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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Έχουν περάσει μόλις πάνω από 70 χρόνια από τότε που η Διακήρυξη Σουμάν 
της 9ης Μαΐου 1950 εξήγγειλε το σχέδιο ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακα και Χάλυβα, το οποίο αποτέλεσε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυν-
ση της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στην πορεία αυτών των δεκαε-
τιών, πολλά πράγματα άλλαξαν. Ή διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
μετασχηματίστηκε· παλιές προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν –ορισμένες πιο απο-
τελεσματικά από κάποιες άλλες–, ενώ νέες προκλήσεις ήρθαν να πάρουν τη 
θέση των τελευταίων στην ημερήσια διάταξη. Μάλιστα, η ΕΕ ουδέποτε είχε 
τη δυνατότητα να παραμείνει στάσιμη. Ο ένας μετασχηματισμός –σε επίπεδο 
συμμετοχής, πολιτικών και διακυβέρνησης– διαδεχόταν τον άλλον. Ή ιστορία 
της ΕΕ χαρακτηρίζεται όχι μόνο από πειραματισμούς αλλά και από την από-
κτηση νέων εμπειριών. Οι πειραματισμοί επέφεραν διευρύνσεις σε επίπεδο αρ-
μοδιοτήτων και καινοτομίες σε επίπεδο μεθόδων. H ΕΕ έμαθε στην πράξη συσ-
σωρεύοντας εμπειρίες σχετικές με πολιτικές και προγράμματα που αποφέρουν 
καλύτερα ή χειρότερα αποτελέσματα. Στις επιδόσεις της ΕΕ καταγράφονται όχι 
μόνο επιτυχίες αλλά και αποτυχίες – άλλωστε, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα 
για καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά και οι κρίσεις περί επιτυχίας και αποτυχί-
ας δεν εξαρτώνται απλώς από μια ψυχρή και τεχνική διαδικασία αποτίμησης. 
Αντιθέτως, πρέπει με τη σειρά τους να εξαχθούν από το δικαστήριο ή, μάλλον, 
από τα δικαστήρια της κοινής γνώμης, στον βαθμό ασφαλώς που η τελευταία 
ποικίλλει ανάλογα με τις χώρες, τις περιφέρειες, τους τομείς, τις κοινωνιακές 
πληθυσμιακές ομάδες και τις πολιτικές οικογένειες. 
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Πώς θα έπρεπε λοιπόν να αξιολογήσουμε τις τρέχουσες προοπτικές της 
Ευρώπης; Καταρχάς, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως Ευρωπαίοι μάλ-
λον πολλαπλασιάζονται παρά λιγοστεύουν – τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό. Κατά δεύτερο λόγο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι διάφορα γε-
γονότα που έλαβαν χώρα στην πορεία όλων αυτών δεκαετιών έχουν επιφέρει 
πλήγματα στα σκεπτικά επί των οποίων βασίστηκε η ευρωπαϊκή διαδικασία. 
Κατά τρίτο λόγο, τα αφηγήματα περί των στόχων και των αποτελεσμάτων της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ποικίλλουν, όπως αποδεικνύεται, ανάλογα με τις 
χώρες, τις περιφέρειες, τους κοινωνικούς τομείς, καθώς και σε συνάρτηση με 
το πέρασμα του χρόνου. Κατά τέταρτο λόγο, η παραπάνω πραγματικότητα δεν 
θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη, από την άποψη ότι η σημερινή ΕΕ των 
27 απαρτίζεται από χώρες με ετερόκλητες ανάγκες και βλέψεις, γεγονός που 
εγείρει ερωτήματα ως προς το αν και πώς πρέπει να διαφοροποιηθεί το έργο 
της ΕΕ. Στο παρελθόν έγινε πολύς λόγος για τον διακριτό χαρακτήρα της ΕΕ 
ως πυλώνα μιας διαδικασίας μάλλον βαθιάς ολοκλήρωσης παρά ρηχής συνερ-
γασίας. Κάτι που εδράζεται στην παραδοχή ότι η αμοιβαιότητα μπορεί να είναι 
διάχυτη και σωρευτική – διατομεακή και διαχρονική. Μήπως όμως η παραδοχή 
αυτή είναι εξαιρετικά απαιτητική ή μη ρεαλιστική για τις τρέχουσες συνθήκες;

Οι συγγραφείς του παρόντος τόμου εμπνέονται από το έργο του Λουκά 
Τσούκαλη, ο οποίος ανέκαθεν υπήρξε ένας ανήσυχος και στοχαστικός αναλυ-
τής του τρόπου που εξελισσόταν η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
Τα βασικά του έργα καταγράφονται στο Χρονολόγιο και αναλύονται εμβριθώς 
από τον Νίκο Κουτσιαρά στο Κεφάλαιο 2. Όλοι οι συγγραφείς αυτού του τόμου 
συμμερίζονται την κεντρική ιδέα της αναζήτησης μιας πληρέστερης κατανόη-
σης των μετασχηματισμών που διήλθε η Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα του 
χαρακτήρα της ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας, παρά τις βαθιές διαρθρωτι-
κές οικονομικές αλλαγές. Είναι κάτι στο οποίο συμπίπτουν όλοι τους, παρά το 
διαφορετικό πρίσμα και σημείο εστίασης που υιοθετεί ο καθένας. Εμείς τους 
παροτρύναμε να συμμετάσχουν σε μια αναστοχαστική διαδικασία βασισμένη 
στις ποικίλες επαγγελματικές εμπειρίες και τους διαφορετικούς τομείς εξειδί-
κευσής τους. Ο τόμος που προέκυψε αποτελεί μια συμβολή στη συζήτηση που 
αφορά τους μετασχηματισμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

Ή ΠΛΉΘΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΉΣΕΩΝ

Είναι προφανές ότι οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτω-
ποι οι Ευρωπαίοι είναι ουκ ολίγες. Μπορεί το ιστορικό παρελθόν να επέλυσε 
κάποιες από αυτές, ωστόσο στις μέρες μας παρατηρείται μια αύξηση των προ-
κλήσεων εντός των εδαφών της ΕΕ και των άμεσα γειτνιαζουσών με την Ευρώ-
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πη χωρών –από ανατολάς προς νότον–, σε όλα τα επίπεδα ενδιαφέροντος –από 
το μικροεπίπεδο μέχρι το μακροεπίπεδο, από το γενικό μέχρι το τοπικό– και σε 
ολόκληρο το φάσμα των τομέων της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνίας 
και της ασφάλειας. Ομοίως, ο κόσμος αποτελεί ένα ταραγμένο περιβάλλον στο 
πλαίσιο του οποίου οι Ευρωπαίοι είναι ευάλωτοι και διαθέτουν περιορισμένα 
μέσα για την προώθηση των κοινών συμφερόντων τους. Το διεθνές θεσμικό 
σύστημα που δημιουργήθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο εμφανίζει σο-
βαρούς τριγμούς σε όλους τους τομείς, από το πολυμερές μέχρι το λειτουργικό 
επίπεδο. Ή πίστη στην αξία της θεσμοποιημένης συνεργασίας και των υπε-
ρεθνικών κανόνων, η οποία διαδραμάτισε τόσο σημαντικό ρόλο στο δεύτερο 
μισό του 20ού αιώνα, έχει διαβρωθεί, αφήνοντας πίσω της νησίδες τάξης εν 
μέσω ωκεανών αντιπαράθεσης, τη στιγμή μάλιστα που απουσιάζουν η πολιτική 
ηγεμονία –κυρίως των ΉΠΑ– και η καθοδήγηση που παρείχε. Ή πανδημία του 
κορονοϊού ενέσκηψε σε ένα ήδη ταραγμένο σκηνικό. Παραμένει δύσκολο να 
προβλέψει κανείς τις επιπτώσεις της, αν και οι εικασίες αφθονούν. 

Πώς απαντούν λοιπόν οι Ευρωπαίοι στις παραπάνω προκλήσεις; Πώς θα 
έπρεπε να απαντήσουν; Για ποιους από αυτούς το ευρωπαϊκό πλαίσιο συνιστά 
την κατάλληλη επιλογή; Ή για ποιους από αυτούς το ευρωπαϊκό πλαίσιο φαί-
νεται να παρέχει βιώσιμες λύσεις; Ποιες από αυτές βρίσκουν απήχηση στην 
κοινή γνώμη των κρατών-μελών; Ποια θα έπρεπε να είναι η διαδικασία μέσω 
της οποίας πρόκειται να αποφασιστεί ο χρόνος και ο χώρος που πρέπει να δι-
αμορφωθούν οι ευρωπαϊκές λύσεις; Είναι πανεύκολο να παρουσιάσει κανείς 
έναν κατάλογο κρίσιμων ερωτημάτων αλλά είναι πολύ δύσκολο να απαντή-
σει σε αυτά. Οι συγγραφείς του παρόντος τόμου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
επιλογών και προτεραιοτήτων που αντικατοπτρίζουν τις δικές τους εμπειρίες, 
ειδικές γνώσεις και κρίσεις. 

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΚΕΠΤΙΚΑ ΥΠΕΡ ΤΉΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΉΣ

Μια φορά κι έναν καιρό φάνταζε σχετικά απλό να περιγράψει κανείς τα βασικά 
σκεπτικά που αποτέλεσαν τη βάση της ίδρυσης και εξέλιξης της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΚ), την οποία σήμερα γνωρίζουμε ως ΕΕ. Το αρχικό ζεύγος ήταν 
το εξής: πρώτον, η σταθεροποίηση της (δυτικής) Ευρώπης μετά τον Β΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, και ειδικότερα η εδραίωση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής 
(Δυτικής) Γερμανίας· και, δεύτερον, η οικονομική ανάκαμψη μετά την αποδι-
άρθρωση της δεκαετίας του 1930 και τα δεινά του πολέμου που τη διαδέχτη-
καν. Σύντομα ήρθε να προστεθεί ένα τρίτο σκεπτικό: η διαφύλαξη της δυτικής 
Ευρώπης έναντι της σοβιετικής σφαίρας επιρροής στην ανατολική Ευρώπη 
– παράλληλα με το ΝΑΤΟ. Με την πάροδο του χρόνου έκανε την εμφάνισή 
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του ένα τέταρτο σκεπτικό: η προώθηση του εκδημοκρατισμού και του κοινω-
νικο-οικονομικού μετασχηματισμού στη γειτονιά της Ευρώπης – αρχικά, στις 
χώρες της νότιας Μεσογείου και, αργότερα, σε εκείνες της κεντρικής και ανα-
τολικής Ευρώπης, καθώς τα αυταρχικά καθεστώτα των τελευταίων άρχισαν να 
παραπαίουν. Ή ανάλυση που ακολουθεί εστιάζεται στα βασικά σκεπτικά που 
διαμόρφωσαν τη συζήτηση υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ξέχωρα από 
τους πολλούς άλλους λόγους για τους οποίους η ΕΕ μετατράπηκε σε μια πολύ 
βολική και παραγωγική πλατφόρμα συνεργασίας. 

Υπήρχαν λοιπόν τέσσερα πειστικά σκεπτικά υπέρ του εγχειρήματος της ευ-
ρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ενός εγχειρήματος που προήγαγε μάλλον τη βαθιά 
ολοκλήρωση παρά τη ρηχή συνεργασία ως όχημα εποικοδομητικής και δημο-
κρατικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Επρόκειτο για ακατα-
μάχητα σκεπτικά που, σε γενικές γραμμές, βρήκαν απήχηση στους πολίτες των 
ιδρυτικών κρατών-μελών. Ακόμα και τα κομμουνιστικά κόμματα της Γαλλίας 
και της Ιταλίας πίστεψαν τελικά στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Τα ζητήματα 
που εξετάζουμε στη συνέχεια αφορούν στο πόσο πειστικό είναι το ιστορικό των 
επιτυχιών του εν λόγω εγχειρήματος στην εξυπηρέτηση των βασικών αυτών 
στόχων και στη συστράτευση της κοινής γνώμης· στο κατά πόσον χρησιμεύουν 
τα σκεπτικά αυτά στην Ευρώπη των 27 κρατών-μελών της δεκαετίας του 2020· 
και στο αν χρειάζεται στις μέρες μας να αναθεωρηθούν, να αναπλαισιωθούν ή 
να αντικατασταθούν. 

Στην πορεία των δεκαετιών, η Ευρώπη εξελίχθηκε σε μια, ως επί το πλεί-
στον, σταθερή και ειρηνική ήπειρο – αν και δεν συνέβη ακριβώς το ίδιο με τα 
δυτικά Βαλκάνια. Πράγματι, η δυτικοευρωπαϊκή οικονομία άκμασε – ή, τουλά-
χιστον, άκμασε για λίγες δεκαετίες ώσπου τα πράγματα κάπως περιεπλάκησαν. 
Πράγματι, ο τερματισμός του Ψυχρού Πολέμου έθεσε στο περιθώριο τη σοβι-
ετική αυτοκρατορία, αν και, δυστυχώς, η εξέλιξη αυτή δεν ακολουθήθηκε από 
τον μετασχηματισμό της Ρωσίας σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, ενώ ολό-
κληρα τμήματα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης εξακολουθούν να βρίσκονται 
εκτός της ενοποιητικής ομπρέλας. Ευτυχώς, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η 
Ισπανία έχουν μετατραπεί σε εύρυθμα, δημοκρατικά μέλη της οικογένειας των 
ευρωπαϊκών χωρών, αν και η εικόνα που επικρατεί σε ολόκληρη την κεντρική 
ανατολική Ευρώπη είναι ανάμικτη. Συνεπώς, ο απολογισμός είναι θετικός και 
πραγματικά σημαντικός – αν και οι πιο σαφείς επιτυχίες έχουν να κάνουν τόσο 
με την επίλυση ιστορικών προβλημάτων όσο και με σύγχρονες προκλήσεις. 
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Ή ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΉΣΉ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ

Ή σταθεροποίηση της δυτικής Ευρώπης λαμβάνεται στις μέρες μας εν πολλοίς 
ως κάτι το δεδομένο· έτσι, παύει να διαθέτει τη δύναμη να κινητοποιεί τον 
ενθουσιασμό της κοινής γνώμης σε όλες τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου. 
Επιπλέον, η απήχησή της επικεντρώθηκε στα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΚ και 
δεν αντικατοπτρίστηκε εξίσου έντονα στα μετέπειτα μέλη της λέσχης της ΕΚ, 
που οι εμπειρίες και οι μνήμες τους από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν 
διαφορετικές και λιγότερο εστιασμένες στη γαλλο-γερμανική συμφιλίωση. 
Δυστυχώς, το μεγάλο αυτό επίτευγμα ουδέποτε κίνησε πραγματικά το ενδια-
φέρον του Ήνωμένου Βασιλείου. Αυτό το σκεπτικό περί σταθεροποίησης θα 
πρέπει άραγε να θεωρείται σήμερα ως κάτι το δεδομένο; Ναι αλλά όχι εντελώς. 
Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο η συνεχιζόμενη επικαιρότητα αυτής της στα-
θεροποίησης δεν προβάλλεται εξίσου έντονα: το γεγονός, πιο συγκεκριμένα, 
της εδραίωσης της Γερμανίας ως ενός καλού και όχι υπερβολικά ηγεμονικού 
εταίρου, δεδομένης της κυρίαρχης βαρύτητάς του στο πλαίσιο της οικογένειας 
της ΕΕ. Πρόκειται για ένα ζήτημα που αποτελεί μια κατανοητή αλλά αμυντικής 
φύσεως ανησυχία. 

Οικονομική συνεργασία

Ένας βασικός οικονομικός στόχος παραμένει στον πυρήνα του συλλογικού 
ευρωπαϊκού εγχειρήματος, καθώς η ΕΕ επιμένει σε μια μερικώς επιτευχθεί-
σα προτεραιότητα από την αρχική τελωνειακή ένωση μέχρι την Οικονομική 
και Νομισματική Ένωση. Αν βασιστούμε σε κάποια κριτήρια, ο στόχος αυτός 
γνώρισε αξιοσημείωτη επιτυχία. Ή δυτικοευρωπαϊκή οικονομία άκμασε κατά 
τη διάρκεια της ένδοξης τριακονταετίας (1945-75), στηριζόμενη στο Σχέδιο 
Μάρσαλ, τους θεσμούς του Μπρέτον Γουντς και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
παρέχοντας έτσι ένα πλαίσιο που ευνοούσε την ανάπτυξη των δυτικοευρωπα-
ϊκών κρατών πρόνοιας. Οι μηχανισμοί της βαθιάς οικονομικής ολοκλήρωσης, 
με τη βοήθεια ενός νομικού καθεστώτος που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι τους, 
συνέδεσαν πράγματι τις οικονομίες των κρατών-μελών άρρηκτα μεταξύ τους 
– ίσως όχι αμετάκλητα αλλά τόσο άρρηκτα που η αποσύνδεσή τους είναι εξί-
σου σύνθετη όσο και δαπανηρή, όπως ανακαλύπτουν για λογαριασμό τους οι 
Βρετανοί. Μάλιστα, η προσήλωση της ΕΕ των 27 σε αυτό το μοντέλο βαθιάς 
ολοκλήρωσης εξηγεί εν μέρει τη σκληρή πολιτική που υιοθέτησαν στις δια-
πραγματεύσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Ήνωμένο Βασίλειο αναφορικά με τη μελλο-
ντική συνεργασία των δύο, ένα ζήτημα που εξετάζουν ο Μάθιου Μπέβινγκτον 
[Matthew Bevington] και ο Άναντ Μένον [Anand Menon] στο Κεφάλαιο 11. 
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Το σκεπτικό υπέρ της συγκεκριμένης οικονομικής και νομισματικής προτεραι-
ότητας έχει μετεξελιχθεί στην πορεία του χρόνου, χωρίς ωστόσο να οδηγήσει 
σε κάποια συμφωνία γύρω από ένα ενιαίο και κυρίαρχο υπόδειγμα άσκησης 
πολιτικής. Ή ευρωπαϊκή ολοκλήρωση χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τις ευ-
ρείες ανισότητες και τα ετερόκλητα χαρακτηριστικά που επικρατούσαν στα 
κράτη-μέλη μιας λέσχης 28 μελών, όπως έμελλε να εξελιχθεί. Επιπλέον, σύμ-
φωνα τουλάχιστον με ορισμένους αναλυτές, ειδικότερα τον Λουκά Τσούκαλη 
(2003), η ίδια η διαδικασία διαμόρφωσης της ΕΕ δημιούργησε χαμένους αλλά 
και κερδισμένους μεταξύ των κρατών-μελών τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε 
κοινωνικό επίπεδο, ένα θέμα που αναλύει η Μπρίτζιντ Λαφάν [Brigid Laffan] 
στο Κεφάλαιο 9. Στο Κεφάλαιο 10, ο Γιώργος Παγουλάτος υπογραμμίζει την 
επικαιρότητα αυτών των εντάσεων και πιέσεων στο πλαίσιο της ευρωζώνης. 
Μπορεί τα συλλογικά διορθωτικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ να κρίνονται σκόπιμα, 
σπάνια όμως συγκέντρωσαν την υποστήριξη της κοινής γνώμης. Ή εμπέδωση 
της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αποτέλεσε σπουδαίο επίτευγμα, το οποίο όμως 
δεν ήταν πραγματικά λαϊκό. Επιπλέον, ο παγκόσμιος χαρακτήρας των σημερι-
νών οικονομικών συναλλαγών, καθώς και η άνοδος των ασιατικών οικονομι-
κών δυνάμεων, σημαίνει ότι η αυτοδυναμία των ευρωπαϊκών εργαλείων είναι 
ανεπαρκής και λιγότερο πειστική, αν και το επιχείρημα υπέρ μιας αποτελεσμα-
τικής ευρωπαϊκής συμμαχίας έχει πολλά θετικά στοιχεία. 

Ο διαχωρισμός Ανατολής και Δύσης

Ή δυτικοευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτέλεσε έναν από τους θεμελιώδεις παρά-
γοντες στον περιορισμό της σοβιετικής επέκτασης και στη σταθεροποίηση του 
δυτικού τμήματος της διαιρεμένης Γερμανίας. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 
πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια πια, οδήγησε στη διάλυση της σο-
βιετικής αυτοκρατορίας, την επανένωση της Γερμανίας και την ενσωμάτωση 
έντεκα κεντρικών και ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών στην ΕΕ (καθώς και 
στο ΝΑΤΟ). Επρόκειτο για ένα σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός στην επίτευξη 
του οποίου η ΕΕ παρείχε πολλά μέσα και μια δικλίδα ασφαλείας. Εκ πρώτης 
όψεως, φαντάζει σαν ένα τετελεσμένο γεγονός, παρά τα όσα απομένουν να 
γίνουν στα δυτικά Βαλκάνια και σε ορισμένα τμήματα της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. Το Σιδηρούν Παραπέτασμα έχει περάσει στη σφαίρα της λήθης για 
πολλούς πολίτες σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, ακόμα, απ’ ό,τι φαίνεται, 
και για εκείνους που ζουν σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης,. 
Έτσι, κατά παράδοξο τρόπο, δεν έχει πια απήχηση ως κοινό επίτευγμα ή ως 
κάλεσμα συσπείρωσης. Επιπλέον, η ΕΕ είναι πολύ πιο ανομοιογενής από τότε 
που απορρόφησε στους κόλπους της τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής 
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Ευρώπης. Όπως υποστηρίζει ο Ζακ Ρουπνίκ [Jacques Rupnik] στο Κεφάλαιο 
6, τα συμφέροντα και οι προτεραιότητες των χωρών αυτών εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε τριβή με τα συμφέροντα και τις προτεραιότητες των παλαιών 
δυτικοευρωπαϊκών κρατών-μελών. Μέχρι στιγμής, οι χώρες της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης υπήρξαν μάλλον θεατές παρά πρωτοπόροι στην εξέλιξη 
της ΕΕ. Απομένουν πράγματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου η διαμόρ-
φωση και η ουσία των βασικών στόχων της ΕΕ να αποτελέσουν αντικείμενα 
επεξεργασίας με τρόπους που να αντανακλούν αμεσότερα τις ανησυχίες και τις 
συνθήκες που επικρατούν στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Επιπροσθέ-
τως, οι προτεραιότητες συνεργασίας της Ευρώπης με την ανατολική γειτονιά 
της εξακολουθούν να κρύβουν παγίδες. 

Εκδημοκρατισμός

Οι επιδόσεις της ΕΕ ως πυλώνα εκδημοκρατισμού είναι κάπως ασαφείς. Από 
τη μια μεριά, η ένταξη στην ΕΚ/ΕΕ εξαρτήθηκε από την τήρηση προϋποθέσε-
ων εκ μέρους των υποψηφίων χωρών, τόσο εκείνων της νότιας Ευρώπης, στην 
αρχή, όσο και εκείνων της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, στη συνέχεια. 
Από την άλλη, εντός ορισμένων χωρών της ΕΕ, με πιο πρόσφατα και προφα-
νή παραδείγματα την Ουγγαρία και την Πολωνία, έλαβαν χώρα πολιτικές εξε-
λίξεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις δημοκρατικές πρακτικές, αφήνοντας 
τους θεσμούς και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ σε σύγχυση και αμφιθυμία ως 
προς τον τρόπο αντίδρασής τους. Ορισμένοι πολιτικοί που εμπλέκονται άμε-
σα ή έμμεσα στην ΕΕ επιδίωξαν να υπερτιμήσουν την ΕΕ ως πεδίο ενεργούς 
προβολής της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δι-
καίου – με αποτέλεσμα να σημειωθεί μια αύξηση στην κυκλοφορία πανεπιστη-
μιακών συγγραμμάτων που εκθειάζουν τον ρόλο της κανονιστικής Ευρώπης. 
Υπάρχει ωστόσο μια κάποια ένταση ανάμεσα στη ρητορική και την πρακτική, 
κυρίως στο πλαίσιο των ολοένα πιο δυναμικών ευρωσκεπτικιστικών κριτικών 
και πολιτικών κινημάτων. Το φάσμα των απόψεων είναι ευρύ και αφορά όχι 
μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη φύση των διαφόρων αυτών θεμάτων αλλά και τους 
τρόπους αντίδρασης που απαιτούνται. Στο Κεφάλαιο 5, η Βίβιεν Σμιτ [Vivien 
Schmidt] καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση της διακυβέρνησης θα 
μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει ένα διορθωτικό μέτρο στο πλαίσιο της 
νομισματικής ένωσης. Στο Κεφάλαιο 4, ο Ξαβιέρ Πρατς Μονέ [Xavier Prats 
Monné] δίνει έμφαση στην αύξηση των επενδύσεων στον κοινωνικό χαρακτή-
ρα της Ευρώπης και στη συμβολή που θα είχε μια τέτοια εξέλιξη στο να φέρει 
τους πολίτες της σε πολύ στενότερη επαφή με την ευρωπαϊκή συλλογική δια-
δικασία. Στο Κεφάλαιο 7, ο Ιβ Μενί [Yves Mény] μας καλεί σε μια επανεξέ-
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ταση του τρόπου με τον οποίο ορίζουμε τις βασικές αρχές της δημοκρατίας. 
Στο Κεφάλαιο 16, ο Άντονι Γκάρντνερ [Anthony Gardner] μας υπενθυμίζει τα 
ζητήματα που δεν αφορούν μόνο τους Ευρωπαίους αλλά ευρύτερα «τη Δύση», 
παραμένοντας αισιόδοξος για τις προοπτικές συνεργασίας που εξακολουθούν 
να υπάρχουν ανάμεσα σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς, με στόχο την προώθη-
ση των κοινών αξιών τους. Είναι ενδιαφέρον ότι, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής μετά το 2019, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέλεξε να αναθέσει 
στον Μαργαρίτη Σχοινά, έναν από τους αντιπροέδρους, το χαρτοφυλάκιο της 
«Προώθησης του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής», ενώ η Ντούμπραβκα Σούιτσα 
[Dubravka Šuica], μια άλλη αντιπρόεδρος, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της «Δη-
μοκρατίας και Δημογραφίας». Απομένει να δούμε πόσο αποτελεσματικά θα 
αντιταχθούν στις πολιτικές στρατεύσεις οι συγκεκριμένες φιλοδοξίες. 

Ή ΑΝΑΝΕΩΣΉ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡ ΤΉΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΉΣ

Περιγράψαμε λοιπόν μια ιστορία μεγάλων φιλοδοξιών και σημαντικών επι-
τυχιών. Ωστόσο, η απήχηση ορισμένων από αυτές έφθινε με την πάροδο των 
χρόνων και διακυμάνθηκε με την ένταξη στην ΕΕ καθενός από τα 28 (μέχρι 
κάποια στιγμή) αλλά, σήμερα, 27 κράτη-μέλη. Συνεπώς, τα εν λόγω βασικά 
σκεπτικά συνοδεύτηκαν κατά καιρούς από προσπάθειες επεξεργασίας διαδο-
χικών βασικών στόχων. Τα σκεπτικά αυτά υπήρξαν τριών ειδών: πρώτον, νέα 
προτεινόμενα ή αναθεωρημένα σκεπτικά ευρείας κλίμακας· δεύτερον, η έμφα-
ση στα οφέλη από μια συνεργασία με την ΕΕ – οφέλη βασισμένα στα συμφέρο-
ντα ή τις συναλλαγές· και, τρίτον, η εξύμνηση της Ευρώπης αυτής καθαυτής ως 
ενός επιτυχούς εγχειρήματος που θα έπρεπε να ενισχυθεί κατ’ εξακολούθηση. 
Σημειωτέον ότι στον παρόντα τόμο αποφύγαμε τον όρο «κρίση» ως χαρακτηρι-
σμό του τρέχοντος πλαισίου, ακόμα και παρά τους κραδασμούς που προκάλε-
σε η πανδημία του κορονοϊού. Εντούτοις, η άνοδος της δυσπιστίας της κοινής 
γνώμης προς τα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (όπως εξετάζονται 
σε διάφορα κεφάλαια) συνιστά σαφή λόγο ανησυχίας. Οι συντελεστές αυτού 
του τόμου παρέχουν ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων στην αναζήτηση ανανέωσης 
του εγχειρήματος ολοκλήρωσης, και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι έχει να κάνει με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική διακυβέρνηση (τόσο σε επίπεδο πο-
λιτικών όσο και σε επίπεδο θεσμών) στην ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία και, 
ειδικότερα, στην ευρωζώνη. Παρακάτω, ακολουθούμε μια φειδωλή προσέγγι-
ση, αποφεύγοντας τον πειρασμό να επιβαρύνουμε τις προτεραιότητες της ΕΕ 
με μια πληθώρα στόχων αμφίβολης πειστικότητας και απήχησης. 

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα βασικά σκεπτικά ευρείας κλίμακας, τέσσερα 
είναι εκείνα που ξεχωρίζουν από τα κεφάλαια που ακολουθούν: η κατάσταση 
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κλιματικής έκτακτης ανάγκης, οι προκλήσεις της ψηφιακής εποχής, η αναθέρ-
μανση της οικονομίας και ένας πιο ισχυρός ρόλος στις διεθνείς σχέσεις. Ποιο 
είναι λοιπόν το νέο ή το διαφορετικό στοιχείο στα παραπάνω σκεπτικά; Και 
τα τέσσερα αφορούν εμφανέστατα τις σημερινές και τις αυριανές γενιές που 
επιτρέπουν στον εαυτό τους να αναζητούν μελλοντικά οφέλη. Και τα τέσσερα 
έχουν να κάνουν με συγκεκριμένες ευρωπαϊκές πτυχές. Και τα τέσσερα εξαρ-
τώνται από την επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος, στη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων, έχει καταστεί πολύ λιγότερο «δυτικός». Τέλος, όλα τους 
απαιτούν μια σειρά πολυλειτουργικών ή διεπιστημονικών εργαλείων και δρά-
σεων. Συνάδουν άραγε οι παραπάνω προτεραιότητες με τις αναλύσεις του πα-
ρόντος τόμου; Ή εστίαση της προσοχής στην κατάσταση κλιματικής έκτακτης 
ανάγκης αποτελεί μια προτεραιότητα που συμμερίζονται και υπερασπίζονται 
θερμά πολλοί, ειδικά ο Ενρίκο Λέτα [Enrico Letta] (Κεφάλαιο 15) και ο Χέρ-
μαν βαν Ρομπέι [Herman van Rompuy] (Κεφάλαιο 17). Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απήχηση στην κοινή γνώμη και, ειδικότερα, 
στους νέους. Ο Λέτα είναι ο μοναδικός από τους συγγραφείς αυτού του τόμου 
που τονίζει τη σημασία που έχει να εξεταστεί το θέμα της ψηφιακής εποχής 
και το εξέχον ζήτημα της επιδίωξης του «τεχνολογικού ανθρωπισμού». Το ίδιο 
ωστόσο αντανακλάται στο άρθρο του Αντρέ Σαπίρ [André Sapir] (Κεφάλαιο 
3) και στην έμφαση που δίνει στον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογικής υπεροχής 
στη διαμόρφωση της ικανότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας να ακμάσει στον 
ολοένα πιο ψηφιακό κόσμο των ημερών μας. Φυσικά, το επιχείρημα υπέρ της 
οικονομικής ισχύος ως ενός από τους βασικούς στόχους παραμένει στο επίκε-
ντρο της διαδικασίας της ΕΕ. Ωστόσο, δεν υπάρχει καθολική συναίνεση ως 
προς τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου ή ως προς τα μέσα και τις δρά-
σεις που ενδεχομένως να απαιτούνταν. Αφενός, υπάρχουν διαφορετικές από-
ψεις γύρω από την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών εντός της ΕΕ και 
μεταξύ των κρατών-μελών της, Αφετέρου, το πλαίσιο ενός χαώδους διεθνούς 
περιβάλλοντος δεν απλοποιεί τις προτεραιότητες της ΕΕ. Τα Κεφάλαια 3, 10 
και 13 πραγματεύονται τα συγκεκριμένα ζητήματα από διαφορετικές οπτικές 
γωνίες. Ή αναζήτηση αποτελεσματικής ευρωπαϊκής αυτονομίας μέσα σε ένα 
δυσχερές παγκόσμιο περιβάλλον αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Νάτα-
λι Τότσι [Nathalie Tocci] (Κεφάλαιο 14), μια ανησυχία που μοιράζεται με τους 
βαν Ρομπέι, Σαπίρ και Ζαν Πιζανί-Φερί [Jean Pisani-Ferry] (Κεφάλαιο 13). 
Δεν πρόκειται για έναν νέο βασικό στόχο, αν και ένα καινούριο στοιχείο που 
ξεχωρίζει στα εν λόγω κεφάλαια είναι ο ισχυρισμός ότι, σε έναν κόσμο που χα-
ρακτηρίζεται από ασυμμετρίες ιδιοτήτων και ισχύος, οι θεωρήσεις οικονομικής 
και γεωπολιτικής φύσεως αλληλεξαρτώνται. Ο Άντονι Γκάρντνερ (Κεφάλαιο 
16) συμμερίζεται τον ισχυρισμό σύμφωνα με τον οποίο η ΕΕ θα έπρεπε να 
ανταποκριθεί στον ρόλο της ως διεθνούς δρώντα – παράλληλα με τις ΉΠΑ. 
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Γενικής φύσεως σκεπτικά όπως τα παραπάνω ενδέχεται να είναι πειστικά 
υπό το πρίσμα των τρεχουσών ενδείξεων. Το αν και το κατά πόσον έχουν απή-
χηση στην κοινή γνώμη συνιστά ξεχωριστό ζήτημα. Το αν συνάδουν με τις 
ανησυχίες όλων των κρατών-μελών της ΕΕ επίσης συνιστά ξεχωριστό ζήτημα. 
Ή ανάγκη αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης κλιματικής αλλαγής ξεχω-
ρίζει ως ιδιαιτέρως επιτακτική, αν και όχι σαφής για την κοινή γνώμη, για όλα 
τα κράτη-μέλη, όλες τις ηλικιακές ομάδες ή όλους τους κοινωνικο-οικονομι-
κούς δρώντες. Ή πίεση προσαρμογής στην ψηφιακή εποχή πιθανότατα συγκα-
ταλέγεται στις πιο σημαντικές προκλήσεις για την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη, 
αν και αποτελεί ένα κάπως τεχνοκρατικό θέμα που ενδεχομένως να μην κινεί 
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης αλλά, αντιθέτως, να αντιμετωπίζεται εχθρικά 
λόγω των ενδεχόμενων επιπτώσεών της στην αγορά εργασίας. 

Ο Λέτα θίγει έναν πιθανό βασικό στόχο που προκαλεί αμηχανία: πρόκειται, 
πιο συγκεκριμένα, για την πρόκληση της μετανάστευσης, δεδομένων των πιέ-
σεων που ασκούν τόσο οι οικονομικοί μετανάστες (προπάντων από την Αφρι-
κή) όσο και οι πρόσφυγες από κράτη που απέτυχαν ή αποτυγχάνουν. Ωστόσο, 
ο συγκεκριμένος στόχος είναι προβληματικός, όχι μόνο δεδομένων των χτυ-
πητών ανακολουθιών στην προσέγγιση του ζητήματος από κάθε κράτος-μέλος 
της ΕΕ –ανακολουθίες που καθιστούν απίθανη μια βιώσιμη και κοινή σε όλη 
την ΕΕ προσέγγιση– αλλά και επειδή έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα που 
ξεσηκώνει ρητορική και αντιδράσεις αμυντικής φύσεως. Πρόκειται για ένα 
θέμα που επίσης περιπλέκει την επεξεργασία αξιόπιστων πολιτικών έναντι των 
γειτόνων της ΕΕ στα ανατολικά και νότια σύνορά της. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κατατοπιστικό να ρίξουμε μια ματιά στις νέες προ-
τεραιότητες που έθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ως πρόεδρος της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής. Οι έξι προτεραιότητες που έθεσε περιγράφηκαν ως εξής: μια 
Πράσινη Συμφωνία· μια οικονομία που να υπηρετεί τους πάντες· προσαρμο-
στικότητα στην ψηφιακή εποχή· ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής· μια πιο ισχυρή 
Ευρώπη στον κόσμο· μια αναβαθμισμένη δημοκρατία. Οι παραπάνω προτε-
ραιότητες συμπίπτουν εν μέρει με εκείνες που θέτουν οι συγγραφείς του παρό-
ντος τόμου, αν και δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Ένας άλλος πιθανός βασικός 
στόχος όχι μόνο απουσιάζει από τον παραπάνω κατάλογο προτεραιοτήτων της 
Επιτροπής αλλά και παραλείπεται από τους συγγραφείς του παρόντος τόμου: 
πρόκειται, πιο συγκεκριμένα, για τον προβληματικό τομέα που αφορά την εσω-
τερική ασφάλεια υπό τη σκέπη της δικαιοσύνης και της εσωτερικής πολιτικής. 
Ο συγκεκριμένος τομέας υπερβαίνει τις δυνατότητες των μεμονωμένων χω-
ρών, ενώ είναι δύσκολο να υπάρξει μια συμφωνία που να αφορά τα συλλογικά 
ευρωπαϊκά αγαθά που σχετίζονται με αυτόν.

Μια διαφορετική προσέγγιση στην περιγραφή των βασικών σκεπτικών 
υπέρ της ολοκλήρωσης είναι να δοθεί έμφαση στην ανάλυση κόστους-ωφέ-
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λειας που έχει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, προκειμένου να παρουσιαστούν τα 
χειροπιαστά και θετικά ουσιαστικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δια-
δικασίες συνεργασίας. Ή παραπάνω ανάλυση αποτέλεσε εξαρχής μια κεντρική 
ιδέα που εξακολουθεί να συμβάλλει στη ενίσχυση της εξέλιξης της ΕΕ και των 
διαφόρων προγραμμάτων και πολιτικών της. Σύμφωνα με ορισμένους αναλυ-
τές, αποτελεί το κλειδί προκειμένου η ΕΕ να αποκτήσει στα μάτια των πολιτών 
της τη «νομιμοποίηση μέσω του αποτελέσματος»– ενώ είναι βέβαιο ότι μια ΕΕ 
που δεν κατορθώνει να επιδείξει κάποια στοιχεία παρεχόμενων οφελών είναι 
καταδικασμένη να χάσει το λαϊκό της έρεισμα. Πίσω από τη συγκεκριμένη 
προσέγγιση κρύβεται μια άποψη που ανάγεται σε λειτουργιστές και νεο-λει-
τουργιστές αναλυτές: η άποψη δηλαδή ότι η εμπιστοσύνη θα χτιζόταν σε τομείς 
ή περιοχές που θα ωφελούνταν χειροπιαστά από μια μορφή ολοκλήρωσης που 
θα αναβάθμιζε την ευημερία τους. Στις επιδόσεις της ΕΕ καταγράφονται όχι 
μόνο όσα συνεισέφερε υπό τη μορφή συλλογικών αγαθών αλλά και τα μέτρα 
που έλαβε για την ικανοποίηση ουσιαστικών, ως επί το πλείστον οικονομικών, 
συμφερόντων. Ή ιδιοτυπία της ευρωπαϊκής διαδικασίας ολοκλήρωσης βασιζό-
ταν εν μέρει στην επεξεργασία όχι μόνο εννοιολογικών αλλά και συναλλακτι-
κών συνιστωσών. 

Ωστόσο, οι επικριτές της ιδέας της ΕΕ αμφισβητούν αυτές τις επιδόσεις, 
ενώ τα ευρωσκεπτικιστικά κινήματα σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο τεί-
νουν ολοένα περισσότερο στην υιοθέτηση του επιχειρήματος ότι είναι πολύ 
προτιμότερες πολιτικές που ταιριάζουν σε συνθήκες μεμονωμένων χωρών. 
Σύμφωνα πάντα με το ίδιο επιχείρημα, δεν υπάρχουν κοινές λύσεις για όλους. 
Στο Κεφάλαιο 6, ο Ζακ Ρουπνίκ υποστηρίζει ότι το στοιχείο αυτό εξακολουθεί 
να θέτει όρια στον βαθμό καταλληλότητας των πολιτικών της ΕΕ για τις χώρες 
της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Όπως δείχνει ο Γιώργος Παγουλάτος 
στο Κεφάλαιο 10, η χρηματοπιστωτική «κρίση» που ακολούθησε μετά το 2008 
δεν διευκόλυνε την προσπάθεια υπεράσπισης του ιστορικού επιτυχημένων πο-
λιτικών εκ μέρους της ΕΕ, δεδομένων των εντάσεων και των αντιπαραθέσεων 
που την ταλάνισαν. Μάλιστα, ο όρος «κρίση» έχει μετατραπεί σε έναν επανα-
λαμβανόμενο και, συνήθως, απλουστευτικά χρησιμοποιούμενο χαρακτηρισμό 
στο πλαίσιο αυτής της διαμάχης. Σε τελική ανάλυση, στην πορεία των χρόνων 
αποδείχτηκε κατ’ επανάληψη ότι ορισμένα κράτη-μέλη βιάστηκαν να διεκδική-
σουν τα εύσημα για τις επιτυχίες και να επιρρίψουν τις αποτυχίες στην ίδια την 
ευρωπαϊκή διαδικασία, όπως, άλλωστε, έχει υποστηρίξει πειστικά ο Λουκάς 
Τσούκαλης (2006) και όπως μας θυμίζει ο Νίκος Κουτσιαράς στο Κεφάλαιο 
2. Μια επιπλέον δυσκολία συνιστά το γεγονός ότι πολλές από τις οικονομικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι διαμορφώνονται και πλαισιώ-
νονται από ευρύτερους παγκόσμιους παράγοντες επί των οποίων οι ίδιοι έχουν 
μειούμενη επιρροή, αν λάβει κανείς υπόψη του την άνοδο των ασιατικών οι-
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κονομιών, τις ιδιορρυθμίες της πρόσφατης συμπεριφοράς των ΉΠΑ και τις αυ-
ξανόμενες ασυμμετρίες στο παγκόσμιο σκηνικό. Όπως υποστηρίζει εμπεριστα-
τωμένα ο Πιζανί-Φερί (Κεφάλαιο 13), οι δομές και οι τάσεις της παγκόσμιας 
οικονομίας έχουν αλλάξει με συστημικούς τρόπους που απαιτούν μια διαφορε-
τική προσέγγιση από την ΕΕ, μια σύνθεση των οικονομικών και γεωπολιτικών 
παραγόντων, προκειμένου να προβάλει ισχυρότερη επιρροή σε έναν κόσμο 
που βρίθει προβληματικών ασυμμετριών. Στο Κεφάλαιο 12, η Νάιρι Γουντς 
[Ngaire Woods] ασκεί δριμεία κριτική στις ανεπάρκειες αυτού που υποτίθεται 
ότι αποτελούσε ένα συνεργατικό και κανονοπαγές παγκόσμιο σκηνικό. 

Ο τρίτος τύπος σκεπτικού υπέρ της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνίσταται 
στην προώθηση του εγχειρήματος της ΕΕ ως αυτοσκοπού: στην εξύμνηση δη-
λαδή της «Ευρώπης» ως τέτοιας. Ή στάση αυτή εδράζεται στην πεποίθηση 
ότι η σύνδεση των ευρωπαϊκών κρατών σε ένα, κατά κάποιον τρόπο, συνομο-
σπονδιακό σύστημα αποτελεί μια εγγενώς ηθική πράξη, λειτουργώντας ως μια 
ασφαλιστική δικλίδα έναντι του δυνητικά επικίνδυνου και εσωστρεφούς εθνι-
κισμού και ως μια λογική απάντηση στις περιορισμένες ικανότητες και δυνα-
τότητες των μεμονωμένων χωρών. Ο συγκεκριμένος στόχος υπήρξε μέρος της 
ιδρυτικής συμφωνίας. Έχει επίσης αποτελέσει μια από τις πτυχές της αντιπαρά-
θεσης κάθε φορά που ανακύπτει το ζήτημα της μεταρρύθμισης των συνθηκών 
ως το επόμενο συνιστώμενο βήμα, ένα βήμα που τάσσεται υπέρ της επένδυσης 
στους συλλογικούς θεσμούς της ΕΕ και που για ορισμένους σημαίνει μια μετά-
βαση από τη συνομοσπονδία στην ομοσπονδία.

Εσχάτως, προέκυψε ένα σχέδιο για την καθιέρωση μιας Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης. Για ένα-δύο χρόνια, η συγκεκριμένη Διάσκεψη θα επι-
διδόταν σε διαβουλεύσεις που θα λάμβαναν χώρα στους θεσμούς της ΕΕ, στο 
πλαίσιο συνελεύσεων πολιτών από όλο το φάσμα της κοινωνίας. Αρμοδιότη-
τα της Διάσκεψης θα ήταν να προσδιορίσει τις μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές 
και τους θεσμούς της ΕΕ που θα την εφοδίαζαν με πιο κατάλληλα μέσα για 
την αντιμετώπιση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων που 
είχε να αντιμετωπίσει. Ή προτεινόμενη Διάσκεψη καθυστέρησε λόγω της παν-
δημίας του κορονοϊού, με αποτέλεσμα να είναι πολύ νωρίς ώστε να πει κανείς 
αν το συγκεκριμένο σχέδιο θα αποκτήσει δυναμική και θα κερδίσει υποστή-
ριξη. Οι συγγραφείς του παρόντος τόμου δεν επιδεικνύουν ομοφωνία επί του 
θέματος αυτού. Το σχέδιο θυμίζει το Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης που 
διεξάχθηκε το 2001/2003. Ή πρόταση αναθεώρησης του ευρωπαϊκού συντάγ-
ματος που προέκυψε από το εν λόγω Συνέδριο απορρίφθηκε από τα αρνητικά 
δημοψηφίσματα του 2005 σε Ολλανδία και Γαλλία και αντικαταστάθηκε από 
τη μετέπειτα Συνθήκη της Λισαβόνας. Στη βάση αυτού του τύπου πρωτοβουλί-
ας βρίσκεται η πεποίθηση ότι μια πιο εύρωστη ΕΕ με πιο στιβαρά δημοκρατικά 
θεμέλια όχι μόνο θα προσέλκυε τη συμμετοχή περισσότερων πολιτών αλλά και 
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θα επιτύγχανε ακόμα πιο αξιόλογα αποτελέσματα. Το κατά πόσον μια τέτοια 
πορεία εναρμονίζεται με τους καιρούς μας αποτελεί ένα ξεχωριστό ζήτημα. 
Έτσι, για παράδειγμα, η Σμιτ (Κεφάλαιο 5) τονίζει τις δυνατότητες που έχει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει μεγαλύτερη επιρροή στην εξέλιξη της 
ευρωζώνης. Ο Πρατς Μονέ (Κεφάλαιο 4) επιμένει στην αξία μιας πιο προηγ-
μένης κοινωνικής Ευρώπης. Από την άλλη, ο Μενί (Κεφάλαιο 7) καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται να επανεξετάσουμε τα παραδοσιακά χαρακτη-
ριστικά της δημοκρατικής διαδικασίας, κυρίως υπό το πρίσμα τόσων πολλών 
ευρωσκεπτικιστικών τάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. 

ΔΙΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΦΉΓΉΜΑΤΑ

Οι πολιτικοί κατασκευάζουν αφηγήματα για το τι κάνουν και για ποιον λόγο το 
κάνουν. Ορισμένα από τα αφηγήματα αυτά είναι πρόσκαιρα και εφήμερα, ενώ 
κάποια άλλα ενσωματώνονται στον πολιτικό λόγο. Ορισμένα είναι σκοπίμως 
μεροληπτικά, ενώ κάποια άλλα επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια ευρύτερη 
συναίνεση. Αυτό που μοιάζει προφανές από την ανάλυση που προηγήθηκε εί-
ναι ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο κυρίαρχο αφήγημα περί ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης που να συμμερίζονται όλα τα κράτη-μέλη και να παρουσιάζεται από τους 
πολιτικούς όλων των πολιτικών οικογενειών στους πολίτες τους. Πιθανώς να 
υπήρξε ένα τέτοιο αφήγημα τα πρώτα χρόνια, όταν τέθηκαν τα θεμέλια της ΕΕ 
και οι μνήμες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα νωπές και επώδυνες. 
Θα έπρεπε ωστόσο να είμαστε επιφυλακτικοί σε κάθε απόπειρα μεγαλοποίησης 
της σύμπτωσης των αφηγημάτων που παρουσιάστηκαν στα εθνικά ακροατή-
ρια ακόμα και κατά τα πρώτα χρόνια της διαμόρφωσης μιας ενιαίας Ευρώπης. 
Έτσι, για παράδειγμα, το εξαιρετικά ηρωικό αφήγημα περί γαλλο-γερμανικής 
συμφιλίωσης φαίνεται κάπως φθαρμένο κάθε φορά που φανερώνονται οι συ-
γκρούσεις σε επίπεδο προσεγγίσεων και συμφερόντων. Αυτό που μοιάζει πολύ 
σημαντικό είναι πως τα αφηγήματα παίζουν τον δικό τους ρόλο. Οι ιστορίες 
που οι πολιτικοί των κρατών-μελών λένε στα ακροατήριά τους έχουν απήχηση 
στις προσλήψεις και τις στάσεις της κοινής γνώμης. Τα εγκώμια ή οι επικρίσεις 
που οι πολιτικοί κάθε κράτους-μέλους επιφυλάσσουν στις πολιτικές της ΕΕ 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν οι τελευταίες θα εκληφθούν ως ευπρόσδε-
κτες ευκαιρίες ή ενοχλητικά εμπόδια. Ο βαθμός στον οποίο οι πολιτικοί του 
ενός ή του άλλου κράτους-μέλους επιδιώκουν να διεκδικήσουν τα εύσημα για 
μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έχει επίσης τη δική του σημασία 
στη διαμόρφωση της εντύπωσης ότι το ένα ή το άλλο κράτος-μέλος έχει μεγα-
λύτερη ή λιγότερη επιρροή στην όλη διαδικασία. 

Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι οι παραλλαγές στα αφηγήματα που έχουν 
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να κάνουν με την ολοκλήρωση της ΕΕ έχουν αποκτήσει μάλλον μεγαλύτερη 
παρά μικρότερη πολυμορφία. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αντανακλά, αφενός, 
τις διαφορετικές πολιτικές καταστάσεις που επικρατούν μεταξύ και εντός των 
κρατών-μελών της ΕΕ. Αφετέρου, δημιουργεί με τη σειρά του πιέσεις για δι-
ιστάμενες αποτιμήσεις των αξιών της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ανάλογα με 
το ποιος είσαι και το πού βρίσκεσαι. Το γερμανικό λαϊκιστικό αφήγημα για τα 
απερίσκεπτα και ανεύθυνα «τζιτζίκια του Νότου» ήταν η αντίστροφη όψη του 
ελληνικού στερεότυπου περί της σκληρότητας των Γερμανών που επέβαλαν τη 
λιτότητα επειδή ήταν ανίκανοι να επιδείξουν αλληλεγγύη. Το φιλο-ευρωπαϊκό 
αφήγημα που αναφέρεται στους κερδισμένους από την οικονομική ολοκλήρω-
ση δεν συμβιβάζεται εύκολα με το πικρόχολο αφήγημα των χαμένων περιφε-
ρειών και κοινωνικών ομάδων. Ή –για να αναφερθούμε σε μια αντικρουόμενη 
εκδοχή περί σχετικής επιρροής–, κάποιοι πολιτικοί σε ορισμένα κράτη-μέλη 
κατόρθωσαν να κατασκευάσουν αφηγήματα που υπαινίσσονται ότι οι κυβερ-
νήσεις των χωρών «τους» άσκησαν δυσανάλογη επιρροή σε σχέση με συμπε-
φωνημένα αποτελέσματα, ενώ κάποιοι άλλοι ισχυρίστηκαν ότι μάλλον παρα-
λάμβαναν καταστάσεις παρά τις διαμόρφωναν. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι στατιστικές που αφορούν τις φανερές ψηφοφορίες 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ δείχνουν ότι η γαλλική κυβέρ-
νηση δεν καταγράφεται σχεδόν ποτέ να διαφωνεί με τις διαφαινόμενες συμ-
φωνίες, την ίδια στιγμή που τα τελευταία χρόνια η βρετανική κυβέρνηση έγινε 
αρχιπρωταγωνίστρια στην καταψήφιση. Με βάση τα επίσημα αυτά στοιχεία, 
ήταν πιο δελεαστικό και εύλογο για τους Γάλλους να ισχυριστούν ότι κατόρ-
θωσαν να ασκήσουν αποτελεσματική επιρροή, την ίδια στιγμή που οι Βρετανοί 
καλλιέργησαν την αυτο-εικόνα ότι πάνε ενάντια στο ρεύμα. Κανένα από τα 
δύο αφηγήματα δεν είναι εντελώς βάσιμο, καθώς τα πρακτικά των ψηφοφορι-
ών λένε ένα μικρό μόνο μέρος της αλήθειας. Ένας από τους τραγικούς λόγους 
της αποτυχημένης συμμετοχής του Ήνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ είναι ότι η 
ιστορία της χώρας χαρακτηρίστηκε από την τεράστια επιρροή της στους βασι-
κούς στόχους της τελευταίας – ειδικά σε ό,τι είχε να κάνει με την ενιαία αγο-
ρά, τη διεύρυνση προς ανατολάς και την υποτυπώδη κοινή εξωτερική πολιτική 
και πολιτική ασφάλειας· οι επιτυχίες αυτές ωστόσο αποτέλεσαν μυστικά καλά 
κρυμμένα από τη βρετανική κοινή γνώμη. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανα-
φορικά με την πορεία που οδήγησε στο Brexit, μπορεί κανείς να συμβουλευτεί 
το άρθρο των Μάθιου Μπέβινγκτον και Άναντ Μένον (Κεφάλαιο 11). Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι η αντίστροφη προσέγγιση εκ μέρους των γαλλικών 
κυβερνήσεων, οι οποίες παρουσιάζονταν ως μέρος της ηγετικής ομάδας των 
κυβερνήσεων της ΕΕ, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ανάδυση ενός ση-
μαντικού ευρωσκεπτικιστικού πολιτικού κινήματος υπό τη μορφή της Εθνικής 
Συσπείρωσης (του πρώην Εθνικού Μετώπου). 
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Ή παραπάνω ανάλυσή μας σχετικά με τα βασικά σκεπτικά υπέρ της ευρω-
παϊκής ολοκλήρωσης υποδηλώνει ότι, αν και υπήρξε ενδεχομένως ένα κοινό 
αφήγημα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όπως τη γνωρί-
σαμε, το αφήγημα αυτό υπερνικήθηκε από διεσπαρμένα και διαφοροποιημένα 
αφηγήματα ανάλογα με τη χώρα, την πολιτική οικογένεια, τον κοινωνικο-οικο-
νομικό τομέα ή τη θέση, την περιοχή κλπ. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επι-
δείξουμε προσοχή, αποφεύγοντας να αναγάγουμε την ερμηνεία του παραπάνω 
φαινομένου σε ένα ιδιότυπο γνώρισμα της πολιτικής της ΕΕ. Παρόμοιες τάσεις 
μπορούν να παρατηρηθούν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό 
μεμονωμένων χωρών. Δεδομένης της φθίνουσας εμπιστοσύνης προς τους πο-
λιτικούς, δεν προκαλεί καμιά έκπληξη το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη προς το 
σύστημα της ΕΕ είναι περιορισμένη. Δεδομένης της αποσάθρωσης που έχει 
υποστεί το (δυτικο-)ευρωπαϊκό μοντέλο δεξιάς/αριστεράς και των πολυσυλλε-
κτικών κομμάτων, δεν θα πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη η άνοδος κομμάτων 
και κινημάτων με αρκετά διαφορετικούς πόλους έλξης για το εκλογικό σώμα. 
Όπως λέει και ο γνωστός στίχος: «Οι καιροί αλλάζουν». 

Κάτι που περιέπλεξε ακόμα περισσότερο τα πράγματα ήταν η δυσκολία 
πλαισίωσης των αφηγημάτων σε σχέση με τις μεταρρυθμιστικές προτεραιό-
τητες της ΕΕ. Στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο Ήνωμένο Βασίλειο με 
θέμα το Brexit ήταν σχεδόν αδύνατον να ταχθεί κανείς υπέρ της μεταρρύθμι-
σης της ΕΕ χωρίς να προκαλέσει ακόμα πιο δριμείες κριτικές εκ μέρους των 
ευρωσκεπτικιστών και όσων είχαν ταχθεί αποφασιστικά υπέρ της εξόδου. Αυτή 
η πόλωση των αφηγημάτων –ενθουσιώδεις ευρωπαϊστές που υπερασπίζονται 
τις επιδόσεις της ΕΕ εναντίον σφοδρά επικριτικών ευρωσκεπτικιστών– θέτει 
εμπόδια σε κάθε μορφής εποικοδομητικό διάλογο ως προς το πώς μπορεί να 
επαναπροσδιοριστεί η ΕΕ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και 
μελλοντικές βασικές προκλήσεις. 

ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΒΛΕΨΕΙΣ

Ή ΕΕ διευρύνθηκε από 6 σε 27 (28) μέλη, υποδεχόμενη στους κόλπους της 
μια πληθώρα πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και γεωγραφικών ιδιαιτε-
ροτήτων, καθώς και διαφορετικών ιστορικών φορτίων. Τα τελευταία χρόνια, 
η ποικιλομορφία αυτή μάλλον εντάθηκε παρά αμβλύνθηκε –εν μέρει αλλά όχι 
μόνο εξαιτίας της διαδοχικής διεύρυνσης–, ενώ χαρακτηρίζει όχι μόνο τα νε-
οαφιχθέντα αλλά και πολλά από τα αρχικά μέλη της οικογένειας της ΕΕ. Ή 
συζήτηση με θέμα τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση πάει αρκετά πίσω στον 
χρόνο. Ή ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι πρωτοξεκίνησε τον καιρό περίπου 
που το Ήνωμένο Βασίλειο εντάχθηκε στην τότε ΕΚ των αρχών της δεκαετί-
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ας του 1970, όταν και εκφράστηκαν αμφιβολίες για το αν θα προσυπέγραφε 
πραγματικά ως μέλος τους βασικούς στόχους και τις πολιτικές της τελευταίας. 
Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά χρόνια –σχεδόν 40– ώσπου οι αμφιβολίες 
αυτές να κορυφωθούν υπό τη μορφή του Brexit. Ή διαφοροποίηση υπό τη μορ-
φή του εξαιρετισμού για το Ήνωμένο Βασίλειο –επιστροφή των βρετανικών 
εισφορών στον κοινοτικό προϋπολογισμό, μη συμμετοχή στην ευρωζώνη και 
στη ζώνη Σένγκεν– συνέβαλαν στην καλλιέργεια της εικόνας του Ήνωμένου 
Βασιλείου ως ενός παρείσακτου. Στο σημείο αυτό, πρέπει να κάνουμε έναν 
διαχωρισμό ανάμεσα στη διαφοροποίηση ως εποικοδομητική ευελιξία και στη 
διαφοροποίηση ως μια μορφή αποκλεισμού από το κυρίαρχο ρεύμα (ακόμα και 
αν ο αποκλεισμός αυτός είναι αυτοεπιβαλλόμενος). Από την άλλη, η αναζήτη-
ση της ομοιογένειας σε επίπεδο κανόνων και πρακτικών επίσης ενδέχεται να 
είναι αντιπαραγωγικός. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
οι προειδοποιήσεις του Ρουπνίκ (Κεφάλαιο 6) για τις επιπτώσεις που εγκυμονεί 
η τόσο έντονη επιμονή της ΕΕ να εξαγάγει το δυτικό πρότυπό της στα νέα μέλη 
της από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 

Ή ποικιλομορφία των καταστάσεων εκδηλώνεται σε διάφορα πλαίσια. Ή 
διαίρεση ανάμεσα σε ευρωζώνη και άλλα μέλη-κράτη αποτελεί ένα προφα-
νές παράδειγμα. Το χάσμα πλουσιότερων/φτωχότερων είναι ένα σχετικό πα-
ράδειγμα που δεν σχετίζεται απολύτως με τις χώρες της ΕΕ, δεδομένων των 
αυξανόμενων ανισοτήτων στο εσωτερικό τους. Ένα ευρύ φάσμα παραγόντων 
συνδέεται με τις ανάμικτες αντιδράσεις (τις τρέχουσες και τις μελλοντικές) 
στην κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι οι στάσεις απέναντι στη μετανάστευση, καθώς το σύστημα 
Σένγκεν έχει καταστεί ακόμα πιο τρωτό στη διάρκεια της πανδημίας του κο-
ρονοϊού. Εξίσου συναφές με τα παραπάνω είναι το παράδειγμα των διαφορών 
στην ικανότητα άσκησης επιρροής, δεδομένων των ασυμμετριών ισχύος ανά-
μεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Πρόκειται για έναν από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις σε Ουγγαρία και Πολωνία. Οι διαφορές σε 
επίπεδο επιλογών, προτεραιοτήτων, ακόμα και αξιών αποτελούν κομμάτι του 
ευρωπαϊκού μωσαϊκού. Στο σημείο αυτό, πρέπει να προβούμε σε έναν διαχω-
ρισμό ανάμεσα, αφενός, σε αυτές τις διαφορές που μπορούν, παρ’ όλα αυτά, 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, να ενταχθούν σε μια κοινή πολιτική ή ένα κοινό 
κανονιστικό πλαίσιο και, αφετέρου, εκείνες που είναι πιο ανθεκτικές. Αποτιμώ-
ντας τις προοπτικές που υπάρχουν για μελλοντικούς μετασχηματισμούς, πρέπει 
να αποφανθούμε για εκείνες τις περιπτώσεις για τις οποίες πράγματι υπάρχει 
–ή μπορεί να επιτευχθεί– μια κοινή λύση, σε αντίθεση με εκείνες τις διαφορές 
που είναι δομικές και επίμονες. Όσο πιο βραχυπρόθεσμες είναι οι βασικές προ-
τεραιότητες της ΕΕ, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητές της να παραμείνει 
επικεντρωμένη σε ζητήματα όπου οι ανάγκες και οι επιλογές είναι κοινές. Όσο 
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πιο ευρεία είναι η κλίμακα των προτεραιοτήτων, τόσο μεγαλύτερη είναι η πι-
θανότητα αντιμετώπισης άκαμπτων εθνικών διαφορών. 

ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΄Ή ΜΉΠΩΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ;

Επομένως, υπάρχουν ορισμένες δύσκολες επιλογές που περιμένουν όσους 
ασχολούνται επαγγελματικά με την ΕΕ, τόσο αυτούς που καταπιάνονται με τη 
χάραξη εθνικών πολιτικών και την πολιτική εν γένει όσο και εκείνους που το 
πρωταρχικό τους μέλημα είναι το συλλογικό εγχείρημα της ΕΕ. Οι επιλογές 
είναι ιδιαιτέρως δύσκολες αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο ταραγμένο είναι το 
παγκόσμιο σκηνικό και πόσο περιορισμένα τα μέσα συνεργασίας. Επιπλέον, η 
πανδημία του κορονοϊού εντείνει την αβεβαιότητα, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει 
με το ζήτημα της μόνιμης ενσωμάτωσης ή μη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς των 
μέτρων αντιμετώπισής της και των προτάσεων προϋπολογισμού στις οποίες 
κατέληξε βιαστικά η ΕΕ. Κανένας από τους συγγραφείς αυτού του τόμου δεν 
έχει μια άμεση και εύκολη απάντηση στα παραπάνω διλήμματα. Αντιθέτως, από 
τις διαφορετικές οπτικές γωνίες του ο καθένας, μοιράζονται μαζί μας τις επι-
σημάνσεις τους αναφορικά με τη φύση των διαφόρων προκλήσεων και εντοπί-
ζουν το σημείο στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθεί η αναζήτηση λύσεων. Στο 
πλαίσιο αυτής της απαράμιλλης άσκησης συλλογικής διακυβέρνησης σε έναν 
κόσμο ολοένα μεγαλύτερης συνθετότητας –μια μορφή άσκησης που ενσαρκώ-
νεται από την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση–, η επισήμανση των προβλημάτων, η 
συνειδητοποίηση των συμβιβασμών και η εξήγηση των επιλογών ενδέχεται να 
είναι εξίσου σημαντικές όσο η απόπειρα σχεδιασμού λύσεων. 
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