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ΗΕυρώπη των πολλών τα-
χυτήτων είναι πλέον μο-
νόδρομος για έναν πολύ

μεγάλο αριθμό χωρών, του οποί-
ου ηγούνται τα έξι ιδρυτικά κράτη
μέλη. Το εγχείρημα, προφανώς,
θα κριθεί εκ του αποτελέσματος,
το οποίο με τη σειρά του θα είναι
προϊόν της αποφασιστικότητας
που θα επιδείξουν οι υποστηρι-
κτές της αλλαγής πορείας.

Καταλυτικό ρόλο στις όποιες
αλλαγές στην Ε.Ε. καλείται να παί-
ζει ο γαλλογερμανικός άξονας,
ωστόσο επειδή οι εκλογές επί-
κεινται τόσο στη Γαλλία (προεδρι-
κές, βουλευτικές) όσο και στη
Γερμανία, η εικόνα θα ξεκαθαρί-
σει μέσα στους επόμενους μήνες. 

Πάντως, στη Γερμανία, είτε ο
επόμενος καγκελάριος είναι ο
σοσιαλδημοκράτης Μάρτιν
Σουλτς είτε η Άγκελα Μέρκελ, οι
θέσεις τους ελάχιστα διαφέρουν,
και οι δύο υποστηρίζουν ότι η
Ευρώπη πρέπει να πάει μπροστά
με όσους μπορούν και θέλουν.
Ίσως με τον Σουλτς τα πράγματα
να ήταν πιο εύκολα, γιατί δεν έχει
τις μεγάλες «αγκυλώσεις» των χρι-
στιανοδημοκρατών (Σόιμπλε) σε
σχέση με τη δημοσιονομική πει-
θαρχία και τη λιτότητα.

Στη Γαλλία η κατάσταση είναι
πιο σύνθετη, αν επικρατήσει στις
προεδρικές η ακροδεξιά Μαρίν
Λεπέν, τότε οι αλλαγές θα καθυ-
στερήσουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα μέχρι να ξεκαθαρίσει
το τοπίο, αν και η περίπτωσή της
έχει υπερτιμηθεί, δεδομένου ότι
με το υπάρχον σήμερα εκλογικό
σύστημα στη Γαλλία σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να κερδί-
σει και τις βουλευτές εκλογές το
Μάιο και Ιούνιο. 

Πιθανότατα στη χώρα αυτή
θα εκλεγεί ένας εκ των Εμανουέλ
Μακρόν (μεγάλο φαβορί), ή Φραν-
σουά Φιγιόν (γκολικός). Με τον
κ. Μακρόν τα πράγματα θα είναι
πιο εύκολα, άλλωστε ο ίδιος συ-
νεχώς κατηγορεί τις φιλοευρω-
παϊκές χώρες ότι καθυστερούν
την ολοκλήρωση της Ε.Ε. και της
Ευρωζώνης για να μη φέρουν σε
δύσκολη θέση αυτούς που δεν
θέλουν να ακολουθήσουν.

Η έμφαση στο ρόλο της Γαλ-
λίας και της Γερμανίας δεν είναι
τυχαία, ό,τι έχει διαχρονικά πε-
τύχει μέχρι σήμερα η Ευρώπη
είναι προϊόν συνεργασίας του
γαλλογερμανικού άξονα: τα δί-
δυμα Μονέ-Αντενάουρ, Ζισκάρ
Ντ’ Εστέν-Σμιτ, Μιτεράν-Κολ, θε-

μελίωσαν και έχτισαν το ευρω-
παϊκό οικοδόμημα από το 1957
μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
1990. Στη συνέχεια ήρθε σταδια-
κά η παρακμή, γιατί προέκυψαν
ηγέτες χωρίς πυξίδα για περίπου
20 χρόνια. Τώρα η Ευρώπη βρί-
σκεται στη φάση του ή αλλάζουμε
ή χανόμαστε.

Η προσφυγική κρίση του 2015
και η απαράδεκτη συμπεριφορά
των ανατολικών χωρών κατέδει-
ξαν τα όρια της λειτουργίας της
Ε.Ε. με τη σημερινή της μορφή,
ενώ η έξοδος των Βρετανών μπο-
ρεί τελικά να αποδειχτεί ιστορική
ευκαιρία για αλλαγές υπό την έν-
νοια ότι φεύγει μια «προβλημα-
τική» χώρα, που επί δεκαετίες
έβαζε «φρένο» σε κάθε προσπά-
θεια προς την κατεύθυνση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ο τρόπος παράκαμψης των
Πολωνών στο θέμα της ανανέω-
σης της θητείας του σημερινού
προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Ντόναλντ Τουσκ, δεν ερ-
μηνεύθηκε στη διάσταση που

θα έπρεπε από τον Τύπο, ωστόσο
η Βαρσοβία και οι άλλες πρω-
τεύουσες της Ανατολικής Ευρώ-
πης πήραν ένα σαφέστατο μήνυ-
μα για τη συνέχεια. Ποτέ τα τε-
λευταία χρόνια δεν παρακάμφθη-
κε με συνοπτικές διαδικασίες η
διαφωνία μιας χώρας, στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση της Πολω-
νίας, πάντα γινόταν διάλογος και
αναζήτηση των αποφάσεων με
συναίνεση. Απομονώνοντας στην
ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο της 10ης Μαρτίου την Πο-
λωνία, που για εσωτερικούς πο-
λιτικούς λόγους η κυβέρνησή
της δεν ήθελε την ανανέωση της
θητείας του επίσης Πολωνού Ντό-
ναλντ Τουσκ, Παρίσι, Βερολίνο,
Ρώμη και Μαδρίτη έστειλαν το
μήνυμα στους ανατολικούς πως
αυτά που ήξεραν μέχρι τώρα τε-
λείωσαν.

Μέσα στους επόμενους δύο
μήνες η Κομισιόν θα υποβάλει
συγκεκριμένα έγγραφα προς
την κατεύθυνση της περισσό-
τερης Ευρώπης στον κοινωνικό

τομέα και την απασχόληση, στην
εμβάθυνση της Ευρωζώνης, στην
αντιμετώπιση των αρνητικών συ-
νεπειών της παγκοσμιοποίησης,
στην κοινή άμυνα και τους μελ-
λοντικούς ιδίους πόρους της Ε.Ε.
Με βάση αυτά τα κείμενα αναμέ-
νεται να συμφωνηθούν μέχρι το

τέλος του έτους οι αλλαγές

που θα γίνουν, ωστόσο θεωρείται
σχεδόν βέβαιο ότι στις 25 Μαρτίου
στη Ρώμη με αφορμή τις εκδη-
λώσεις για τα 60 χρόνια από την
ίδρυση της σημερινής Ε.Ε., οι Ευ-
ρωπαίοι ηγέτες θα «φωτογραφί-
σουν» με αρκετά σαφή τρόπο τις
πολλές ταχύτητες, χωρίς, όμως,
να κλείνουν σε κανέναν την πόρτα
στο μέλλον.

Οι «προβληματικές»
Από τις «προβληματικές» χώρες,
οι δύο σκανδιναβικές θα κάνουν
τις πολιτικές επιλογές τους ανά-
λογα με το πώς θα εξελιχθεί το
brexit, εάν υπάρξουν μεγάλοι
κραδασμοί στη βρετανική οικο-
νομία, δύσκολα θα εγκαταλεί-
ψουν την Ε.Ε., εάν τα πράγματα
πάνε καλά πιθανότατα θα απο-
χωρήσουν. 

Οι τέσσερις ανατολικές χώρες,
κυρίως η Ουγγαρία με την Πο-
λωνία, με τη σημερινή τους ηγε-
σία δεν μπορούν να ακολουθή-
σουν τους άλλους, πρόκειται για
πολιτικά ακραίες κυβερνήσεις,
που δεν σέβονται το θεσμικό και
πολιτικό πλαίσιο της Ε.Ε. Το βέ-
βαιο είναι ότι δεν θα καταθέσουν
τα όπλα, θα το πολεμήσουν, δεν
βρίσκονται, όμως, από θέση
ισχύος. Είναι προφανές ότι σε πε-
ρίπτωση που δεν ακολουθήσουν,
από το 2020 και μετά που ολο-
κληρώνεται το παρόν δημοσιο-
νομικό πλαίσιο (2014-2020) οι
χώρες που θα μείνουν εκτός αλ-
λαγών με δική τους επιλογή, θα
βρεθούν σε μια Ε.Ε., η οποία θα
είναι ένα κέλυφος, χωρίς μαζικούς
χρηματοδοτικούς πόρους, γιατί
οι υπόλοιποι θα φροντίσουν να
μεταφέρουν σταδιακά το μεγα-
λύτερο μέρος τους στην Ευρωζώ-
νη.  Η Ευρώπη των πολλών ταχυ-
τήτων δεν μπορεί και δεν πρέπει
να ανησυχεί χώρες όπως η Ελ-
λάδα, κανένας δεν θα επιδιώξει
να τις απομονώσει ή να τις σπρώ-
ξει στην έξοδο από την Ε.Ε. ή την
Ευρωζώνη. Το αντίθετο, ακολου-
θώντας τους υπόλοιπους, δηλαδή
το σκληρό πυρήνα, θα επωφελη-
θούν «αύριο» από τις όποιες λύ-
σεις, όπως την αμοιβαιοποίηση
του δημόσιου χρέους μέσω της
έκδοσης ευρωομολόγων ή όποιας
άλλης απόφασης στον οικονομικό
και κοινωνικό τομέα.

Το βέβαιο είναι πως αν υπάρ-
ξει κάποιο ατύχημα και βρεθούμε
εκτός διαδικασίας, αυτό δεν θα
οφείλεται στους εταίρους, αλλά
σε κάτι που εμείς έπρεπε να κά-
νουμε σε σχέση με την οικονομία
και δεν το κάναμε καλά ή δεν το
κάναμε καθόλου. [SID:10919373]

Το στοίχημα της πρώτης ταχύτητας
> Ο πυρήνας 

των 19
και η περιφέρεια

Αναφορικά με την ουσία των
αλλαγών, αυτή τη στιγμή
υπάρχει ο σκληρός πυρήνας
των 19 χωρών που μοιράζονται
το ενιαίο νόμισμα και θέλουν να
προχωρήσουν μπροστά. Από
εκεί και πέρα έχουμε δύο
σκανδιναβικές χώρες (Δανία,
Σουηδία), που δεν είναι
«ζεστές» σε αλλαγές, και οι
τέσσερις ανατολικές (Πολωνία,
Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία,
Πολωνία), που δεν θέλουν
καμία αλλαγή, προφανώς γιατί
έχουν εκλάβει την Ε.Ε. ως
«ταμείο», δηλαδή μόνο
δικαιώματα, αφήνοντας τις
υποχρεώσεις για τους άλλους.
Τα προβλήματα της Βουλγαρίας
και της Ρουμανίας έχουν να
κάνουν περισσότερο με τη
λειτουργία των θεσμών στις
δύο χώρες, επί της ουσίας δεν
έχουν κανένα θέμα με την
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, το
ερώτημα είναι αν είναι σε θέση
να ακολουθήσουν.
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Όταν μπήκαν τα θεμέλια

Συνθήκη της Ρώμης 1957: Όταν η «Ν» στο πρωτοσέλιδο
της 28ης Μαρτίου κάλυπτε τις λεπτομέρειες της συμ-

φωνίας περί κοινής ευρωπαϊκής αγοράς, αλλά φιλοξενούσε
και άρθρο του αείμνηστου Ν. Μομφεράτου για τη Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), που βρισκόταν στα σκαριά,
και την αξιοποίησή της από την ελληνική πλευρά. 

Η Ελλάδα, τελικά, και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, επιλέγει τη σύνδεση με την ΕΟΚ και γίνεται
η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία διορίζει αντιπρόσωπο
στην ΕΟΚ. [SID:10933445

[Λευκή Βίβλος] Η Ευρώπη των πολλών επιλογών δεν μπορεί και δεν πρέπει να ανησυχεί χώρες όπως η Ελλάδα



3Η NΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Η Ευρώπη αλλάζει

R
EU

TE
R

S/
Y

V
ES

 H
ER

M
A

N

[Τζέφρι Ρ. Πάιατ] Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία

Ακλόνητη δέσμευση των ΗΠΑ
στην εταιρική σχέση με την Ε.Ε.

Σε αυτήν την 60ή επέτειο
της Συνθήκης της Ρώμης,
η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι

τόσο σημαντική όσο ποτέ· όχι μό-
νο για τα κράτη-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αλλά και για τις
Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση είναι εταίροι και σύμμαχοι
στα πιο σημαντικά ζητήματα που
αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σή-
μερα. Η Ε.Ε. δεν είναι μόνο ο με-
γαλύτερος εμπορικός εταίρος των
Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι μας είναι το αυ-
τόματο σημείο εκκίνησής μας
όταν προσεγγίζουμε τις πιο πο-
λύπλοκες παγκόσμιες προκλή-
σεις. Όπως έχει δείξει η ιστορία
κατά τη διάρκεια των τελευταίων
έξι δεκαετιών, είμαστε όλοι δυ-
νατότεροι όταν συνεργαζόμαστε

μέσω της διατλαντικής εταιρικής
σχέσης μας. Ο αντιπρόεδρος Πενς
επεσήμανε τη δέσμευση των
ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους εταί-
ρους μας κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού του στις Βρυξέλλες τον
Φεβρουάριο, τονίζοντας ότι οι
Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχί-
σουν τη στενή συνεργασία και
την εταιρική σχέση μας. Ο αντι-
πρόεδρος Πενς υπογράμμισε επί-
σης ότι «όποιες και αν είναι οι
διαφορές μας, οι δύο μας ήπειροι
μοιράζονται την ίδια κληρονομιά,
τις ίδιες αξίες, και πάνω απ’ όλα,
τον ίδιο σκοπό: την προώθηση
της ειρήνης και της ευημερίας
μέσω της ελευθερίας, της δημο-
κρατίας και του κράτους δικαίου».
Η προώθηση και προστασία αυ-
τών των βασικών δημοκρατικών
αξιών θα είναι πάντα στην καρδιά
της διατλαντικής σχέσης μας. Αυ-
τές είναι οι θεμελιώδεις αρχές
που στηρίζουν την πολιτική και
οικονομική μας συνεργασία.

Φέτος, επίσης υπερήφανα
γιορτάζουμε την 70ή επέτειο του
δόγματος Τρούμαν και του Σχε-
δίου Μάρσαλ. Το 1947, ο πρό-
εδρος Τρούμαν έλαβε την τολμη-
ρή απόφαση να βοηθήσει τους
λαούς της Ευρώπης σε μια κρί-
σιμη στιγμή, και τιμούμε τη διο-

ρατικότητά του ότι οι διατλαντικές
εταιρικές σχέσεις μας θα γίνονταν
από τις πιο σταθερές και σημαν-
τικές παγκόσμιες σχέσεις μας.
Τα δισεκατομμύρια δολάρια σε
οικονομική βοήθεια που παρεί-
χαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα,
μετά την καταστροφή του Β’ Παγ-
κοσμίου Πολέμου πυροδότησαν
ευρεία οικονομική ανάπτυξη και
βοήθησαν στην αποκατάσταση
της ευρωπαϊκής ευημερίας.

Το Σχέδιο Μάρσαλ είναι ένα
παράδειγμα της γενναιοδωρίας
των Ηνωμένων Πολιτειών στο μέ-
γιστο σημείο της και παραμένου-
με πολύ υπερήφανοι που στηρί-
ξαμε τους Ευρωπαίους φίλους
και συμμάχους μας κατά την πε-
ρίοδο της ανάγκης τους. 

Η ιστορία έχει επίσης αποδεί-

ξει ότι τα κεφάλαια του Σχεδίου
Μάρσαλ ήταν ανάμεσα στις πιο
σοφές επενδύσεις των Ηνωμένων
Πολιτειών. Η αρωγή αυτή οδή-
γησε στην ανάπτυξη των ευρω-
παϊκών βιομηχανιών άνθρακα
και χάλυβα, οι οποίες άρχισαν
να διαμορφώνουν αυτό που αρ-
γότερα θα γινόταν η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτή η εταιρική σχέση
μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης
έθεσε τα θεμέλια για την ισχυρή
διατλαντική συμμαχία την οποία
γιορτάζουμε σήμερα. Σήμερα,
συγχαίρω όλα τα μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα
τους φίλους και συμμάχους μας
εδώ στην Ελλάδα, σε αυτήν τη
σημαντική επέτειο. Η Ελλάδα εί-
ναι ένας πυλώνας ισχύος και στα-
θερότητας στην περιοχή, ως σύμ-
μαχος του ΝΑΤΟ και ως μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια ισχυρή και ενωμένη Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετεί τον
κοινό μας στόχο της προώθησης
της ελευθερίας, της δημοκρατίας
και του κράτους δικαίου. Οι Ηνω-
μένες Πολιτείες παραμένουν προ-
σηλωμένες στη διατλαντική σχέ-
ση μας και συγχαίρουμε τους
εταίρους μας στην Ελλάδα σε
αυτό το ιστορικό ορόσημο. 

[SID:10930512]

[Guntram Wolff] Διευθυντής του Bruegel του οικονομικού think tank των Βρυξελλών

Η Ε.Ε. είναι ήδη πολλών ταχυτήτων

Πρόεδρος της Ευρωομάδας Σοσιαλιστών

Τζ. Πιτέλα: Έλλειψη
πολιτικού θάρρους
Την απογοήτευσή του για την

έλλειψη πολιτικού θάρρους
από την πλευρά της Κομισιόν
στη Λευκή Βίβλο για το μέλλον
της Ευρώπης εξέφρασε στη «Ν»
ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής
ομάδας των Σοσιαλιστών και Δη-
μοκρατών της Ευρωβουλής Τζιάνι
Πιτέλα. Σύμφωνα με τον κ. Πιτέλα,
«κανείς δεν πρέπει να αφεθεί μό-
νος» και δεν μπορεί να υπάρξει
μια Ευρώπη διαφορετικών ταχυ-
τήτων, η οποία να χωρίζεται σε
μια «Ευρώπη πρώτης κατηγορίας
και μιας δευτεροκλασάτης Ένω-
σης». Ο Ιταλός πολιτικός αναγνω-
ρίζει πως σε ορισμένα ζητήματα
υπάρχουν ήδη διαφορετικές τα-
χύτητες και πως σαφώς πρέπει
να υπάρχει και η προοπτική εμ-
βάθυνσης της συνεργασίας με-
ταξύ των κρατών μελών σε αυτά,
υπό την προϋπόθεση ότι θα δί-
νεται η δυνατότηταστα άλλα κρά-
τη-μέλη να συμβαδίσουν μαζί τους αν το επιλέξουν. Όμως, δεν νοείται,
όπως αναφέρει, να υπάρχει η προοπτική ενός βέτο από κάποιο κρά-
τος-μέλος που δεν συμφωνεί με την πρόθεση άλλων κρατών-μελών
να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους. Ο κ. Πιτέλα χαρακτηρίζει
«απογοητευτική» τη Λευκή Βίβλο και προσάπτει στον πρόεδρο της
Κομισιόν ότι ήταν λάθος η παρουσίαση πέντε σεναρίων «αντί για
την ξεκάθαρη προοπτική μιας δυνατής και εμπεριστατωμένης πρό-
τασης έτσι ώστε να προστατευτούμε επαρκώς από τα μελλοντικά
προβλήματα (της Ευρώπης)». Η μόνη ξεκάθαρη προοπτική για τον
πρόεδρο των σοσιαλιστών στην Ευρωβουλή, είναι το πέμπτο σενάριο
της Λευκής Βίβλου, δηλαδή της περισσότερης Ε.Ε., υπογραμμίζοντας
ότι «μόνο ενωμένοι γινόμαστε ισχυροί. Δεν μπορούμε να δεχτούμε
τη θυσία του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος ως αποτέλεσμα του
κοντόφθαλμου Συμβουλίου Υπουργών ή της φοβίας συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων σε εθνικές εκλογές, αναφέρει. «Γνωρίζουμε ότι ο
πρόεδρος Γιούνκερ είναι ένας αφοσιωμένος, έντιμος και θαρραλέος
Ευρωπαίος πολιτικός και για τον λόγο αυτό τον καλώ να αναλάβει
δράση για την αντιμετώπιση των εσωτερικών ερίδων στην Ευρώπη
και την απραξία των κυβερνήσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της
Ε.Ε., ξεκαθαρίζοντας την πολιτική για το μέλλον της Ε.Ε.», ανέφερε.
Ο κ. Πιτέλα και οι σοσιαλιστές προτείνουν τη δημιουργία θέσης
πραγματικού Ευρωπαίου ΥΠΟΙΚ, μαζί με τη θέσπιση ικανών χρη-
ματοοικονομικών εργαλείων όπως ευρωομόλογα, αλλά και τη «δη-
μοσιονομική ικανότητα για την ενδυνάμωση των επενδύσεων και
των πολιτικών ανάπτυξης». Παράλληλα, τονίζει ότι πρέπει να ενισχυθεί
ο «κοινωνικός πυλώνας» της Ε.Ε., να ολοκληρωθεί η Ευρωζώνη, να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή, η κλιματική
αλλαγή και η ανεργία. «Ζητάμε τόσα πολλά απ’ αυτή τη γενιά ηγετών;»
διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει χάνουμε τις ελπίδες
μας, ας δείξουμε ότι υπάρχει πολιτική ηγεσία και ας προσπαθήσουμε
μαζί για μια δυνατή ενωμένη και προοδευτική Ευρώπη». [SID:10919376]

ΗΕυρώπη βρίσκεται σε εκλο-
γικό έτος και ένα από τα βα-

σικά θέματα της ατζέντας είναι
πράγματι το προς τα πού πηγαίνει
η Ευρώπη σε σχέση με την παγ-
κοσμιοποίηση. Στις ΗΠΑ είδαμε
ότι η κοινή γνώμη επέλεξε τον
προστατευτισμό ως απάντηση
στα κοινωνικά προβλήματα. Ωστό-
σο, η Ευρώπη βρίσκεται σε μια
καλύτερη κατάσταση από την
άποψη των εισοδηματικών ανι-
σοτήτων, καθώς και των οικονο-
μικών πολιτικών απέναντι στις
αλλαγές στο εμπόριο και την τε-
χνολογία. Μένει να δούμε αν η
Ευρώπη θα επιλέξει τον προστα-
τευτισμό ή θα παραμείνει τελικά
ανοιχτή.

Η Ε.Ε. είναι ήδη πολλών τα-
χυτήτων, από πολλές απόψεις.
Θα πρέπει να μιλήσουμε με ει-
λικρίνεια για διαφορετικά επίπε-

δα ενοποίησης, τα οποία ουσια-
στικά υπάρχουν ήδη στη γηραιά
ήπειρο. Η Νορβηγία και η Ελβετία
είναι χώρες της Ευρώπης, αλλά
έχουν ενσωματωθεί με διαφορε-
τικό τρόπο από τις χώρες της Ε.Ε.
Η Βρετανία είναι ένα άλλο παρά-
δειγμα στο εσωτερικό της Ένω-
σης. Το ευρώ είναι μια άλλη πε-
ρίπτωση, αυτήν τη φορά, βαθύ-
τερης ενοποίησης. Το ζήτημα λοι-
πόν είναι πώς θα διαχειριστούμε
εποικοδομητικά τις εντάσεις που
προκύπτουν από τα διαφορετικά
επίπεδα ενοποίησης. Για παρά-
δειγμα, ανάμεσα στις χώρες που
συμμετέχουν στην τραπεζική
ένωση και στις χώρες που δεν
συμμετέχουν. 

Σε κάποιους τομείς είναι όντως
απαραίτητη μια μεγαλύτερη ενο-
ποίηση, ώστε να γίνουν τα πράγ-
ματα πιο λειτουργικά. Την ίδια

ώρα όμως υπάρχουν αντιστάσεις
από τους πληθυσμούς διάφορων
χωρών, σε θέματα όπως η μετα-
ναστευτική πολιτική και η δημο-
σιονομική πολιτική. Η τραπεζική
ένωση είναι ένας τομέας που πρέ-
πει να γίνουν βήματα μεγαλύτε-
ρης ενοποίησης. Παράλληλα, θα
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη εθνι-
κή κυριαρχία στη δημοσιονομική
πολιτική, αλλά και η αντίστοιχη

ευθύνη για όταν τα πράγματα δεν
πηγαίνουν καλά. Ευρύτερα, είναι
καίριας σημασίας η προώθηση
της οικονομικής ένωσης και ένας
αξιόπιστος μηχανισμός bail out,
για τις χώρες που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα, ο οποίος όμως θα με-
ταφέρει ένα μέρος των απωλειών
στον ιδιωτικό τομέα.

Διανύουμε μια περίοδο παγ-
κόσμιων αλλαγών στον ανταγω-
νισμό και στο πεδίο της τεχνολο-
γίας. Την πρώτη ευθύνη για τις
επιλογές στον εργασιακό τομέα
θα πρέπει να την έχουν οι εθνικές
πολιτικές. Από την άλλη πλευρά,
λειτουργούμε στο πλαίσιο της
ενιαίας αγοράς, γεγονός που κα-
θιστά σύνθετη τη διαχείριση.
Χρειάζεται καλή ισορροπία με-
ταξύ εθνικών πολιτικών και ορ-
γάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

[SID:10933449]
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Επιμέλεια: Βασίλης Κωστούλας, Νίκος Μπέλλος
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Ημερομηνίες-σταθμοί της 60χρονης πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1950
9 ΜΑΪΟΥ

Ο Γάλλος
υπουργός
Εξωτερικών
Ρομπέρ Σουμάν
παρουσιάζει σχέδιο 
για βαθύτερη
συνεργασία. 
Η 9η Μαΐου 
έχει καθιερωθεί 
ως «Ημέρα 
της Ευρώπης».

1951
18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Με βάση τη διακήρυξη Σουμάν,
έξι χώρες υπογράφουν
συνθήκη θέτοντας τη βαριά
βιομηχανία τους -στον τομέα
άνθρακα και χάλυβα- υπό κοινή
διαχείριση. Έτσι, καμία χώρα
δεν θα χρησιμοποιήσει
πολεμικό υλικό εναντίον της
άλλης. Τα έξι ιδρυτικά μέλη
είναι Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ολλανδία, Βέλγιο,
Λουξεμβούργο. 

1957
25 ΜΑΡΤΙΟΥ

Τα έξι ιδρυτικά μέλη
της Ε.Ε. επεκτείνουν
τη συνεργασία τους
και σε άλλους τομείς
της οικονομίας.
Υπογράφουν τη
συνθήκη της Ρώμης,
δημιουργώντας την
Ευρωπαϊκή
Οικονομική
Κοινότητα (ΕΟΚ) ή
«ενιαία αγορά». 

1962
30 IΟΥΛΙΟΥ

Η Ε.Ε. αρχίζει την «κοινή
αγροτική πολιτική» της,
δίδοντας στις χώρες-μέλη
της τη δυνατότητα να
ελέγχουν από κοινού την
παραγωγή ειδών διατροφής.
Έως τη δεκαετία του 1990
προτεραιότητα είναι η
μείωση των πλεονασμάτων
και η βελτίωση της
ποιότητας των ειδών
διατροφής.

1968
1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι έξι χώρες-μέλη της
Ε.Ε. καταργούν τους
τελωνειακούς δασμούς
στα αναμεταξύ τους
εισαγόμενα αγαθά,
επιτρέποντας το
ελεύθερο
διασυνοριακό εμπόριο
για πρώτη φορά.
Δημιουργείται η
μεγαλύτερη εμπορική
ένωση στον κόσμο. 

1972
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Το πρώτο σχέδιο της Ε.Ε. για
ενιαίο νόμισμα
χρονολογείται το 1970. Για
να διατηρήσουν νομισματική
σταθερότητα, τα μέλη της
Ε.Ε. αποφάσισαν να
δημιουργήσουν τον
Μηχανισμό
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
(ΕRM), που επιτρέπει τη
διακύμανση των νομισμάτων
εντός περιορισμένων ορίων. 

1981 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Ένταξη της Ελλάδας στην
ΕΟΚ. Τη συνθήκη
προσχώρησης είχε υπογράψει
στις 28 Μαΐου 1979 ο τότε
πρωθυπουργός Κωνσταντίνος

Καραμανλής.

Όταν το 1951 η Γαλλία, η Γερ-
μανία, η Ιταλία, το Βέλγιο,

το Λουξεμβούργο και η Ολλαν-
δία υπέγραφαν τη Συνθήκη για
τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα
γνώριζαν πολύ καλά ότι ο στόχος
δεν ήταν αποκλειστικά, ούτε
καν πρωτίστως εμπορικός. Ήταν
μία πρωτοβουλία ενότητας, οι-
κονομικής και πολιτικής, με
στόχο να διασφαλίσει την ειρή-
νη, τη σταθερότητα και την ευη-
μερία στη «Σκοτεινή Ήπειρο».
Το πρώτο μεγάλο βήμα προς την
κατεύθυνση αυτή έγινε το 1957
στη Ρώμη, όπου υπεγράφη η
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό-
τητας. 

1960-69

Η δεκαετία των αλλαγών 

Ήταν η εποχή των μεγάλων δια-
στημικών αποστολών, των Beat-
les, του swing της Νεανικής Κουλ-

τούρας, του χάσματος των γενε-
ών. Μία περίοδος που σημαδεύ-
θηκε στις αρχές της από την ανέ-
γερση του τείχους στο Βερολίνο
και στα τέλη της από τη χούντα
στην Ελλάδα, αλλά και τον Μάιο
του ‘68 (φοιτητική εξέγερση) στο
Παρίσι. Ήταν παράλληλα μία
περίοδος οικονομικής ευημε-
ρίας, ιδιαίτερα για τις χώρες της
EOK, που άρχισαν να καταργούν
δασμούς και άλλα μεταξύ τους
εμπόδια και είδαν το εμπόριό
τους να ανθεί. Tότε ήρθαν και
οι πρώτες συμφωνίες εμπορίου
με τις πρώην αποικίες στην Αφρι-
κή και τις περιοχές της Καραϊ-
βικής και του Ειρηνικού, αλλά
και αναπτύχθηκε η Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική. 

1970-79

Οι έξι γίνονται εννιά

Η ευρωπαϊκή οικογένεια μεγα-
λώνει με την είσοδο της Δανίας,
της Ιρλανδίας και της Βρετανίας

το 1973. Η πρώτη διεύρυνση
συμπίπτει με την αραβοϊσραη-
λινή διαμάχη και την ενεργειακή
κρίση, αλλά και με την πτώση
των δικτατορικών καθεστώτων

σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία.
Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
οποίο μεταβιβάζει πόρους για
υποδομές και δημιουργία θέσε-

ων εργασίας στις φτωχότερες πε-
ριοχές, ενώ ενισχύεται ο ρόλος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Γίνεται επίσης το πρώτο μικρό
βήμα προς το ενιαίο νόμισμα με

τον Μηχανισμό Συναλλαγματι-
κών Ισοτιμιών (ERM). 

1980-89 

Η οικογένεια μεγαλώνει κι
άλλο 

Τον Ιανουάριο του 1981 εντάσ-
σεται στην κοινότητα η Ελλάδα
και πέντε χρόνια αργότερα η
Ισπανία και η Πορτογαλία. Το
1986 η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη
αναθεωρεί τη συνθήκη της Ρώ-
μης για να προωθήσει την ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση και να
υλοποιήσει την εσωτερική αγο-
ρά. Τροποποιεί τους κανόνες λει-
τουργίας των ευρωπαϊκών ορ-
γάνων και διευρύνει τις κοινο-
τικές αρμοδιότητες, ιδίως στους
τομείς της έρευνας και της ανά-
πτυξης, του περιβάλλοντος και
της κοινής εξωτερικής πολιτικής.
Το 1989 η πτώση του τείχους
του Βερολίνου και η προοπτική
επανένωσης της Γερμανίας αλ-
λάζουν και πάλι το πρόσωπο της
κοινότητας. 

1990-1999

Μια δεκαετία χωρίς σύνορα

Η κατάρρευση του κομμουνι-
σμού στην Κεντρική και Ανατο-
λική Ευρώπη συμβάλλει σε στε-
νότερες σχέσεις μεταξύ των γει-
τονικών ευρωπαϊκών χωρών. Το
1993 ολοκληρώνεται η Ενιαία
Αγορά με τις τέσσερις ελευθερίες
κυκλοφορίας αγαθών, υπηρε-
σιών, προσώπων και χρημάτων.
Η δεκαετία του ‘90 χαρακτηρί-

[ιστορία] Βήμα - βήμα η πορεία προς μία ενιαία κοινότητα σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο

Το χρονικό της ευρωπαϊκής ενοποίησης
από τη συνθήκη ΕΚΑΧ μέχρι σήμερα
Οι πολλαπλές κρίσεις, από την οικονομική έως την προ-

σφυγική, η πολυφωνία και η κακοφωνία στην αντιμε-
τώπισή τους, η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού και της

ακροδεξιάς, τα σενάρια συρρίκνωσης και αποσύνθεσης της
κοινότητας μας ωθούν στο να εστιάζουμε περισσότερο σε όσα
μας χωρίζουν, παρά σε εκείνα που μας ενώνουν. Ωστόσο, η
ιστορία της Ένωσης δεν είναι μία ιστορία συγκρούσεων, αλλά
μία ιστορία ενότητας, συμβιβασμών, κοινού βηματισμού, που
χάρισε στην Ευρώπη τη μακροβιότερη περίοδο ειρήνης και
σταθερότητας στη σύγχρονη ιστορία της. Αξίζει να τη θυμηθούμε
βήμα- βήμα. 

Των Νατάσας Στασινού, Αγγελικής Κοτσοβού, Έφης Τριήρη 

Ζαν Μονέ
Γάλλος πολιτικός 
και εμπνευστής 
της «Διακήρυξης Σουμάν».

Ρομπέρ Σουμάν
Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
την περίοδο 1948-1952, 
ο αρχιτέκτονας της ΕΚΑΧ.

Βάλτερ Χαλστάιν 
Ο πρώτος πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
από το 1958 έως το 1967.

Ουίνστον Τσόρτσιλ
Ο πρώτος που μίλησε 
για τη δημιουργία 
των «Ηνωμένων Πολιτειών 
της Ευρώπης».

Κόνραντ Αντενάουερ
Ο πρώτος μεταπολεμικός
καγκελάριος της Γερμανίας,
μέγας υπέρμαχος 
της ΕΚΑΧ.

Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι
Ιταλός πρωθυπουργός 
που χάραξε την ευρωπαϊκή
πορεία της χώρας κατά 
τα μεταπολεμικά χρόνια.
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1992
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Υπογράφεται η Συνθήκη του
Μάαστριχτ στην Ολλανδία,
θέτοντας σαφείς κανονισμούς για το
μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, καθώς
και για την εξωτερική πολιτική και
την πολιτική ασφαλείας και
στενότερη συνεργασία σε επίπεδο
δικαιοσύνης και εσωτερικών
υποθέσεων. Η ονομασία
«Ευρωπαϊκή Ένωση» αντικαθιστά
επισήμως τον όρο «Ευρωπαϊκή
Κοινότητα».

1995  
26 ΜΑΡΤΙΟΥ

Υπογράφεται η
Συμφωνία
Σένγκεν σε επτά
χώρες -Βέλγιο,
Γαλλία, Γερμανία,
Λουξεμβούργο,
Ολλανδία,
Πορτογαλία και
Ισπανία- για την
ελεύθερη
διασυνοριακή
μετακίνηση. 

1997  
17 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Υπογράφεται η Συνθήκη
του Άμστερνταμ,
θέτοντας τις βάσεις για
μεταρρύθμιση των θεσμών
της Ε.Ε., με στόχο την
ενίσχυση των οικονομικών
δικαιωμάτων των πολιτών,
την ανάπτυξη κοινής
εξωτερικής πολιτικής και
τη βελτίωση της
λειτουργίας των θεσμικών
οργάνων.

2002 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Το ευρώ, το οποίο τον
Ιανουάριο του 1999 εισήχθη
σε 11 χώρες ως λογιστική
μονάδα, καθιερώνεται ως το
νόμιμο νόμισμα σε 12
χώρες-μέλη της Ε.Ε.,
συμπεριλαμβανομένης της

Ελλάδας.

2004 
1 ΜΑΪΟΥ 

Οι πρώτες οκτώ χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης -Τσεχία, Εσθονία,
Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία,
Πολωνία, Σλοβακία και
Σλοβενία- γίνονται μέλη της
Ε.Ε. Επίσης, η Κύπρος και η
Μάλτα. Την 1η Ιανουαρίου
2007 εντάσσονται και
Βουλγαρία και Ρουμανία - με
αποτέλεσμα οι χώρες-μέλη να
φθάσουν τις 27. 

2007 
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι 27 χώρες-μέλη της
Ε.Ε. υπογράφουν τη
Συνθήκη της
Λισαβόνας, η οποία
τροποποιεί τις
προηγούμενες συνθήκες,
με σκοπό να καταστήσει
την Ε.Ε. πιο δημοκρατική,
αποτελεσματική και
διαφανή. 

1993
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Καθιερώνεται 
η ενιαία αγορά
μεταξύ των κρατών-
μελών της Ε.Ε. και
τίθενται σε ισχύ οι
τέσσερις βασικές
αρχές: ελεύθερη
κίνηση αγαθών,
υπηρεσιών, πολιτών
και κεφαλαίου. 

ζεται επίσης και από την υπο-
γραφή δύο σημαντικών συμφω-
νιών: τη Συνθήκη του Μάαστριχτ
ή αλλιώς Συνθήκη για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, μια από τις
σημαντικότερες συνθήκες στην
Ιστορία της Ευρώπης και τη Συν-
θήκη του Άμστερνταμ, το 1999.

Στη διάρκεια της συγκεκρι-
μένης δεκαετίας, η Ε.Ε. αποκτά
τρία ακόμη μέλη: Αυστρία, Φιν-
λανδία και Σουηδία. Ένα μικρό
χωριό στο Λουξεμβούργο δίνει
το όνομά του στη Συμφωνία Σένγ-
κεν, που επέτρεπε την προοδευ-
τική κατάργηση των ελέγχων στα
κοινά σύνορα, την καθιέρωση
της ελεύθερης κυκλοφορίας για
όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των
κρατών που υπέγραψαν τη Συμ-

φωνία, καθώς και την αστυνομι-
κή και δικαστική συνεργασία.

Ο «επίλογος» αυτής της δε-
καετίας γράφεται με την επίσημη
καθιέρωση του ευρώ και την
έναρξη διαπραγμάτευσής του
στις διεθνείς αγορές ως λογιστι-
κής μονάδας, τον Ιανουάριο του
1999.

2000-2009

Κυκλοφορία του ευρώ

Τον Ιανουάριο του 2002 το ευρώ
κυκλοφορεί επισήμως ως ενιαίο
νόμισμα σε 12 χώρες-μέλη της
Ευρωζώνης, με συνολικό πλη-
θυσμό άνω των 300 εκατ. κατοί-
κων. Στη διάρκεια της δεκαετίας,
ολοένα και περισσότερες χώρες

της Ε.Ε. υιοθετούν το κοινό νό-
μισμα. Η συγκεκριμένη δεκαετία
«σημαδεύθηκε» από τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις της 11ης Σε-
πτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ. Οι
τρομοκρατικές επιθέσεις στά-
θηκαν αφορμή για στενότερη
συνεργασία μεταξύ των ευρω-
παϊκών χωρών για την καταπο-
λέμηση της εγκληματικότητας.
Οι πολιτικές διαφορές μεταξύ
Ανατολικής και Δυτικής Ευρώ-
πης γεφυρώνονται με την ένταξη
δέκα νέων χωρών στην Ε.Ε., με
συνολικό πληθυσμό σχεδόν 75
εκατ. κατοίκων. Η Ε.Ε. αριθμεί
πλέον 25 μέλη, μεταξύ των οποί-
ων τρεις πρώην σοβιετικές δη-
μοκρατίες (Εσθονία, Λετονία, Λι-
θουανία), τέσσερις χώρες-δορυ-

φόρους της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης (Πολωνία, Τσεχική Δη-
μοκρατία, Ουγγαρία, Σλοβακία),
μία πρώην γιουγκοσλαβική δη-
μοκρατία (Σλοβενία), καθώς δύο
μεσογειακές νήσους (Κύπρος
και Μάλτα). Ακολουθούν Βουλ-
γαρία και Ρουμανία το 2007.

Τον Σεπτέμβριο του 2008 η
κατάρρευση της Lehman Broth-
ers σηματοδοτεί την απαρχή της
παγκόσμιας πιστωτικής κρίσης
και της μετέπειτα κρίσης χρέους
στην Ευρωζώνη.

2010 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Μια δεκαετία προκλήσεων

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
φθάνει μέχρι τα σύνορα της Ευ-

ρώπης. Η ελληνική κυβέρνηση
με πρωθυπουργό τον Γιώργο Πα-
πανδρέου ανακοινώνει τον Απρί-
λιο του 2010 την προσφυγή στον
μηχανισμό στήριξης. Ακολού-
θησαν στη συνέχεια η Ιρλανδία
τον Δεκέμβριο του 2010, η Πορ-
τογαλία τον Μάιο του 2011 και
η Κύπρος τον Μάρτιο του 2013.
Στην περίπτωση της Κύπρου, η
Ευρώπη εφαρμόζει για πρώτη
φορά το μοντέλο του bail-in για
την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, με «κούρεμα» των ανα-
σφάλιστων καταθέσεων.

Στη διάρκεια της δεκαετίας
οι Βρυξέλλες εφαρμόζουν νέους,
αυστηρότερους κανονισμούς
ώστε να αποφύγουν επανάληψη
της κρίσης, καθιερώνοντας -με-

ταξύ άλλων- και την Τραπεζική
Ένωση, ώστε να διασφαλίσουν
ένα πιο ασφαλές και αξιόπιστο
τραπεζικό σύστημα.

Το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση
τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης
για τον ρόλο της στην προώθηση
της ειρήνης, της συμφιλίωσης,
της δημοκρατίας και των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων στην Ευρώ-
πη. Την επόμενη χρονιά, η Κρο-
ατία γίνεται το 28ο μέλος της ευ-
ρωπαϊκής οικογένειας.

Τον Νοέμβριο του 2015 η
τρομοκρατία αφήνει το στίγμα
της και στην Ευρώπη, χτυπώντας
στην καρδιά του Παρισιού, με
μια σειρά από επιθέσεις, με την
πιο αιματηρή στο Θέατρο Μπα-
τακλάν, με περισσότερους από
90 νεκρούς. Στη διάρκεια της
ίδιας χρονιάς, ο πόλεμος στη Συ-
ρία οδήγησε περισσότερους από
ένα εκατ. πρόσφυγες να αναζη-
τήσουν άσυλο στην Ε.Ε.

Με την οικονομία σε ανάκαμ-
ψη και τον πληθωρισμό κοντά
στον στόχο, η Ευρώπη βρίσκεται
πλέον αντιμέτωπη κυρίως με πο-
λιτικές και όχι οικονομικές προ-
κλήσεις: Οι μαζικές ροές προ-
σφύγων, η άνοδος της ακροδεξιάς
και του ευρωσκεπτικισμού απει-
λούν τη συνοχή και επισκιάζουν
το μέλλον της Ε.Ε. Εντός του μη-
νός, η Βρετανία θα επικαλεσθεί
επισήμως το άρθρο 50 για την
έναρξη των διαπραγματεύσεων
που θα οδηγήσουν στην αποχώ-
ρησή της από την Ε.Ε. Τον επό-
μενο μήνα, οι Γάλλοι προσφεύ-
γουν στις κάλπες, με ιδιαίτερα
ενισχυμένη την παρουσία της
Μαρίν Λεπέν, υποψηφίας του
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου.
Η Λεπέν έχει δεσμευθεί για Frexit
σε περίπτωση εκλογής της. 

Η Ιστορία έχει έως τώρα δείξει
ότι παρά τα όποια προβλήματα
και διαφωνίες, η Ευρώπη κατά-
φερε να παραμείνει ενωμένη,
προσφέροντας στους πολίτες της
ειρήνη, ασφάλεια, οικονομική
και κοινωνική αλληλεγγύη.

[SID:10925400]

Η υπογραφή
της Συνθήκης της Ρώμης
Στις 25 Μαρτίου 1957
εκπρόσωποι των έξι ιδρυτικών
μελών συγκεντρώνονται στην
ιταλική πρωτεύουσα και
υπογράφουν στο Παλάτι του
Καπιτωλίου τη Συνθήκη της
Ρώμης, με την οποία ιδρύεται η
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
Διακρίνονται (από αριστερά) οι
Βέλγοι Πολ Ενρί Σπάακ (υπουργός
Εξωτερικών) και Ζαν Σαρλ Σνόι ντ’
Οπιέρ (επικεφαλής διπλωματικής
αποστολής), οι Γάλλοι Κριστιάν
Πινό (υπουργός Εξωτερικών) και
Μορίς Φορ (γραμματέας του υπ.
Εξωτερικών), ο καγκελάριος
Κόνραντ Αντενάουερ και ο
υπουργός Εξωτερικών της
Γερμανίας Βάλτερ Χαλστάιν, οι
Ιταλοί Αντίνιο Σένι
(πρωθυπουργός) και Γκαετάνο
Μαρτίνο (υπουργός Εξωτερικών), ο
Λουξεμβούργιος πρωθυπουργός
Γιόζεφ Μπεχ και οι Ολλανδοί
Γιόζεφ Λουνς (υπουργός
Εξωτερικών) και Γιοχάνες
Λίντχορστ (επικεφαλής
διπλωματικής αποστολής). 
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Εναρμόνιση με την ταχύτητα του ίντερνετ
Ο θεμέλιος λίθος της ευρωπαϊ-
κής ενοποίησης μπήκε λοιπόν
πριν από 60 χρόνια. Πολλά
χρόνια για έναν άνθρωπο, λίγα
για την Ιστορία. 
Ο Αμερικανός ιστορικός Τίμοθι
Σνάιντερ έχει πει ότι μετά τον
πόλεμο και μετά την πτώση του
Τείχους το ‘89, οι πολίτες των
ευρωπαϊκών χωρών θεωρού-
σαμε ότι το παλιό και
αιματοβαμμένο παρελθόν το
είχαμε αφήσει οριστικά πίσω
μας και ότι το μέλλον είχε περισσότερη δημοκρατία,
περισσότερη ελευθερία, περισσότερη ευημερία.
Αυτή, πίστευαν, θα είναι η αναπόφευκτη τροχιά της
Ιστορίας. 
Σήμερα η μεγαλύτερη παγίδα για όλους εμάς που
πιστεύουμε στην Ευρώπη είναι να επαναπαυθούμε
στη βεβαιότητα του «θετικού αναπόφευκτου». 
Το ευρωπαϊκό εγχείρημα όντως προχώρησε. Έφερε
τους ανθρώπους, με πρώτους τους φοιτητές, πιο
κοντά και εξασφάλιζε ειρήνη και ευημερία. 
Η Ιστορία όμως δεν εξελίσσεται ευθύγραμμα. Η
οικονομική κρίση κλόνισε πολλούς. Περιθωριοποίησε
κοινωνικά στρώματα. Οι πόλεμοι μπορεί να ήταν
μακριά από την Ευρώπη, δημιούργησαν όμως χαρα-
κώματα στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. Εθνικισμοί
ξύπνησαν ξανά, ο ρατσισμός αναδύθηκε και πάλι.
Ένα νέο κύμα ωμού λαϊκισμού τρώει μεθοδικά τα
θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι αποτυ-

χίες της Ε.Ε. μεγεθύνονται και οι
επιτυχίες της αμαυρώνονται. Ο
Γερμανός πολιτικός επιστήμονας
Γιαν-Βένρνερ Μίλερ, αν και δεν
χαρίζεται καθόλου στις Βρυξέλ-
λες, έχει ονομάσει τον λαϊκισμό
τη μεγαλύτερη σκιά στη δημο-
κρατία. Πώς θα διαλύσουμε
λοιπόν αυτή τη σκιά;
Οι κοινωνίες μας και τελικά η
Ευρώπη έχουν ανάγκη από ένα
Νew Deal. Οικονομική και πολι-
τική ισότητα, ασφάλεια και

συμμετοχή. Αν δεν σταματήσουμε την πτώση της
μεγάλης μεσαίας τάξης, επιχειρηματίες και μισθωτοί
θα γίνουν λίπασμα για τους ακραίους και τους λαϊκι-
στές. Το κοινωνικό κράτος πρέπει να αναβαθμιστεί. Η
ανεργία και η υγειονομική ασφάλεια των νέων της
Ευρώπης πρέπει να είναι υπόθεση της Ε.Ε. Η παιδεία,
η επικοινωνία, οι μετακινήσεις πρέπει να εναρμονι-
στούν με τις ταχύτητες του … ίντερνετ. Και ένα
τρένο πρέπει να συνδέσει τη Δανία με την Καλα-
μάτα, την Πορτογαλία με τη Θράκη. Η κοινωνική
ανοδικότητα και οι ευκαιρίες πρέπει να πολλαπλασια-
στούν και όχι να υποχωρήσουν. 
Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει πρώτα να νική-
σουμε τους λαϊκιστές. Όχι τους λαϊκιστές στις χώρες
των άλλων, αλλά τους λαϊκιστές στη χώρα του ο
καθένας μας. Μια μάχη εντός των τειχών. Εκεί που
και οι λαϊκιστές πριονίζουν την Ευρώπη.
[SID:10933317]

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Γ.Γ. ΤΗΣ Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΚΕ

Η επέτειος των 60 χρόνων από
την ίδρυση της ΕOK και στη
συνέχεια της E.E., γιορτάζεται
από τους ιδρυτές της που είναι
τα καπιταλιστικά κράτη - μέλη,
τα μονοπώλια των ευρωπαϊκών
χωρών. Γιατί η Ε.Ε. είναι δικό
τους δημιούργημα, για τα δικά
τους συμφέροντα. Δεν γιορτά-
ζεται από τους λαούς των
κρατών - μελών της, γιατί η Ε.Ε.
δεν ήταν ποτέ, δεν είναι, ούτε
μπορεί να γίνει Ε.Ε. των λαών. 
Στο ερώτημα ποιος ωφελήθηκε, οι λαοί ή τα μονο-
πώλια, απαντούν τα εκατομμύρια των ανέργων, των
φτωχών, των άστεγων, των ξεριζωμένων, των
ανθρώπων που πρέπει να ζήσουν με λιγότερο από
ένα ευρώ την ημέρα. Απαντούν όμως και οι λαοί της
Γιουγκοσλαβίας, της Μ. Ανατολής, της Β. Αφρικής
εναντίον των οποίων η Ε.Ε. εξαπόλυσε πολέμους κι
επεμβάσεις μαζί με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ. 
Και στη χώρα μας ο μεγάλος ωφελημένος ήταν το
κεφάλαιο, το οποίο θωράκισε την πολιτική εξουσία
του, βρήκε νέες αγορές, ιδιαίτερα στις βαλκανικές
χώρες. Το γεγονός αυτό δεν αναιρείται από την
εκδήλωση της κρίσης, η οποία επιδείνωσε τη θέση
της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας στο πλαίσιο
της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. 
Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση μας ότι η συνοχή της Ε.Ε.
και της Ευρωζώνης θα δοκιμαστεί περισσότερο το

επόμενο διάστημα, μπορεί να
πάρει διαφορετικές μορφές, όχι
μόνο αποπομπής χωρών, αλλά
και Ε.Ε. - Ευρωζώνης διαφορετι-
κών ταχυτήτων κ.λπ. 
Το ΚΚΕ από την ένταξη της
Ελλάδας στην Ε.Ε. αποκάλυψε
στον λαό τους στόχους, τις
επιδιώξεις της, προειδοποίησε
για το Μάαστριχτ, την ΟΝΕ,
αντιπάλεψε τις αντιλαϊκές
αντεργατικές πολιτικές της,
κόντρα στους μύθους της σύγ-

κλισης και της αλληλεγγύης, του μονόδρομου, του
«μπαμπούλα» της απομόνωσης που πρόβαλαν τότε
το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ. Αλλά και των αυταπατών του
ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ε.Ε. μπορεί να γίνει φιλολαϊκή. Σήμερα,
τη θέση αυτών των χρεοκοπημένων στα μάτια των
λαών μύθων, παίρνουν νέοι, παραλλαγμένοι, όπως η
«επιστροφή της Ε.Ε. στις ρίζες της, απ’ τις οποίες» -
δήθεν- «ξεστράτισε». Στη νέα εξαπάτηση
πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.
Το ΚΚΕ προβάλλει τον μόνο φιλολαϊκό δρόμο της
αποδέσμευσης από την Ε.Ε., για ανάπτυξη σε όφελος
του λαού, με την εργατική τάξη στην εξουσία. Η
πολιτική πρόταση του ΚΚΕ εκφράζει, δίνει διέξοδο
στη λαϊκή δυσαρέσκεια που δυναμώνει απέναντι
στην Ε.Ε. Αχρηστεύει τις παγίδες που στήνουν τμή-
ματα του κεφαλαίου που καλούν τον λαό να παλέψει
κάτω από τις δικές του σημαίες.  [SID:10933275]

[Yann-Sven Rittelmeyer] Πολιτικός αναλυτής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής        

Η Ε.Ε. δεν είναι δεδομένη

Με την ευκαιρία της 60ής
επετείου των Συνθη-
κών της Ρώμης εμφα-

νίζεται ξανά η παλιά ιδέα της
Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων.
Αυτή η ήδη υφιστάμενη πραγ-
ματικότητα έχει διαιρέσει -και
υπογραμμίσει τις διαφορές- με-
ταξύ των κρατών
- μελών. Αλλά
στα χρόνια της
«πολυ -κρί -

σης», η διατήρηση της ενότητας
της Ε.Ε. έχει συχνά ως αποτέλε-
σμα να κλοτσάει το τενεκεδάκι
πιο κάτω στον δρόμο σε βάρος
της αξιοπιστίας της Ε.Ε. 

Το μοντέλο ενοποίησης που
βασίζεται σε μια όλο και πιο στε-
νή ένωση για όλους μένει από

ανάσες. Το Brexit εί-
ναι έτοιμο

να απο-
δείξει

για πρώτη φορά ότι η διαδικασία
της ολοκλήρωσης μπορεί να αν-
τιστραφεί. 

Προκειμένου να αποφευχθεί
η περαιτέρω αποσύνθεση, η Ε.Ε.
πρέπει να σκεφτεί για το μέλλον
της και τον τρόπο με τον οποίο
θα συνεχίσει να πορεύεται μπρο-
στά. 

Η Λευκή Βίβλος 
Η Λευκή Βίβλος που παρουσιά-
στηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή την 1η Μαρτίου κινείται
σαφώς προς αυτήν την κατεύ-
θυνση, περιγράφοντας πέντε πι-
θανά σενάρια για την Ε.Ε. μέχρι
το 2025.

Μία από τις προτεινόμενες
επιλογές είναι πράγματι να επι-
τραπεί σε χώρες που μπορούν
και επιθυμούν να κάνουν πε-
ρισσότερα από κοινού σε συγ-

Εξήντα χρόνια μετά την υπο-
γραφή των Συνθηκών της

Ρώμης η Ε.Ε. θα πρέπει να ανοί-
ξει μια πλήρη και σοβαρή δη-
μόσια συζήτηση για το μέλλον
της, χωρίς να ξεχνά τα επιτεύγ-
ματά της.

Το 2017 θα καταγραφεί ως
μια ιδιαίτερη χρονιά στην ιστο-
ρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης: Για πρώτη φορά ένα κράτος
- μέλος της Ε.Ε. ενεργοποιεί τη
διαδικασία της εξόδου από την
Ένωση. Την ίδια στιγμή, γιορ-
τάζουμε την 60ή επέτειο των
Συνθηκών της Ρώμης, το «πιστο-
ποιητικό γέννησης» της Ε.Ε. Η
εγκατάλειψη της Ε.Ε από τη Με-
γάλη Βρετανία σίγουρα δεν θα
είναι η «ληξιαρχική πράξη θα-
νάτου» της Ε.Ε., αλλά θα αφήσει
το στίγμα της στους συγκρουό-
μενους πόλους της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.

Οι οικονομικές εκτιμήσεις
βρέθηκαν στο επίκεντρο της προ-
σπάθειας για την ενσωμάτωση
τομέων που παραδοσιακά βρί-
σκονταν στον πυρήνα της εθνι-
κής κυριαρχίας - μια πρωτοπο-
ριακή κίνηση εκείνη την περίο-
δο, αλλά κυρίως από γερμανικής
σκοπιάς ο μόνος τρόπος για να
προχωρήσουμε μετά από δύο
καταστροφικούς πολέμους. Για

τον πρώτο καγκελάριο του κρά-
τους που μόλις είχε ιδρυθεί, τον
Κόνραντ Αντενάουερ, αυτή η πο-
ρεία ήταν σαφής: Μια βαθιά δέ-
σμευση για τη σύνδεση της δη-
μοκρατικής Ομοσπονδιακής Δη-
μοκρατίας με τη Δύση και τις
αξίες της. Αξίες που μας έχουν
καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
από τότε.

Βήματα εμβάθυνσης 
Έχουμε σίγουρα διανύσει πολύ
δρόμο στην Ευρώπη από το
1957: Ουσιαστικά βήματα εμ-
βάθυνσης της διαδικασίας ολο-
κλήρωσης έχουν λάβει χώρα,
τόσο σε πολιτικό και οικονομικό,
όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Η ολοκλήρωση της Ε.Ε., όπως
και η διεύρυνση, έχει βελτιώσει
τις συνθήκες διαβίωσης των Ευ-
ρωπαίων πολιτών με πολλούς

Έρχονται νέες δοκιμασίες συνοχής

[Susanna Vogt] Διευθύντρια της Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα Konrad       

Πολλές ταχύτητες; Ναι,   
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ΦΩΦΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

Περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη
Συμπληρώνονται 60 χρόνια από
την υπογραφή της Συνθήκης
της Ρώμης, με την οποία δημι-
ουργήθηκε η Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ),
που στη συνέχεια μετεξελίχθηκε
στη σημερινή Ευρωπαϊκή
Ένωση των 28 κρατών-μελών. 
Σε μια κρίσιμη καμπή της ιστο-
ρίας, όπου η Ε.Ε. αντιμετωπίζει
σήμερα νέες μεγάλες προκλή-
σεις, πολλαπλές κρίσεις και
σημαντικά προβλήματα, χρει-
άζεται να ξαναδούμε με σοβαρότητα και
υπευθυνότητα το μέλλον της Ευρώπης. Οφείλουμε
να αναλάβουμε, ως κράτη-μέλη και ως ευρωπαϊκές
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, τις αναγκαίες πρω-
τοβουλίες ώστε να εξασφαλιστεί η ευρωπαϊκή
συνοχή και η συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης. Χρειαζόμαστε ένα νέο τολμηρό ξεκίνημα για μια
άλλη, «περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη». Μια
Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της συνοχής,
της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αλληλεγ-
γύης. Την Ευρώπη των πολιτών και της κοινωνίας και
όχι των διαιρέσεων και των αποκλεισμών. Την
Ευρώπη των αξιών και των θεσμών, της δημοκρατίας
και της ισότητας, της σύγκλισης και της προόδου, της
ενότητας, της αλληλεγγύης και όχι μια Ευρώπη της
διαρκούς λιτότητας.
Χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη ως δημοκρατική

Πολιτική Ένωση, με κεντρικούς
υπερεθνικούς  θεσμούς, δημο-
κρατικά νομιμοποιημένους, ικανή
να παίρνει και να υλοποιεί απο-
φάσεις, να λύνει προβλήματα, να
διαχειρίζεται κρίσεις και να απο-
τελεί μια υπολογίσιμη
περιφερειακή δύναμη στο διε-
θνές σύστημα. Μια Ευρώπη που
θα εξελίσσεται πολιτικά και
θεσμικά με απώτερο στόχο τη
«δημοκρατική ομοσπονδία εθνι-
κών κρατών», όπως την είχε

ορίσει ο Ζ. Ντελόρ.
Θέλουμε μια Ευρώπη με την Ελλάδα στον κεντρικό
της πυρήνα, ως πλήρες, ισχυρό, ενεργό και ισότιμο
μέλος. Αυτό προϋποθέτει μια Ελλάδα ισχυρή που θα
έχει αφήσει πίσω της την πολυετή οικονομική κρίση,
θα έχει μπει στον δρόμο της ανάπτυξης και της εθνι-
κής ανασυγκρότησης. Αλλά μια ισχυρή Ελλάδα
μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα σε μια ισχυρή Ευρώπη. 
Λέμε όχι σε μια Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων και
των πολλών επιλογών. Λέμε ναι σε μια Ευρώπη που
εφαρμόζει τις Συνθήκες με τα μέσα ευελιξίας που
αυτές προβλέπουν. Αυτή την Ευρώπη, μόνο οι προ-
οδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις της
σοσιαλδημοκρατίας σε Ελλάδα και Ευρώπη μπορούν
να διασφαλίσουν. 
Σε αυτή την Ευρώπη εμείς πιστεύουμε και γι’ αυτή
αγωνιζόμαστε! [SID:10928318]

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Eυρωπαϊκό ομοσπονδιακό σύστημα
Η Ευρώπη διακρίνεται από αντι-
τιθέμενα πολιτικο-οικονομικά
συμφέροντα, τα οποία τον
περασμένο αιώνα κατέληξαν σε
παγκόσμιες συγκρούσεις. Το
οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί προσπάθεια
για υπέρβαση αυτού του επαχ-
θούς παρελθόντος, γι’ αυτό και
παραμένει πάντα επίκαιρο. 
Η Ένωση Κεντρώων από την
ίδρυσή της υπήρξε φιλοευρω-
παϊκή, γιατί το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα έθεσε, αναμφίβολα, τις βάσεις για ειρήνη
και οικονομική ευημερία. Η πορεία ολοκλήρωσης από
τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 έως τη Συνθήκη της
Λισαβόνας το 2009 είναι θετική. Ποτέ δεν ταλαντευ-
τήκαμε στην ένθερμη υποστήριξή μας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, αν και υπήρξαν
αποφάσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας που μας
δυσαρέστησαν.  Σε μια Ένωση 27 κρατών-μελών
είναι φυσικό να υπάρχουν κλυδωνισμοί και πισωγυρί-
σματα, όπως το περσινό δημοψήφισμα για την έξοδο
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. Η αδυναμία
της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και η
άτολμη κοινή εξωτερική πολιτική συχνά
απογοητεύουν, ενώ η γραφειοκρατία των Βρυξελλών
δεν εμπνέει τους ευρωπαϊκούς λαούς. 
Επιπρόσθετα, η λαϊκιστική ρητορική δεν είναι «προνό-
μιο» μόνο των εταίρων μας. Στην Ελλάδα πολιτικοί
και δημοσιογράφοι έχτισαν καριέρες υβρίζοντας την

Ευρώπη, ωσάν να έφταιγε αυτή
για την κακοδαιμονία μας και όχι
οι ελληνικές κυβερνήσεις που επί
40 χρόνια έχτιζαν το πελατειακό
κράτος, με αποτέλεσμα να δια-
λυθεί το ασφαλιστικό σύστημα,
η δημόσια διοίκηση, να μη γίνον-
ται μεταρρυθμίσεις, να
κρύβονται τα προβλήματα κάτω
από το χαλί και η χώρα να οδη-
γηθεί στην πτώχευση. 
Παρά τις ανωτέρω αδυναμίες, η
Ένωση Κεντρώων δεν αφορίζει

κατά της Ευρώπης. Πιστεύουμε ότι ο απώτερος στό-
χος για την Ευρώπη πρέπει να είναι κοινό Σύνταγμα,
κοινός στρατός, πραγματικά κοινή εξωτερική και
οικονομική πολιτική, με αλληλεγγύη και ισοτιμία
μεταξύ των κρατών-μελών. Στα ευρωπαϊκά όργανα
απαιτείται περισσότερη δημοκρατική νομιμοποίηση,
διαφάνεια και αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων. 
Γι’ αυτό και από τις επιλογές που πρόσφατα δημοσί-
ευσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Γιούνκερ υποστηρίζουμε την περισσότερη Ευρώπη.
Κεντρόφυγες επιλογές ή Ευρώπη των πολλών ταχυ-
τήτων θα σημάνουν την παρακμή της Ε.Ε. 
Πρεσβεύουμε ένα είδος ευρωπαϊκού ομοσπονδιακού
συστήματος ως τη βέλτιστη μακροπρόθεσμη λύση
για τη διατήρηση της ειρήνης, της ευημερίας και την
άμβλυνση των εθνικών ανταγωνισμών που αναζωπυ-
ρώνονται από την κρίση των τελευταίων ετών. Όλοι
μαζί μπορούμε.  [SID:10930814]

       Πολιτικής (EPC)

κεκριμένους τομείς χωρίς τη
συμμετοχή όλων των κρατών -
μελών. 

Το σενάριο αυτό έχει προ-
ωθηθεί από τα κράτη - μέλη, πα-
ρά από την ίδια την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, που ανησυχεί ότι θα
παραμεριστεί μέσα από αυτήν
την πορεία, την οποία θεωρεί
απειλή για την ενότητα της Ε.Ε.

Η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων
φέρει σίγουρα κάποιους κινδύ-
νους για τη συνολική συνοχή
και την πολιτική ενότητα της
Ε.Ε., αλλά είναι ένας συγκεκρι-
μένος τρόπος για να σπάσει τα
αδιέξοδα. 

Η διαφοροποιημένη ολοκλή-
ρωση έχει αποδειχθεί ότι είναι
ένα αποτελεσματικό εργαλείο
για να προχωρήσουμε μπροστά,
όπως έδειξε η Συμφωνία του
Σένγκεν, το Ευρώ ή η χρήση της
πιο τυπικής διαδικασίας ενισχυ-
μένης συνεργασίας στους τομείς
του δικαίου του διαζυγίου και
των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Μια πολλών ταχυτήτων Ε.Ε.
ασκεί επίσης πίεση στα μη συμ-
μετέχοντα κράτη-μέλη που ανη-
συχούν ότι θα καταστούν «μέλη
δεύτερης κατηγορίας». Δημιουρ-
γεί ένα κίνητρο για να ενταχθούν,
αλλά είναι επίσης ένας τρόπος
ώθησης κάθε εταίρου να εκφρά-
σει με σαφήνεια σε ποιον τομέα

θα ήταν έτοιμος να σημειώσει
περαιτέρω πρόοδο ή όχι.

Είναι πράγματι απαραίτητο
να προσδιοριστεί ο σκοπός της
χρήσης αυτής της μεθόδου. Το
βασικό ερώτημα δεν είναι αν η
Ευρώπη πολλών ταχυτήτων απο-
τελεί τον σωστό δρόμο, αλλά μάλ-
λον «γιατί χρειαζόμαστε μια ΕΕ
πολλαπλών ταχυτήτων». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
επισημάνει κάποιους τομείς
στην προαναφερθείσα Λευκή
Βίβλο: άμυνα, ασφάλεια, φορο-
λογία, κοινωνικά θέματα. Οι πρό-
σφατες γαλλογερμανικές προ-
τάσεις υπογράμμισαν την επι-
θυμία να εμβαθύνουν τη συνερ-
γασία, ιδίως σε θέματα ασφά-
λειας και άμυνας.

Oι στόχοι
Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
θα πρέπει να συνεχίσουν να κα-
τατίθενται και να συζητηθούν
με τους εταίρους, προκειμένου
να προσδιοριστεί πού μπορεί
να σημειωθεί πρόοδος. Η πίεση
για μια πολλαπλών ταχυτήτων
Ε.Ε. θα συμβάλει στην αποσα-
φήνιση των πραγμάτων, αλλά
αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει
με έναν σε βάθος στοχασμό ανα-
φορικά με τους στόχους που θα
πρέπει να επιτευχθούν. 

[SID:10933783]
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> Το διαζύγιο 
με τη Βρετανία

Ο Μάρτιος του 2017 θα
μπορούσε να καταλήξει να είναι
ο μήνας κατά τον οποίο η Ε.Ε.
θα έχει ξεκινήσει επισήμως τη
διαδικασία διαζυγίου με ένα από
τα μέλη της, μετατοπίζοντας
παράλληλα την πρωταρχική
προσέγγιση της διαδικασίας
ολοκλήρωσης από μια ένωση
διαρκώς στενότερη για όλους
σε μια ένωση
προσανατολισμένη στο
αποτέλεσμα. Αυτή η δεύτερη
μέθοδος θα μπορούσε να
καταγραφεί ως καθοριστική
στιγμή για το μέλλον της Ε.Ε.
υπό την προϋπόθεση ότι οι
ηγέτες της Ε.Ε. θα αποκτήσουν
επίγνωση του τι διακυβεύεται
και θα αξιοποιήσουν το
παράθυρο ευκαιρίας που
πιθανότατα θα ανοίξει στο
τέλος του έτους, όταν θα έχουν
τελειώσει και οι γαλλικές και
γερμανικές εκλογές.

Επιμέλεια: Βασίλης Κωστούλας, Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου

τρόπους και έχει γίνει μέρος της
καθημερινής ζωής εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων. Προσφέροντας
για παράδειγμα τη δυνατότητα
για ταξίδια, εργασία, σπουδές
και μεταφορές κεφαλαίων χωρίς
σύνορα.

Αυτή η καθημερινή ευρω-
παϊκή ολοκλήρωση τείνει απλώς
να ξεχαστεί από την ίδια την
πλειοψηφία των ανθρώπων που

τη βιώνουν τόσο φυσικά - επειδή
έχει επιτύχει τον στόχο της: την
πραγματική ολοκλήρωση. Το
μειονέκτημα γίνεται σαφές ευ-
θύς αμέσως: Τη θεωρούμε δε-
δομένη. 

Η ευρωπαϊκή ιδέα κινδυνεύει
να απογοητεύσει λόγω της δικής
της επιτυχίας. Νέοι Βρετανοί ψη-
φοφόροι, η «γενιά του Erasmus»,
που δεν έδωσαν την ψήφο τους

στο δημοψήφισμα του Brexit,
θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν
ως παράδειγμα.

Η Ε.Ε. σίγουρα έχει δυσκολίες
στην εξεύρεση πολιτικών λύσεων
με τον ίδιο ρυθμό που έχουν
ανακύψει τα γεγονότα της κρίσης
τα τελευταία χρόνια, όπως το δη-
μοσιονομικό χρέος ή η μετανα-
στευτική και προσφυγική κρίση.
Και το επαναλαμβανόμενο μάν-
τρα «περισσότερη Ευρώπη» δεν
έχει βοηθήσει καθόλου στην αν-
τιμετώπιση των αντιευρωπαϊκών
λαϊκιστικών δυνάμεων. 

Θα χρειαστεί μια σοβαρή και
ειλικρινής συζήτηση για την
εξεύρεση μιας κοινής μελλοντι-
κής πορείας - αλλά δεν πρέπει
να ξεχαστούν τα επιτεύγματα
του παρελθόντος. Έτσι, ακόμη
και σήμερα, είναι αλήθεια αυτό
που είπε ο Κόνραντ Αντενάουερ
κατά την υπογραφή των Συνθη-
κών της Ρώμης: «Πολύ μεγάλο
μέρος της δουλειάς βρίσκεται
ακόμη μπροστά μας». 

[SID:10933629]

        -Adenauer-Stiftung

  αλλά για ποιον λόγο;
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Πολιτικό - θεσμικό
πρόβλημα    
Ο Μάνθος Ντελής, καθηγητής Χρηματοοικο-
νομικής και Τραπεζικής στο University of
Surrey, στο Ηνωμένο Βασίλειο, σημειώνει ότι
το βασικό πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι
πολιτικό-θεσμικό και όχι οικονομικό. Το οικο-
νομικό πρόβλημα προκύπτει ακριβώς λόγω
του ελλείμματος θεσμικής ενοποίησης. Τα
δύο σημαντικότερα ζητήματα σε αυτή τη βάση
είναι η έλλειψη ενός ισχυρού φεντεραλιστικού
εκλογικού συστήματος και η ισχυρή ασυμμετρία
στην ποιότητα των θεσμών μεταξύ των ευ-
ρωπαϊκών κρατών.  Όπως εξηγεί: Το πρώτο
πρόβλημα είναι σαφές. Οι αποφάσεις στην
Ευρώπη δεν λαμβάνονται από εκλεγμένους
εκπροσώπους των λαών στη βάση συγκε-
κριμένων ιδεολογικών προτιμήσεων, αλλά
από μια μη εκλεγμένη ελίτ που ετεροκαθορίζεται
από τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό καθιστά
τη χάραξη διαφορετικών πολιτικών (οικονο-
μικών και μη)  δευτερεύουσας σημασίας
πολιτική πράξη και υπογραμμίζει την επικράτηση
των συντηρητικών θέσεων, μια και οι προ-
οδευτικές δυνάμεις είναι κατακερματισμένες
στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει Ευρώπη
χωρίς εκδημοκρατισμό των ευρωεκλογών
και των σχετιζόμενων πολιτικών θέσεων.
Πρέπει να ψηφίζουμε για πρόεδρο ενός Federal
European State που θα φέρει συγκεκριμένες
προεκλογικές θέσεις.  
Σε ό,τι αφορά τους θεσμούς, η Ευρωζώνη
έχει πετύχει πολλά ακόμα και μετά την οικο-
νομική κρίση. Δημιουργήθηκε ο ευρωπαϊκός
μηχανισμός στήριξης, ενοποιήθηκε η τραπεζική
εποπτεία, ενισχύθηκε ο ρόλος της ΕΚΤ ως
ανεξάρτητος θεσμός, κ.λπ. Δεν έχει προχωρήσει
όμως η δημοσιονομική ενοποίηση και κυρίως
η θεσμική ενοποίηση. Οι χώρες του Νότου
είναι θεσμικά υποδεέστερες, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Τα δικαστήρια λειτουργούν με καθυστερήσεις,
η σκιώδης οικονομία ανθεί, τα εκπαιδευτικά
συστήματα δεν στηρίζονται στα κίνητρα και
οι αγορές δουλεύουν με σοβαρές ατέλειες.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
αποκλίσεων στην οικονομική αποτελεσματι-
κότητα και στον δανεισμό των κρατών (σοβαρή
πληγή η έλλειψη ευρωομολόγου) και οδηγεί
σε οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
μεταξύ των κρατών.  Αν δεν υπάρξει θεσμική
ενοποίηση των κρατών-μελών και εκδημο-
κρατισμός στο πολιτικό σύστημα της Ευρω-
ζώνης, οι ανισότητες και το έλλειμμα δημο-
κρατίας θα οδηγήσουν σε κατάρρευση του
ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

[Πασσάς, Ντελής, Γκλεζάκος] Τρεις καθηγητές μιλούν για τα προαπαιτούμενα μιας Ε.Ε. χωρίς αβεβαιότητα 

Ανάγκη θεσμικής ενοποίησης
και άμβλυνσης ανισοτήτων 

ΑΡΓΥΡΗΣ Γ. ΠΑΣΣΑΣ

ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ

Η «χλωμή βίβλος»  
Ο Αργύρης Γ. Πασσάς, αν. καθηγητής, έδρα
Jean Monnet, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών
και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντειο
Πανεπιστήμιο, υπενθυμίζει ότι το 2016 στην
ομιλία του για την κατάσταση στην Ευρώπη
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέ-
φερε ότι η Ευρώπη χρειάζεται αποφασιστική
ηγεσία «αντί για πολιτικούς που εγκαταλείπουν
το πλοίο» και «μακρόπνοο όραμα». Δήλωνε
δε ότι η Επιτροπή «είναι έτοιμη να παρουσιάσει
αυτό το όραμα για το μέλλον στη λευκή
βίβλο που θα υποβάλει τον Μάρτιο του
2017, εν όψει της 60ής επετείου από την
υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης». 
Πιστός στο ραντεβού την 1η Μαρτίου κα-
τέθεσε τη «λευκή βίβλο για το μέλλον της
Ευρώπης», με στόχο να εγκαινιάσει τον σχε-
τικό διάλογο, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι
τις ευρωεκλογές του 2019. 
Ο κ. Πασσάς εξηγεί: Αντί οράματος ο εκλεγ-
μένος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως
ο μοναδικός υποψήφιος (Spitzenkandidat)
πρόεδρος της Επιτροπής κατέθεσε μια «χαρ-
τογράφηση» των πιθανών πέντε σεναρίων
για την εξέλιξη του ενωσιακού εγχειρήματος
(1ο Η πορεία συνεχίζεται, 2ο Τίποτα περισ-

σότερο από την ενιαία αγορά, 3ο Αυτοί που
θέλουν περισσότερα κάνουν περισσότερα,
4ο Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό
τρόπο, 5ο Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα).
Καμία έμπνευση από τον πρόεδρο που θέ-
λησε και σωστά να επαναφέρει την Επιτροπή
στον, από την ίδια τη Συνθήκη προσδιορι-
σμένο, πολιτικό της ρόλο, ανατρέποντας
την πολιτεία του προκατόχου του, σήμερα
συμβούλου μεγάλου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος! Πόσες φορές ο Γιούνκερ δεν
είπε πως είναι πολιτικός και όχι τεχνοκράτης.
«Η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει ευθύνη με
το να δρα πολιτικά και όχι τεχνοκρατικά»
έλεγε το 2016.
Στην κρίσιμη όμως στιγμή της έναρξης του
διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης προτιμά
έναν ρόλο «δεξαμενής σκέψης», αν όχι
Γραμματείας, υποσχόμενος να εκφράσει
τη δική του άποψη, αργότερα, προφανώς
μετά τις γαλλικές και κυρίως τις γερμανικές
εκλογές του προσεχούς Σεπτεμβρίου και
αφού ακούσει τις απόψεις που θα αναπτυχ-
θούν, αλλά πάντως πριν από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Με άλλα λόγια
έρχεται ως «αντικειμενικός τρίτος» να θέσει

το πλαίσιο του διαλόγου δίχως να παρεμβαίνει
στην ουσία των θεμάτων του. Η πραγμα-
τικότητα όμως είναι πολύ διαφορετική, διότι
το σύνολο των σχολιαστών, των πολιτικών
κομμάτων καθώς και των κυβερνήσεων ή
ακόμη και μελών της Επιτροπής (π.χ. Tim-
mermans) εντόπισαν την ουσία της συζή-
τησης στο 3ο (και εν μέρει 4ο) σενάριο, δη-
λαδή τη λεγόμενη Ευρώπη των πολλών τα-
χυτήτων.
Είναι άραγε αυτό το «χλομό βιβλίο» η απο-
τύπωση της πολιτικής ήττας, μιας προσω-
πικότητας και του θεσμού που εκπροσωπεί,
απέναντι στη Ευρώπη των κυβερνήσεων;
Εξάλλου πώς ερμηνεύεται και η πρόωρη
παραίτησή του από τη διεκδίκηση και δεύ-
τερης θητείας το 2019; Χλομό βιβλίο σε
ένα θολό τοπίο για την Ευρώπη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ

Η Ε.Ε. χρειάζεται αλλαγή ρότας   
Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
έχει να επιδείξει μεγάλες επιτυχίες, όπως
τη δημιουργία ενιαίου χώρου για την ελεύ-
θερη διακίνηση ανθρώπων, αγαθών και
κεφαλαίων, την παγκόσμια αποδοχή του
ευρώ, τη διατήρηση της ειρήνης, τη στήριξη
της δημοκρατίας. 
Όμως, όπως εξηγεί στη «N» ο Μιχάλης
Γκλεζάκος, καθηγητής Χρηματοοικονομικής
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το εγχείρημα
από μόνο του εξακολουθεί να είναι πολύ
δύσκολο: Τόσες πολλές χώρες, με διαφο-
ρετικό μέγεθος, ιστορία, πολιτισμό, οικονομία
και κοινωνική κατάσταση, αποτελούν ένα
μωσαϊκό αντιλήψεων σχετικά με την πα-
ραγωγή και διανομή των αγαθών, τις υπο-
χρεώσεις του πολίτη απέναντι στο κράτος,
τις ευθύνες του κράτους κ.ά., με αποτέλεσμα
να γίνεται δύσκολη υπόθεση η σύγκλιση
με κοινά αποδεκτούς όρους και με ισότιμη
αντιμετώπιση όλων των χωρών-μελών. 
Δύο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα: 
(1) Οι οικονομικά ισχυρότερες χώρες (και

ιδιαίτερα η Γερμανία) επιβάλλουν τις απόψεις
τους και επωφελούνται από τα ανταγω-
νιστικά τους πλεονεκτήματα συσσωρεύον-
τας φθηνά κεφάλαια και σημαντικά πλε-
ονάσματα. Έτσι, αντί να συγκλίνουν με τις
οικονομικά ασθενέστερες χώρες, απομα-
κρύνονται από αυτές. 
(2) Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει την οικονομική
ανάπτυξη ως αυτοσκοπό και όχι ως μέσο
εξασφάλισης της ευημερίας της ευρωπαϊκής
κοινωνίας. Έτσι, μέσω του ανταγωνισμού,
αναγκάζει τις ασθενέστερες χώρες να πε-
ριορίσουν τους πόρους για την κοινωνική
πρόνοια και να καταργήσουν κεκτημένα
δικαιώματα των εργαζομένων, μειώνοντας
το εισόδημα και κατεβάζοντας το βιοτικό
επίπεδο των πολιτών τους.
Όσο παραμένουν άλυτα τα δύο αυτά προ-
βλήματα, η ανασφάλεια θα απλώνεται
στην ευρωπαϊκή κοινωνία, δίνοντας την
ευκαιρία σε λαϊκιστές και εθνικιστές να
παραπλανούν τον κόσμο δημιουργώντας
την ψευδαίσθηση ότι η λύση βρίσκεται

στην εγκατάλειψη της Ε.Ε. και την επάνοδο
στον προστατευτισμό και τον απομονω-
τισμό. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, θα είναι
για το καλό όλων μας να αλλάξει ρότα η
Ε.Ε. και να αγκαλιάσει το Σενάριο 5 Γιούνκερ
(«κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα»). Βασική
προϋπόθεση για μια τέτοια συνέχεια είναι
η στροφή προς μεγαλύτερη οικονομική
και κοινωνική αλληλεγγύη μεταξύ των
λαών της Ευρώπης. Δεν αρκεί να αυξάνεται
το ευρωπαϊκό ΑΕΠ συνολικά, πρέπει να
κατανέμεται δίκαια σε μια Ε.Ε. με χαμηλή
ανεργία. Τότε μόνο θα έλθει η πολυπόθητη
σύγκλιση και θα «κλειδώσει» η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση.  [SID:10930398]

Επιμέλεια: Σοφία Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Τ ο έλλειμμα θεσμικής
ενοποίησης φέρνει τα
οικονομικά προβλήματα

στην Ευρώπη, που χρειάζεται
πρόεδρο ενός Federal European
State, που θα προωθήσει τη
δημοσιονομική ενοποίηση
αμβλύνοντας τις αποκλίσεις μεταξύ
Βορρά και Νότου και
συμβάλλοντας ισοδύναμα στην
ευημερία όλων των λαών, σύμφωνα
με απόψεις ακαδημαϊκών που
μιλούν στη «N» για την επόμενη
μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εν
όψει της επετείου των 60 χρόνων
από την ίδρυσή της.
Παρακολουθώντας, αναλύοντας,
είτε ακόμη ασκώντας κριτική στον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και
τη λευκή βίβλο για το μέλλον της
Ευρώπης, αναδεικνύουν
συγκεκριμένα προβλήματα, η
επίλυση των οποίων αποτελεί
προϋπόθεση για την εξάλειψη της
αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή
οικονομία. Ευνοϊκότερο για την
Ελλάδα φαντάζει το σενάριο 5:
κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα -
ενώ τίθενται προαπαιτούμενα
όπως η χάραξη πολιτικής με
γνώμονα τη σύγκλιση απόψεων
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα
συμφέροντα και των οικονομικά
ασθενέστερων χωρών και όχι η
επικράτηση των συμφερόντων των
ισχυρών, όπως συμβαίνει σήμερα,
αλλά και η αντιμετώπιση της
οικονομικής ανάπτυξης ως μέσου
εξασφάλισης της ευημερίας της
ευρωπαϊκής κοινωνίας και όχι ως
αυτοσκοπού.
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