (Rosamond, 

2004). Αυτό επιβεβαιώνεται από τους Γάλλους βιοµηχάνους, οι οποίοι είχαν από το 

1919 αντιληφθεί πως η άνθηση της γαλλικής βιοµηχανίας χάλυβα θα ήταν άµεσα 

εξαρτηµένη από τις εισαγωγές άνθρακα από τη Γερµανία (Judt, 2005).  

Στη στροφή προς την ευρωπαϊκή συνεργασία συνέβαλαν και όσα συνέβαιναν πέρα 

από τη Μεσόγειο. Οι δύο παγκόσµιοι πόλεµοι προκάλεσαν τεράστιες αλλαγές για τις 

αποικιοκρατικές δυνάµεις, οι οποίες δεν είχαν πια τη δυνατότητα να εξάγουν 

κεφάλαιο στις πρώην αποικιοκρατικές κτήσεις τους, που ήταν ζωτικής σηµασίας για 
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 Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Robert Schuman, βρήκε σύµµαχο στο νέο αυτό εγχείρηµα το 1

Γερµανό Καγκελάριο της Δυτικής Γερµανίας, Konrad Adenauer, και τον Ιταλό πρωθυπουργό Alcide de 
Gasperi (Judt, 2005).

 Κατά τον Moravcsik και τη θεωρία του φιλελεύθερου διακυβερνητισµού, η συνάντηση των τριών 2

πολιτικών για την αρχή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης µεταφράζεται στις εθνικές προτιµήσεις και στις 
στρατηγικές συµφωνίες των κρατών που θα το αποτελούσαν (Moravcsik,1991). Στην συντηρητική 
αλλά επίσης κρατικό-κεντρική αντίληψη του Alan Milward, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ερµηνεύεται ως  
η διάσωση του ευρωπαϊκού έθνους-κράτους, το οποίο έχει αποτύχει να αντιµετωπίσει τις κρίσεις της 
εποχής οδηγώντας έτσι σε δύο παγκόσµιους πολέµους (Milward, 1992).



τον εθνικό τους µύθο (Judt, 2005). Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα αποκατέστησε λοιπόν 

τις αποικιοκρατίες, αφού σταδιακά ενίσχυσε το µακρινό εµπόριο που θεµελιώνει την 

τύχη και την ισχύ του κεφαλαίου (Braudel, 1992). Ένας ακόµη παράγοντας που 

οδήγησε τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν µεταξύ τους ήταν η οικονοµική 

ηγεµονία των ΗΠΑ (Judt, 2005). Αρχικά, αυξήθηκε το αµερικανικό κεφάλαιο έπειτα 

από το Β’ ΠΠ σε σχέση µε τις επενδύσεις στο εξωτερικό του παγκόσµιου συνόλου3, µε 

τοποθεσίες προτίµησης των επενδύσεων του αµερικανικού κεφαλαίου να είναι οι 

ευρωπαϊκές µητροπόλεις καθώς αυξήθηκε και ο αριθµός των αµερικανικών τραπεζών 

στην Ευρώπη (Πουλαντζάς, 2008). Σύµφωνα µε τον Desmond Dinan η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση εξυπηρετεί το «στενό εθνικό» των γαλλογερµανικών συµφερόντων µε 

δεδοµένη την οικονοµική αµερικανική κυριαρχία στο διεθνές σκηνικό4 (Rosamond, 

2004). 

Λόγω της αλληλεξάρτησης της γαλλικής και της γερµανικής βιοµηχανίας αλλά και 

του οικονοµικού πλήγµατος που υπέστη το ευρωπαϊκό οικονοµικό κεφάλαιο, οι 

Ευρωπαίοι ηγέτες µε το Σχέδιο Schuman  οργάνωσαν την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Το 5

1951 επικυρώθηκε µε τη Συνθήκη του Παρισιού η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα 

και Χάλυβα (ΕΚΑΧ), στην οποία συµµετείχε η Γερµανία, ενώ ακολούθησαν η Ιταλία 

και οι χώρες της Benelux. Η Μ. Βρετανία δεν συµµετείχε, έχοντας ως µοναδικό 

κριτήριο το οικονοµικό όφελος (Τσαρδανίδης, 2016). Η θεωρητική νοµιµοποίηση του 

Σχεδίου Schuman έρχεται µε την ανάδυση του νεολειτουργισµού µε πολλούς 

πολιτικούς επιστήµονες να υποστηρίζουν πως είναι ταυτόσηµες έννοιες µε αυτή της 

«ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης»  (Rosamond, 2004).  6
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 Χαρακτηριστικά το 1960 οι επενδύσεις στο εξωτερικό για τις ΗΠΑ φτάνουν στο 60% του 3

παγκόσµιου συνόλου ενώ το 1930 έφταναν µόνο το 35% (Πουλαντζάς, 2008).

 Υπό την οπτική αυτή άνθρωποι σαν τον Jean Monnet επικαλούµενοι ρητορικά τον υπερεθνισµό και 4

την ενιαία Ευρώπη έπαιζαν τα γνωστά παίγνια της πολιτικής ισχύος προς όφελος της πατρίδας τους 
εφόσον δεν υπήρχε άλλος τρόπος (Rosamond, 2004).

 Σύµφωνα µε το Σχέδιο Schuman η παραγωγή χάλυβα της Γαλλίας και του άνθρακα της Γερµανίας θα 5

διατίθετο προς εκµετάλλευση από κοινού µέσω ενός υπερεθνικού οργανισµού στον οποίο θα 
µπορούσαν να συµµετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Τσαρδανίδης, 2016).

 Η σύµπλευση του κυριότερου εκφραστή του νεολειτουργισµού Ernst Haas και του Jean Monnet 6

στηρίχθηκε στο γεγονός ότι ο πρώτος έχει µια τεχνοκρατική λειτουργιστική οπτική (Rosamond, 2004) 
και ο δεύτερος ήταν ανώτατος αξιωµατούχος και τραπεζίτης, χωρίς πολιτικές αξίες, αποµακρυσµένος 
από τα εκλογικά σώµατα και τις εκλογικές διαδικασίες (Judt, 2005).



Σύµφωνα µε το θεωρητικό αυτό µοντέλο, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα 

συµπεριλάµβανε και άλλους πολιτικούς δρώντες που γνώριζαν πως αυτή είναι η 

καλύτερη επιλογή για να επωφεληθούν (Haas, 1968). Κανένας από αυτούς τους 

πολιτικούς δρώντες δεν δυσκολεύεται να κατανοήσει την έννοια του χρήµατος και 

του κέρδους σε οποιαδήποτε γλώσσα  αρκεί να γίνει γνωστό ότι θα συναφθεί η 7

βέλτιστη δυνατή συµφωνία ώστε να αποφασίσουν αν η οικονοµική στρατηγική θα 

βασίζεται στη συνεργασία ή στον ανταγωνισµό (Milanovic, 2020). Η άποψη αυτή 

καθρεφτίζεται στην αποτυχία της πολιτικής ολοκλήρωσης µε την Ευρωπαϊκή 

Αµυντική Κοινότητα το 1950 και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα το 1952 

(Τσαρδανίδης, 2016) σε αντίθεση από την πραγµατοποίηση της οικονοµικής 

συνεργασίας. 

Η αναθέρµανση του ενδιαφέροντος για «περισσότερη Ευρώπη» ήρθε από τις χώρες 

της Benelux, οι οποίες πρότειναν τη δηµιουργία µια ενιαίας εσωτερικής αγοράς 

(Παπαδάκη, 2017). Το νέο αυτό Σχέδιο προέβλεπε να µη θιχτούν γαλλοβρετανικά 

συµφέροντα. Οι Βρετανοί παρέµειναν απόντες, σε αντίθεση µε την πλευρά του 

Παρισιού, το οποίο συµφώνησε στη δηµιουργία της Κοινής Αγοράς (Τσαρδανίδης, 

2016) που υλοποιήθηκε µε τη Συνθήκη της Ρώµης για την Ευρωπαϊκή Οικονοµική 

Κοινότητα (ΕΟΚ) (Λιαργκόβας & Παπαγεωργίου, 2018) και προέβλεπε τη σταδιακή 

εφαρµογή κοινών οικονοµικών πολιτικών ακολουθώντας τη νεολειτουργιστική 

λογική της διάχυσης (spillover)  (Μαραβέγιας & Κατσίκας, 2016). 8

Η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης παρέµεινε στάσιµη από το 1965 έως το 

1983 (Taylor, 2010). Τη δεκαετία του 1960, στασιµότητα γνώρισε και η συσσώρευση 

πλούτου, εξαιτίας της µη διαθεσιµότητας χειρωνακτικής εργασίας από την εργατική
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 Ήταν δύσκολο διαφορετικά κράτη µε διαφορετικά ήθη και έθιµα, διαφορετικές παραδόσεις να 7

πειστούν να ακολουθήσουν µια κοινή πολιτική κατεύθυνση, µε πολίτες που έχουν διαφορετικές 
εµπειρίες, διαφορετική εθνική καταγωγή, διαφορετικό πολιτισµικό και κοινωνικό υπόβαθρο, 
διαφορετικές πεποιθήσεις, προβληµατισµούς και κίνητρα (Milanovic, 2020).

 Κατά τον Haas, ο όρος «διάχυση» αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο η οικοδόµηση και η 8

εµβάθυνση της ολοκλήρωσης σε έναν οικονοµικό τοµέα θα επέφερε πιέσεις για περαιτέρω οικονοµική 
ολοκλήρωση στο πλαίσιο του τοµέα αυτού, καθώς και µεγαλύτερο εύρος αρµοδιοτήτων στο 
ευρωπαϊκό επίπεδο (Rosamond, 2004). O Lindberg όρισε τη «διάχυση» ως «µια κατάσταση όπου µια 
δεδοµένη δράση συνδεδεµένη µε έναν συγκεκριµένο σκοπό δηµιουργεί µια κατάσταση στην οποία ο 
αρχικός σκοπός µπορεί να διασφαλιστεί µόνο µε ανάληψη περαιτέρω δράσης, η οποία µε τη σειρά της 
δηµιουργεί µια περαιτέρω προϋπόθεση και ανάγκη για επιπλέον δράση, κ.ο.κ» (Lindberg, 1963).



τάξη, η οποία ήταν καλά οργανωµένη µε πολιτικό έρµα (Χάρβεϊ, 2011). Τη µοναδική 

εξαίρεση αποτέλεσε η διεύρυνση του οικοδοµήµατος το 19739 µε την ένταξη της Μ. 

Βρετανίας, η οποία ισχυροποίησε το συσχετισµό δυνάµεων στο ευρωπαϊκό 

διακρατικό σύστηµα, δίνοντας ώθηση στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση (Taylor, 2010), 

ενώ ταυτόχρονα εξυπηρέτησε και τις ανάγκες του ευρωπαϊκού κεφαλαίου για φθηνό 

εργατικό δυναµικό (Χάρβεϊ, 2011), αφού ενθάρρυνε τη µετανάστευση. Αντίστοιχα, η 

Γαλλία και η Γερµανία χρηµατοδότησαν την ενθάρρυνση της µετανάστευσης 

(Χάρβεϊ, 2011), καθώς επίσης την περίοδο αυτή υπογράφονται και οι Συµβάσεις 

Yaoundé I και II (Coks, 1980) µεταξύ της ΕΟΚ και 18 αφρικανικών κρατών 

υιοθετώντας κανονισµούς εµπορίου. 

Το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αναθερµάνθηκε έπειτα από τις 

εξελίξεις που σηµάδεψαν τη δεκαετία του 1970. Οι δύο πετρελαϊκές κρίσεις, το 1973 

και το 1979, οδήγησαν στον πληθωρισµό και την οικονοµική κρίση (Κράουτς, 2014), 

συµπαρασύροντας τις οικονοµικές ιδεολογίες. Η αποτυχία του κεϋνσιανισµού να 

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων είχε ως συνέπεια την άνθηση του 

νεοφιλελευθερισµού (Vincent, 1990). Η πτώση του κεϋνσιανισµού δεν οφειλόταν στο 

ότι δεν µπορούσε να προσαρµοστεί στις εξελίξεις γιατί οι θεµελιώδεις ιδέες του ήταν 
λάθος, αλλά γιατί οι τάξεις και τα συµφέροντα που εξυπηρετούσε, όπως οι εργάτες της 
δυτικής βιοµηχανικής κοινωνίας, γνώριζαν ιστορική παρακµή (Κράουτς, 2014). Η κρίση 
των οικονοµικών ιδεολογιών που προήλθε από την οικονοµική κρίση οδήγησε σε µια 
πολιτική κρίση , η οποία µεταφράζεται µε την υποτίµηση της σπουδαιότητας του ρόλου 10

του Κράτους για τη νοµισµατική διαχείριση. Έτσι την δεκαετία του 1980 οι 
νεοφιλελεύθεροι υποστήριζαν πως το Κράτος έπρεπε να έχει ρόλο  µόνο ως προς την 11

αποτελεσµατικότητα της αγοράς χωρίς να επιδιώκει άλλους στόχους (Κράουτς, 2014).  

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση ενσωµάτωσε τις αλλαγές αυτές µε τη διεύρυνση της ΕΟΚ, 

τον ευρωπαϊκό Νότο, προσφέροντας νέες αγορές και  φθηνά εργατικά χέρια. 
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 Η διεύρυνση του 1973 περιλάµβανε και τη Δανία και την Ιρλανδία (Taylor, 2010).9

 Ιστορικά παρατηρείται ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να οδηγήσει και σε πολιτική κρίση. Σε ένα 10

άλλο ιστορικό πλαίσιο, η οικονοµική κρίση του 1929 οδήγησε στην πολιτική κρίση της Γερµανίας µε 
την άνοδο του ναζισµού το 1933 (Vincent, 1990).  

 Η  αλλαγή αυτή δεν σήµαινε την διακοπή της οικονοµικής απασχόλησης του Κράτους, αλλά την 11

αλλαγή των πολιτικών συνθηκών και των µορφών αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία 
όµως είναι πάντα απαραίτητη για το κεφάλαιο (Brunhoff, 1990).  



Πρωτεργάτης της αλλαγής αυτής ήταν ο Γάλλος Πρόεδρος και σοσιαλιστής Francois 

Mitterand και ο Καγκελάριος Helmut Kohl (Taylor, 2010), που υπάκουσαν στο 

διεθνές πρόταγµα της νέας οικονοµικής διακυβέρνησης των R. Reagan και M. 

Thatcher. Πολιτικοί σαν αυτούς ήταν οπλισµένοι µε νεοφιλελεύθερα δόγµατα, έτοιµοι 

µε κρατική εξουσία να συντρίψουν την εργατική τάξη (Χάρβεϊ, 2011).  

Αποτέλεσµα της διάχυσης ήταν και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που υπογράφηκε στο 

Λουξεµβούργο στις 17 Φεβρουαρίου του 1986 και προέβλεπε τη δηµιουργία µιας 

κοινής αγοράς χωρίς σύνορα. Την άρση των εµποδίων κατέστησε δυνατή η Λευκή 

Βίβλος που υπογράφηκε στο Μιλάνο έναν χρόνο νωρίτερα (Μαραβέγιας & Κατσίκας, 

2016). Αξίζει να τονιστεί η συµβολή που είχε η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα 

Βιοµηχάνων  µέσω της επιρροής της στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και στους ηγέτες 12

των κυβερνήσεων (Van Apedoom, 2001). Η εξάλειψη των εµποδίων µε τη δηµιουργία 

της κοινής αγοράς είχε ως στόχο να εξυπηρετήσει το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο 

επιδίωκε να καταργήσει όλα τα εµπόδια στις συναλλαγές, αφού βασική επιδίωξη 

στην κεφαλαιοκρατική λογική συνιστά η σύνθλιψη του χώρου και του χρόνου, ώστε 

να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αναγκαίος χρόνος για τη µετακίνηση από το ένα µέρος 

στο άλλο (Ψυρούκης, 1991). 

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπογράφηκε το 1991, έθεσε σε ισχύ την Ενιαία 

Αγορά και έβαλε τα θεµέλια για τη χρήση του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος και τη 

δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ)13, δίνοντας πνοή στο 

ευρωπαϊκό οικοδόµηµα και ενισχύοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κεφάλαιο. Η 

υπογραφή της Συνθήκης κατέστη δυνατή χάρη στην πίεση που ασκούσε η Ευρωπαϊκή 

Στρογγυλή Τράπεζα Βιοµηχάνων (Mazey & Richardson, 2015). Στο πλαίσιο της ΟΝΕ 
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 Η άποψη του Λόρδου F. Cockfield, που ήταν Επίτροπος της εσωτερικής αγοράς και των υπηρεσιών, 12

για την δηµιουργία µίας κοινής αγοράς χωρίς σύνορα, αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία της 
Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης. Εκείνη την κρίσιµη περίοδο η Ευρωπαϊκή Στρογγυλή Τράπεζα των 
Βιοµηχάνων ήταν η βασική πολιτική δύναµη στην ευρωπαϊκή σκηνή για πάνω από µια δεκαετία 
διαµορφώνοντας µάλιστα την ευρωπαϊκή ατζέντα (Van Apedoom, 2001).

 Η δηµιουργία του ευρώ ολοκληρώθηκε µε επιτυχία την περίοδο αυτή καθώς εξυπηρετούσε και 13

συµφέροντα συγκεκριµένων οµάδων πίεσης όπως για παράδειγµα τραπεζιτών οι οποίοι υπήρξαν και 
αρωγοί του εγχειρήµατος µε τη συµµετοχή τους στην επιτροπή µελέτης της ΟΝΕ υπό τον Jacques 
Delors (Μαραβέγιας & Κατσίκας, 2016). Η δραστηριότητα των ιδιωτών ήταν εξαιρετικά σηµαντική 
και χωρίς τη συνεισφορά τους η ΟΝΕ δεν θα είχε πραγµατοποιηθεί (Verdum, 1999).



συγκροτήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) , η οποία προωθούσε τα 14

συµφέροντα του Βερολίνου. Ως αντίβαρο και έπειτα από πιέσεις της Γαλλίας, 

θεσµοθετήθηκε το Eurogroup (Μαραβέγιας & Κατσίκας, 2016).  

Η ένταξη της Γερµανίας στην ΟΝΕ δροµολογήθηκε για την αντιµετώπιση των 

ανατιµήσεων του γερµανικού µάρκου, που είχε γίνει ένα σκληρό νόµισµα και 

συνεπώς εµπόδιζε τις εξαγωγές του γερµανικού κεφαλαίου, ενώ η ένταξη της 

Γαλλίας, που ήταν οικονοµικά ασθενέστερη από τη Γερµανία και τις ΗΠΑ και 

εξαρτιόταν από τις ανατιµήσεις των τελευταίων δύο, βοήθησε το γαλλικό κεφάλαιο 

να ανεξαρτητοποιηθεί από το γερµανικό και να γίνει ισχυρότερο έναντι του 

αµερικανικού κεφαλαίου (Dyson & Featherstone, 1999). Η ΟΝΕ επισφράγισε την 

κυριαρχία του ευρωπαϊκού κεφαλαίου (Fusaro, 2015). 

2. Ευρωπαϊκός καπιταλισµός και κρίσεις: Πώς οι χώρες του πυρήνα

ευνοήθηκαν από τις χώρες της περιφέρειας 

Η ΕΕ αποτελεί ένα δηµιούργηµα που θα πρέπει να το εντάξουµε στον µακρύ ιστορικό 

χρόνο, για να καταλάβουµε τα πολιτικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά του. 

Λειτουργεί ως µια νέα αυτοκρατορία (Zielonska, 2006), και κάθε αυτοκρατορία έχει 

ένα κέντρο και µία περιφέρεια (Motyl, 2001) στα πλαίσια του καπιταλιστικού 

συστήµατος. Ο καπιταλισµός δεν είναι άγνωστος στον δυτικό κόσµο, αφού 

εντοπίζεται ιστορικά ήδη στην αρχαία Ελλάδα (Bresson, 2014) και συνυπήρχε µαζί 

µε άλλους τρόπους οργάνωσης και παραγωγής σαν µικρές νησίδες που σταδιακά 

άρχισαν να επεκτείνονται  (Milanovic, 2020). Για να διαµορφωθεί ο ευρωπαϊκός 15

καπιταλισµός, χρειάστηκαν πεντακόσια χρόνια, από την κρίση του φεουδαρχικού 
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 Η ΕΚΤ λειτουργεί µε βάση το πρόταγµα του «ορντοφιλελευθερισµού», το οποίο προέρχεται από την 
Δυτική Γερµανία και την Σχολή του Freiburg την δεκαετία του 1940 και υποστηρίζει την επιταγή µιας 

διαρκούς ελεύθερης και ανθρώπινης κοινωνικής και οικονοµικής τάξης (Rieter & Schmolz, 2006)14.

 Ο Πουλαντζάς σηµειώνει ότι την ιµπεριαλιστική τάση του καπιταλισµού µαρτυρά και το γεγονός ότι 15

δεν µπορεί να συνυπάρχει µε άλλους τρόπους και µορφές παραγωγής αφοµοιώνοντας ταυτόχρονα τα 
στοιχεία τους, όπως την εργατική δύναµη και τα µέσα εργασίας (Πουλαντζάς, 2008). Όπως 
επισηµαίνει και ο Charles Tilly, ο αριθµός των ευρωπαίων εργαζοµένων το 1550 φτάνει περίπου το 
25%, ενώ το 1750 ο αριθµός αυτός ανέρχεται στο 60% (Tilly & Tilly, 1998). 



συστήµατος τον 14ο αιώνα έως και την βιοµηχανική επανάσταση το 1780-1820 

(Heller, 2011). Ο καπιταλισµός εδραιώνεται ως σύστηµα σε ευρωπαϊκό έδαφος στην 

Ολλανδία, τελειοποιείται στην Αγγλία και γίνεται πολιτικό καθεστώς στη Γαλλία 

(Kocka, 2021). Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δρα σε µια µεγάλη γεωγραφική 

ζώνη (υπερεδαφικότητα), έχοντας θέσει ως κύριο σκοπό για τους δρώντες την 

παραγωγή κέρδους (Negri&Hardt, 2000). 

 Τον 21ο αιώνα το είδος του καπιταλισµού που έχει γνωρίσει υπέρµετρη ανάπτυξη 

είναι ο χρηµατοπιστωτικός , µε κύριους δρώντες τις τράπεζες και τις εταιρείες 16

(Kocka, 2021). Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, παρά την περιπλοκότητά τους, ήταν 

ιδιαίτερα κερδοφόρα, µε συνέπεια οι τράπεζες να µη διστάσουν να δανείσουν σε 

επικίνδυνους δανειολήπτες και να επενδύσουν σε τοµείς υψηλού κινδύνου (Amadeo, 

2021). Η κατάσταση αυτή δηµιούργησε αρχικά µια οικονοµική αστάθεια και στη 

συνέχεια την οικονοµική κρίση (Arener, 2009).  

Η οικονοµική κρίση του 2008 επιβεβαίωσε την απόκλιση µεταξύ των κρατών-µελών 

του Νότου και του Βορρά της ΕΕ και κατέδειξε την αποτυχία της οικονοµικής 

ενοποίησης, όπως εκφράστηκε στη Συνθήκη της Ρώµης (Keating, 2010). Η υιοθέτηση 

κοινών πολιτικών µε τη συµµετοχή τους στην ΕΕ και έπειτα στην Ευρωζώνη είχε ως 

αποτέλεσµα το χάσµα ανάµεσα στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά και σε εκείνες του 

ευρωπαϊκού Νότου να διευρύνεται επίµονα (Mathieu & Sterdyniak, 2007), αφού ο 

σχεδιασµός ήταν βασισµένος σε µια διακυβερνητική προσέγγιση ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης που στόχευε σε µια νοµισµατική ένωση «ατοµικής ευθύνης». Η ΕΕ δεν 

διέθετε το θεσµικό περιβάλλον –ούτε βέβαια τα µέσα– για την προώθηση εσωτερικών 
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 Ο χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός γεννήθηκε στις ΗΠΑ µετά την απελευθέρωση του 16

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος µε δύο νόµους. Οι δύο νόµοι δηµιουργήθηκαν επί προεδρίας 
BillClinton το 1999 και το 2000. Ο πρώτος νόµος είναι ο Gramm-Leach-Bliley (GLB Act ή GLBA) 
(Krantz,2021) και ο δεύτερος είναι ο νόµος εκσυγχρονισµού συµβάσεων µελλοντικής εκπλήρωσης 
εµπορευµάτων (Commodity Futures Modernization Act) (Chen, 2020).  



υγιών πολιτικών  (Μαραβέγιας & Κατσίκας, 2017), στοιχεία που φανερώνουν την 17

έλλειψη ανθεκτικότητας των αποτελεσµάτων σύγκλισης (Γιώτη-Παπαδάκη, 2017). 

Οι χώρες του πυρήνα, όπως η Γερµανία, κατάφεραν να «αποφύγουν» τις οικονοµικές 

επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης µέσω της συρρίκνωσης των µισθών και της 

υποβάθµισης των συνθηκών εργασίας, καθώς και το γερµανικό κεφάλαιο 

εκµεταλλεύτηκε το φθηνό εργατικό δυναµικό από την ανατολική Ευρώπη 

(Lapavitsas, et al., 2010). Η αέναη επιδίωξη διαρκούς αύξησης της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας ως αυτοσκοπός για την Γερµανία δεν οδήγησε στην ευηµερία 

όλων των τµηµάτων του πληθυσµού, αλλά µόνον όσων διέθεταν αγοραστική δύναµη, 

κριτική που ο Max Weber είχε διατυπώσει γενικότερα για το καπιταλιστικό σύστηµα 

(Weber, 2006).  

Επιπλέον, η Γερµανία παρουσιάστηκε ισχυρή στον τοµέα των εξαγωγών λόγω της 

µερκαντιλιστικής πολιτικής που ακολούθησε, αφού η ζήτηση νέων 

χρηµατοπιστωτικών προϊόντων από την περιφέρεια αυξήθηκε (Bartlendt & Prica, 

2016). Οµοίως και οι τράπεζες που βρίσκονταν στον πυρήνα της Ευρώπης 

αποκόµισαν τεράστια κέρδη από το δανεισµό χρηµάτων στις χώρες της περιφέρειας 

µε υψηλά επιτόκια (Goodliffe, 2015). Η εξαγωγή κεφαλαίου αποτελεί σηµείο 

αναφοράς στο καπιταλιστικό σύστηµα18, πράγµα που επιβεβαιώνει την 

ιµπεριαλιστική του τάση (Luxemburg, 1915). Ο ρόλος του εµπορίου είναι πολύ 

σηµαντικός για τις µητροπόλεις, αφού είχε, από τα αρχαία χρόνια, στρατιωτική και 

στρατηγική σηµασία (Πόλανι, 2017). 
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 Αυτό αποδείχθηκε µε τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που υιοθετήθηκαν και οδήγησαν σε µια 17

κατάσταση σύγχυσης. Μία τέτοια περίπτωση αποτέλεσε η Γαλλία, η οποία ενώ παρουσίασε έλλειµµα 
που υπερέβαινε το προβλεπόµενο 3% σύµφωνα µε το Σύµφωνο Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας κατά 
το διάστηµα 2008 έως 2016 και ενώ έπρεπε να υποστεί ανάλογες κυρώσεις, αυτές δεν 
ενεργοποιήθηκαν. Αντίθετα, στις περιπτώσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, οι Υπουργοί 
Οικονοµικών της ευρωζώνης ενεργοποίησαν για πρώτη φορά στην ιστορία του ευρώ τον Ιούλιο του 
2016 τη διαδικασία που προβλεπόταν για την επιβολή κυρώσεων χωρίς ωστόσο στη συνέχεια αυτή να 
προχωρήσει (Χατζησταύρου, 2018).

 Σύµφωνα µε τον Πουλαντζά, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής χαρακτηρίζεται κατά τη 18

διευρυνόµενη παραγωγή του από δύο τάσεις που ξετυλίγονται ταυτόχρονα: αρχικά, εδραιώνεται και 
εγκαθιστά την κυριαρχία του και σε δεύτερο χρόνο επιδιώκει την επέκταση της κυριαρχίας του έξω 
από τον σχηµατισµό (Πουλαντζάς, 2008).



Σε αντίθεση µε τις χώρες του πυρήνα, οι χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, όπως η 

Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία ,για να ανταποκριθούν στην κρίση, 19

στήριξαν την ανάπτυξή τους στη διεύρυνση του χρέους. Η συνθήκη αυτή είχε ως 

αποτέλεσµα την εκλογίκευση του καπιταλισµού, οδηγώντας σε αναδιαµορφώσεις, σε 

νέα αναπτυξιακά µοντέλα, νέες σφαίρες επενδύσεων και νέες µορφές ταξικής ισχύος 

(Χάρβεϊ, 2011). Οι χώρες της περιφέρειας στο πλαίσιο της ΟΝΕ δεν είχαν την 

πολιτική επιλογή της υποβάθµισης του νοµίσµατος µε τις εθνικές τους τράπεζες να 

είναι αδύναµες ως προς τη στόχευση του πληθωρισµού, έχοντας ως αποτέλεσµα να 

γίνουν ακόµα πιο ευάλωτες στην κρίση (Bartlendt &P rica, 2016). Τα µέχρι πρότινος 

«φορολογικά» κράτη µετατράπηκαν σε κράτη-οφειλέτες (Streeck, 2019) ώστε να 

ευδοκιµούν τα κράτη του πυρήνα20. Αυτές οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από µια 

δυσαρµονία συµφερόντων (Galtung, 1971).Την πραγµατικότητα αυτή την ανέδειξε ο 

Immanuel Wallerstein, ο οποίος κατέδειξε τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάµεσα στις 

µητροπόλεις και τα κράτη της περιφέρειας (Wallerstein, 2004).  Έτσι και αλλιώς, οι 

Ευρωπαίοι ιστορικά διαµόρφωσαν τις σχέσεις κέντρου – περιφέρειας µε κριτήριο την 

οικονοµική ευηµερία των πρώτων, µε ό,τι και αν συνεπαγόταν αυτό. Ο P. Sweezy έχει 

αναδείξει τον σηµαντικό ρόλο των µητροπόλεων στην ιµπεριαλιστική αλυσίδα υπό το 

πρίσµα της παγκοσµιοποίησης υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για µια σχέση νεο-

αποικιοποίησης21 σε ένα ειρηνικό περιβάλλον (Baran & Sweezy, 1970). Οι 
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 Οι χώρες αυτές βαφτίστηκαν υποτιµητικά PIGS/GIPS (γουρούνια/γύφτοι) της ΕΕ, από τη σύνθεση 19

των αρχικών γραµµάτων καθεµιάς από αυτές (Parker&Tsarouhas, 2018).

 Θεσµοί όπως η ΕΚΤ και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ΕΜΣ) που ήταν υπεύθυνοι για 20

τη διαχείριση της κρίσης, ήταν θεωρητικά ανεξάρτητοι από τις εθνικές κυβερνήσεις, αποκτώντας εν 
τέλει σηµαντική ισχύ ως αυτόνοµοι οργανισµοί. Δεν είναι όµως τυχαίο που την περίοδο εκείνη ο ΕΜΣ 
διευθυνόταν από τον Γερµανό οικονοµολόγο Klaus Regling, ο οποίος συνέχιζε τη διαδικασία 
ενσωµάτωσης της γερµανικής οικονοµικής σκέψης στους ευρωπαϊκούς θεσµούς, εµπνεόµενη από τον 
ορντοφιλελευθερισµό (ordoliberalism) (Cunha, 2021).Από πλευράς της ΕΚΤ, οι επικεφαλής των 
εθνικών τραπεζών, Γερµανίας και Γαλλίας επιδίωκαν την εφαρµογή της δικής τους ατζέντας (Cunha, 
2021). Έτσι παρατηρείται µία δράση αποτρεπτική προς τα κράτη της περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα τα 
κράτη του πυρήνα δεν επηρεάζουν το ένα το άλλο, προωθώντας µία συνθήκη που τα ενισχύει.

 Ο νέο-αποικισµός αποτελεί την ολοκλήρωση του αποικιακού καπιταλισµού, την αντί-επαναστατική 21

παλινδροµική κίνηση της σύγχρονης ιστορικής εξέλιξης επαναφέροντας τα φαινόµενα της πείνας, του 
τρόµου και της βίας (Ψυρούκης, 1991). 



µητροπόλεις, όπως η Γερµανία και η Γαλλία, έχουν σηµαντικό ρόλο για το σύστηµα , 22

αφού αποτελούν το κέντρο του και σηµείο αναφοράς για την κοινωνική ανάπτυξη 
διαµέσου του συγκεντρωτισµού. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να ειπωθεί πως ο καπιταλισµός ήταν ανέκαθεν και 

πάντα σε κρίση (Πουλαντζάς, 2008). Οι κρίσεις, όπως φάνηκε και στην περίπτωση 

του ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, χρησιµοποιούνται ως στρατηγικό πλεονέκτηµα του 

ευρωπαϊκού κεφαλαίου στον ταξικό πόλεµο ενάντια στην εργασία προωθώντας τη 

συσσώρευση του κεφαλαίου και την εδραίωση της καπιταλιστικής κυριαρχίας 

(Petras&Veltmeyer, 2011). Για τον Schumpeter, η κρίση αποτελεί µια «δηµιουργική 

καταστροφή», αφού  στο εσωτερικό του συστήµατος συντελείται µια αέναη 

επανάσταση καταστρέφοντας ασταµάτητα το παλιό και δηµιουργώντας ασταµάτητα 

το καινούργιο (Schumpeter, 2006) .  23

Έτσι οι πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν από το ΔΝΤ και τους ευρωπαϊκούς 

θεσµούς στα κράτη της περιφέρειας για την αντιµετώπιση της κρίσης  χρέους 

διεύρυναν ακόµα περισσότερο το χάσµα µεταξύ κέντρου και ευρωπαϊκής 

περιφέρειας, παγώνοντας τα όποια περιθώρια ανάπτυξης υπήρχαν και ενισχύοντας τις 

ανισότητες µεταξύ πλούσιων και φτωχών (Cunha, 2021). Την περίοδο της κρίσης 

έγινε αισθητή η υπεροχή της Γερµανίας εις βάρος όλων των άλλων κρατών-µελών 

και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Ωστόσο, η Γερµανία χρειαζόταν τη Γαλλία για να 

συγκαλύψει τη δύναµή της, ενώ η τελευταία χρειαζόταν τη Γερµανία για να καλύψει 

τις αδυναµίες της (Cunha, 2021). Αυτό εξηγείται µε βάση τη διαπίστωση ότι η 

δηµιουργία µιας και µοναδικής αυτοκρατορίας είναι ιστορικά καταδικασµένη 
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 Η ανάγνωση αυτή δεν είναι καινούρια καθώς έχει αποτυπωθεί καταρχήν από σηµαντικούς αρχαίους 22

Έλληνες φιλοσόφους όπως τον Ηρόδοτο, τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, οι οποίοι διέκριναν τη 
σηµαντικότητα της «πόλις» (Polanyi, 2017). Ο δυτικός πολιτισµός άλλωστε έχει εµµονή µε το 
«κέντρο», αφού πάντα το δοξάζει θεωρώντας το ως τον πόλο που όλα ακτινοβολούνται από αυτόν 
(Sepos, 2016).Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνει και την άποψη του Max Weber πως ο καπιταλισµός 
είναι γέννηµα αποκλειστικά της Δύσης (Weber, 2006).

Ο καπιταλισµός µέσα στην εξελεγκτική του διαδικασία δεν µπορεί να είναι στάσιµος, αφού συνεχώς 23

αναπτύσσει νέα καταναλωτικά αγαθά, νέες µεθόδους παραγωγής ή µεταφοράς, νέες αγορές και νέες 
µορφές βιοµηχανικής οργάνωσης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως αυτή τη φορά τα 
προϊόντα δεν διακρίνονταν απλώς σε αγροτικά και βιοµηχανικά, αλλά χαρακτηρίζονταν πιο σύνθετα 
αναδεικνύοντας µία φαύλη εξειδίκευση στην Ευρώπη µε τις χώρες του πυρήνα να δραστηριοποιούνται 
σε τοµείς που αποτελούν µοχλό για την οικονοµία, ενώ οι χώρες της περιφέρειας σε δραστηριότητες 
µη ελκυστικές (Grabner & Hafele, 2020).



(Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία/Βυζάντιο), γι’ αυτό και έχουν δηµιουργηθεί µικρές 

«αυτοκρατορίες», όπως η ΕΕ, που υπηρετούν όλες το ίδιο δόγµα, το κέρδος (Negri & 

Hardt, 2000). 

3. Δηµοκρατία και ευρωπαϊκός καπιταλισµός

Η ΕΕ, από την µία πλευρά, θεωρείται ως µία διακυβερνητική οντότητα που δεν 
χρειάζεται περαιτέρω εκδηµοκρατισµό αφού τα κράτη-µέλη παρέχουν επαρκή 
νοµιµοποίηση (Moravscik, 2002). Από την άλλη η ΕΕ είναι ένα πολιτικό σύστηµα, που 
αποτελείται από µία ένωση κρατών τα οποία απολαµβάνουν τα οφέλη µέσα από την 
συµβίωση µε ανθρώπους από διαφορετικά κράτη που υιοθετούν κοινές αξίες 

δηµιουργώντας µια σπονδή (Χρυσοχόου, 2005). Το «πολιτικό» ασκείται µέσα σε µία 

«res publica» , όπου το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα γίνεται αντιληπτό ως µία πολιτεία, η 24

οποία διευρύνει τους όρους της δηµοκρατικής συµβίωσης εντός µιας ευρύτερης 

πολλαπλότητας (Χρυσοχόου, 2005). Ως «res publica» το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα έχει 

τη δυνατότητα περαιτέρω εκδηµοκρατισµού, δεν παύει όµως να αναµετριέται µε τις 

καπιταλιστικές ροές. 

Η «res publica» υιοθετεί ηθικά, πολιτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά καθώς 

στοχεύει στην υλοποίηση θεµελιωδών αρχών του δηµοκρατικού ιδεώδους 

(Χρυσοχόου, 2005). Όµως η έννοια της δηµοκρατίας αντιβαίνει στην έννοια του 

καπιταλισµού, αφού η πρώτη προϋποθέτει την ισότητα των πολιτών, ενώ ο 

καπιταλισµός βασίζεται στα άνισα δικαιώµατα ιδιοκτησίας. Επιπλέον, στις 

δηµοκρατικά οργανωµένες κοινωνίες οι αποφάσεις λαµβάνονται πλειοψηφικά, µε 

γνώµονα το κοινό καλό και το δηµόσιο συµφέρον, µε στόχο τη διασφάλιση της 

κοινωνικής δικαιοσύνης µέσω του κράτους δικαίου. Ο «καπιταλισµός» από την άλλη 

υιοθετεί τις αποφάσεις ιεραρχικά, ενώ µέσω ενός εγωκεντρικού πνεύµατος αναζητά 
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 Ο λατινικός όρος «res publica» σηµαίνει «δηµόσιο πράγµα» (Χρυσοχόου, 2005).24



το κέρδος παράγοντας ανισότητες  (Merkel, 2014), καθώς ακόµα πιστεύει στην 25

δικαιοσύνη της αγοράς (Στρεκ, 2014) . 26

Η ΕΕ ως «res publica» ανήκει στο σώµα των πολιτών. Η δηµοκρατία της ΕΕ πρέπει 

να βασίζεται σε έναν ευρωπαϊκό δήµο αλλιώς δεν είναι εφικτή η βιωσιµότητα της. Η 

οπτική αυτή επικεντρώνεται στον δεσµό που δηµιουργείται ανάµεσα στην ΕΕ και τον 

ευρωπαϊκό δήµο εστιάζοντας στο ρόλο των νορµών και στις κοινωνικοψυχολογικές 

πτυχές της δηµοκρατίας (Χρυσοχόου, 2005).  Το δηµοκρατικό υποκείµενο οφείλει να 

έχει µία διεθνική συνείδηση που να απορρέει από την ύπαρξη µιας κοινής πολιτικής 

ταυτότητας (Χρυσοχόου, 2005), να ταυτίζεται  µε την πολιτική της ΕΕ και να 

δραστηριοποιείται πολιτικά στην πολιτική της27 (Wiesner, 2016). Ωστόσο, η ιδιότητα 

του πολίτη, εν προκειµένω του Ευρωπαίου πολίτη, στις νεωτερικές κοινωνίες 

γεφυρώνει την επιταγή ενός βαθµού ισότητας της διατήρησης της ειρήνης σε σχέση 

µε τις εντάσεις που προκύπτουν από τον καπιταλισµό (Turner, 1997) µέσω της 

πλήρους ανάπτυξης των θεµελιωδών δικαιωµάτων των πολιτών, οδηγώντας έτσι σε 

συµβιβασµό τις κοινωνικές τάξεις και συνεπώς παγιώνοντας τις ανισότητες 

(Marshall&Bottomore, 2000). Οι πολιτικές που ασκεί η ΕΕ µέσα από τον καθρέφτη 

της αγοράς έχουν ως συνέπεια την υπονόµευση του δήµου και συνεπώς της 
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 Η ανισότητα του καπιταλιστικού συστήµατος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτυπώνεται λεπτοµερώς 25

στο έργο του Th. Piketty: “Το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα” (Piketty, 2014).

 Η σκέψη πως οι δύο αυτές έννοιες, καπιταλισµός και δηµοκρατία, δεν συνυπάρχουν αρµονικά 26

µεταξύ τους αρχίζει από τον 19ο και τον 20ο αιώνα µε την αστική τάξη και την πολιτική δεξιά να 
εκφράζουν φόβους ότι η πλειοψηφική εξουσία των αδύναµων κοινωνικών οµάδων επί των πλουσίων, 
θα έχει ως συνέπεια την κατάργηση της ατοµικής ιδιοκτησίας και των ελεύθερων αγορών (Streeck, 
2019). Στα χρόνια που ακολούθησαν, το χάσµα αυτό των εννοιών στα πλαίσια της ΕΕ γεφυρώθηκε 
αρχικά µε την αρωγή του κεϋνσιανού κράτους, το οποίο έλεγχε τον καπιταλισµό µετά τον Β΄ΠΠ, 
οδηγώντας στο σφράγισµα της ταξικής σύγκρουσης µέσω του συµβιβασµού µεταξύ των δύο τάξεων, 
εφόσον η µία λάµβανε υπόψιν τα συµφέροντα της άλλης (Offe , 1983). Στο σηµείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί πως στα πρώτα στάδια του οικοδοµήµατος δεν υπήρχαν ιδιαίτεροι προβληµατισµοί για τα 
δηµοκρατικά εχέγγυα του υπό ανάδυση τότε εγχειρήµατος (Χρυσοχόου, 2005). Η ΕΕ δεν υπήρξε 
προϊόν ενός λαού, ο οποίος µε την καινοτοµία αυτή έδωσε την δύναµη στον ίδιο να νοµοθετεί και να 
ορίζει την εξουσία σύµφωνα µε τις παραδόσεις του δηµοκρατικού πολιτεύµατος και του Συντάγµατος 
(Franzius&Preuss, 2014).

 Κατά το διάστηµα 2011 έως 2013 περισσότερο από το 60% των ευρωπαίων πολιτών πιστεύει πως η 27

φωνή τους δεν µετράει, ενώ η εµπιστοσύνη προς τα θεσµικά όργανα µειώθηκε κατά είκοσι 
ποσοστιαίες µονάδες στο διάστηµα της οικονοµικής κρίσης επιδεινώνοντας το έλλειµµα νοµιµότητας 
των πολιτικών λιτότητας που ασκήθηκαν (Wiesner, 2016).



δηµοκρατίας. Άλλωστε, ο θεσµός της αγοράς λειτουργεί προς όφελος των 

πολυεθνικών και εις βάρος του δηµοσίου συµφέροντος (Lindblom, 1982). 

Σε ευρωπαϊκό θεσµικό και διαδικαστικό επίπεδο παρατηρείται ακόµα µία ένταση µεταξύ 

δηµοκρατίας και καπιταλισµού. Η λήψη των αποφάσεων στην ΕΕ διαµεσολαβείται 

από την ιδιότυπη τριγωνική σχέση ανάµεσα στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο (Μενδρινού, 2016). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι εκλεγµένη από τους 

Ευρωπαίους πολίτες (Πασσάς, 2016). Αυτό εντάσσει έτσι την Ένωση στην κατηγορία 

των σύγχρονων τεχνοκρατικών µορφωµάτων που εστιάζουν στο δίπολο εξειδίκευση-

αποτελεσµατικότητα, παραµελώντας τα στοιχεία της αντιπροσωπευτικότητας και της 

δηµοκρατίας ως θεµελιώδεις βάσεις της πολιτικής διακυβέρνησης (Χρυσοχόου, 

2005). Το τεχνοκρατικό µόρφωµα της ΕΕ ενισχύεται από την ΕΚΤ (Nedergaard, 

2013). Στο πλαίσιο της τεχνοκρατικής άσκησης πολιτικής η ΕΕ παρέχει ολοένα και 

µεγαλύτερη διακριτική εξουσία στις πολιτικές ελίτ στη βάση κανόνων και 

γραφειοκρατικών αποφάσεων που µπορεί να θεωρηθούν de facto αυθαίρετες αφού 

δεν υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον (Χατζησταύρου, 2018).  

Ο τρόπος λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, που αποτελείται από τους 

επικεφαλής των εθνικών κυβερνήσεων των κρατών-µελών έχει ως αποτέλεσµα 

ολόκληρες κο ι νων ικέ ς οµάδες πολ ι τών να µην εκπροσωπούντα ι 

(Φραγκονικολόπουλος, 2016), ενώ τίθεται και ζήτηµα ελλιπούς λογοδοσίας. Στο 

πλαίσιο αυτό η ανώτερη τάξη επιτυγχάνει να διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή 

µέσω του ελέγχου της πολιτικής εξουσίας, κάτι που θεωρητικά δεν θα έπρεπε να ήταν 

εφικτό σε µια δηµοκρατία, καθώς η πλειοψηφία των πολιτών έχει κάθε συµφέρον να 

εξασφαλίσει µέσα από την άσκηση του δικαιώµατος της καθολικής ψηφοφορίας ότι η 

ανώτερη τάξη δεν θα διατηρήσει για πάντα την κοινωνική της θέση (Milanovic, 

2020). Οι εκλογές ωστόσο σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν µπορούν να ανακάµψουν τις 

κοινωνικοοικονοµικές ανισότητες (Merkel, 2014) µε την απάντηση να καθρεφτίζεται 
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στην χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων και των προεκλογικών εκστρατειών  28

(Milanovic, 2020).  

Το µοναδικό ευρωπαϊκό όργανο που αποκρυσταλλώνει στη σύνθεσή  του τη γνώµη 29

των πολιτών είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Follesdal&Hix, 2006), το οποίο όµως 

δεν ήταν πάντα υπεύθυνο για τη λήψη των αποφάσεων. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ 

συνέβαλε στην ενδυνάµωση του ρόλου του. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας ο ρόλος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναβαθµίζεται περαιτέρω, αφού το τελευταίο 

καθίσταται «συννοµοθέτης της Ένωσης» (Χριστιανός, Παπαδοπούλου, & Περάκης, 

2020). Παρά την ενίσχυση του ρόλου του ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

παρουσιάζεται έλλειµµα δηµοκρατίας, αφού η νοµοθετική πρωτοβουλία λαµβάνει 

χώρα έπειτα από συναίνεση µεταξύ των πολιτικών οµάδων που το αποτελούν, χωρίς 

να υπάρχει κάποιος µηχανισµός που να δίνει τη δυνατότητα στους Ευρωπαίους 

πολίτες να καθορίσουν τις νοµοθετικές προτεραιότητες του θεσµού , αλλά ούτε και 30

εκλογικός ανταγωνισµός για την ανάδειξη του επικεφαλής του θεσµικού αυτού 

οργάνου (Φραγκονικολόπουλος, 2016) 

Μάλιστα, η σηµαντική αύξηση των αρµοδιοτήτων της ΕΕ που πραγµατοποιήθηκε µε 

την Συνθήκη της Λισσαβόνας είχε ως συνέπεια την αλλαγή του ρόλου της από απλώς 

ρυθµιστικό σε έναν ρόλο που έχει άµεση επίδραση στην καθηµερινότητα των 

πολιτών, ιδίως ως προς το αναδιανεµητικό αποτέλεσµα (Wiesner, 2016). Πολύ 

νωρίτερα, µε την ενίσχυση των αρµοδιοτήτων της ΕΕ και την εγκαθίδρυση της 

ενιαίας αγοράς, παρατηρήθηκε αύξηση της διασυνοριακής δραστηριότητας των 

κοινοπραξιών και των πολιτικών συµµαχιών των εθνικών οµάδων συµφερόντων. 
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 Η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε στα πλαίσια της ΕΕ σε χώρες όπως η Γαλλία και η Γερµανία, όπου 28

θεωρητικά η διαδικασία της χρηµατοδότησης των κοµµάτων για τις προεκλογικές τους διαδικασίες 
ρυθµίζονται µε αυστηρούς νόµους (Schafer, 2017) (Cage & Bekkouche, 2018). Στην Γαλλία 
χαρακτηριστικό παράδειγµα πολιτικής διαφθοράς αποτελεί η υπόθεση του Nicolas Sarkozy που 
κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για παράνοµη αποδοχή χρηµάτων, τα οποία και τα χρησιµοποίησε 
για την προεκλογική του εκστρατεία (Milanovic, 2020). 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ευρωεκλογές αντιµετωπίζονται συχνά ως µία δεύτερη εθνική εκλογική 29

αναµέτρηση µεταξύ των εθνικών κοµµάτων (Wiesner, 2016).

 Σύµφωνα µε τον Crouch, η δηµοκρατία ευδοκιµεί όταν η µάζα των απλών πολιτών έχει πραγµατικά 30

τη δυνατότητα να συµµετάσχει ενεργά, µέσα από τον διάλογο και από τις αυτόνοµες οργανώσεις, στην 
διαµόρφωση της ατζέντας της δηµόσιας ζωής και όταν οι πολίτες αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή 
(Κράουτς, 2014).



Μελέτες  αποδεικνύουν ότι οι οµάδες αυτές συµµετείχαν ενεργά στη διαµόρφωση και 

την εφαρµογή των ευρωπαϊκών πολιτικών  προς όφελός, τους υπονοµεύοντας 31

παράλληλα τη δηµοκρατία και συνεπώς το δηµόσιο συµφέρον (Χατζησταύρου, 

2021). 

Υπό την οπτική αυτή, η δηµοκρατία αποκτά έναν διαδικαστικό χαρακτήρα, που 

συνίσταται στην επιλογή της ελίτ η οποία θα λαµβάνει τις αποφάσεις. Με τον τρόπο 

αυτό καθίσταται ένα πολιτικό εργαλείο µε το οποίο η κυρίαρχη τάξη αναδιαµόρφωσε 

και ορθολογικοποίησε την κοινωνική δοµή (Schumpeter, 2006).  

Συµπεράσµατα 

Η ΕΕ λοιπόν, σε αντίθεση µε την επικρατούσα άποψη, αποδεικνύεται πως δεν 

δηµιουργήθηκε στο όνοµα της ειρήνης, της σταθερότητας και της οµαλής 

συνύπαρξης των διαφορετικών λαών στη γηραιά ήπειρο, αλλά αποτελεί ένα 

αρχιτεκτονικό δηµιούργηµα που υπηρετεί το δόγµα του κέρδους. Άλλωστε στο 

πλαίσιο αυτό θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς πως ο Τρωικός πόλεµος έγινε για την 

ωραία Ελένη και όχι για τα πλούτη της Τροίας. 

Η ΕΕ ως αυτοκρατορία αποτελείται από χώρες του πυρήνα ή µητροπόλεις και χώρες 

τις περιφέρειας, οι οποίες υπηρετούν τις πρώτες, ώστε µέσω του εµπορίου να 

συνεχίζεται η συσσώρευση του κέρδους. Οι µητροπόλεις µε τη σειρά τους υπηρετούν 

«τη µονοκρατία του καπιταλισµού», αφού εκµεταλλεύονται τις χώρες της περιφέρειας 

µέσω µίας άνισης ανταλλαγής προϊόντων που διακρίνεται από τον οικονοµικό 

ιµπεριαλισµό. Το ιδεώδες µιας Ευρώπης των λαών αποτελούµενης από δηµοκρατικά 

οργανωµένα εθνικά κράτη που θα συνυπάρχουν µε όρους ισοτιµίας και αλληλεγγύης 

προϋποθέτει την υπέρβαση της κουλτούρας της αγοράς που υποτάσσει τους λαούς 

στα πλαίσια µιας οικονοµικής δικτατορίας.  

Οι σηµερινές συνθήκες αναδεικνύουν µια ευρωπαϊκή ολιγαρχία που υπερασπίζεται τα 

συµφέροντα της επηρεάζοντας τις ευρωπαϊκές πολιτικές ατζέντες και χειραγωγώντας 
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 Οι πρακτικές lobbing στους ευρωπαϊκούς θεσµούς αποτυπώνονται στο βιβλίο της Φ. Χατζησταύρου 31

(2021), “Ανταγωνισµός συµφερόντων στην πολιτική”, σελ. 108-121



τις λαϊκές διεκδικήσεις. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως ένα µετα-δηµοκρατικό 

καθεστώς, στα πλαίσια του οποίου η ανώτερη τάξη χειραφετεί τις υπόλοιπες 

κοινωνικές τάξεις δίνοντάς τους την εντύπωση πως είναι ελεύθεροι να διαµορφώσουν 

οποιαδήποτε πτυχή της ζωής τους µέσα από τις εκλογές, όµως στην πραγµατικότητα 

βρίσκονται στο Σπήλαιο του Πλάτωνα αλυσοδεµένοι εξαιτίας της υιοθέτησης µιας 

οργανωµένης πλάνης των κυρίαρχων ιδεολογιών. 

Στο όνοµα της Ευρώπης λοιπόν τα κράτη-µέλη είναι αναγκασµένα να προχωρούν σε 

µεταρρυθµίσεις που διακρίνονται από τη νεοφιλελεύθερη σκέψη, η οποία έχει ως 

πρωταρχικό στόχο να υπηρετήσει την αγορά δηµιουργώντας µία κοινωνική Guernica. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, η ΕΕ δε γίνεται ποτέ να γίνει µια «res publica» µε την 

σηµασία του όρου εφόσον παραµένει στα χέρια των λίγων. 
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