


Ο Γιώργος Κολυβάς αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή το 1972 και πήρε το δίπλωμα   της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 
ΕΜΠ το 1977, οπότε έγινε και μέλος του ΤΕΕ. Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του NANCYIIστην περίοδο 1983-85 και έλαβε 
Πιστοποιητικό σπουδών. Πήρε στη συνέχειατο 1988 Μάστερ στη Διοίκηση δημόσιων επιχειρήσεων από τοULB – Université Librede 
Bruxelles, Ecole de Commerce Solvay.  Είναι συνεργάτης του Κέντρου Ευρωπαϊκών  Μελετών DusanSidjanski, στο Πανεπιστήμιο της 
Γενεύης. Οι γλώσσες εργασίας του είναι τα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ελληνικά. Γνωρίζει γερμανικά.

Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία συνταξιοδοτήθηκε στο τέλος του 2019, ως Σύμβουλος στη Γενική Διεύθυνση 
REGIONALPOLICY-REGIO. Σε όλη την περίοδο από τα μέσα του 2004 έως τα τέλη του 2019  εργάσθηκε από διάφορες θέσεις για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  της Ελλάδας, μέσω της προώθησης  καινοτόμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων συγχρηματοδοτούμενων από την πολιτική Συνοχής της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων (EIBGroup), και από άλλα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα - IFIs.

Στις αρχές του 2010 έλαβε απόσπαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εργάσθηκε ως Σύμβουλος της Υπουργού Ανάπτυξης Λούκας 
Κατσέλη, και στη συνέχεια το 2011 του Υπουργού Ανάπτυξης Μιχάλη Χρυσοχοίδη.  Στην ίδια περίοδο διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΔΣ 
του ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο και με τη συμβολή του αναβαθμίστηκε με το νόμο 3912/2011 στο ΕΤΕΑΝ-Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (που μετονομάστηκε με το νόμο 4608/2019 σε  Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα), και διαχειρίζεται πόρους της ΕΕ και της 
Ελλάδας.

Εργάστηκε τότε για: 
1. Την καλύτερη πρόσβαση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων-ΜΜΕ  στη χρηματοδότηση, μέσω των προγράμματωνδανειοδότησης 
ΤΕΠΙΧ Ι , σε συνεργασία του ΕΤΕΑΝ με  εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, καθώς και μέσωνέωνεγγυοδοτικώνπρογραμμάτων. 
2. Τη δημιουργία ενός  ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων μέσω της  πρωτοβουλίας JEREMIEκαι 
τησυγχρηματοδότησηεταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου – venturecapitalστην Ελλάδα.
3. Τον σχεδιασμό και υλοποίηση του πρώτου προγράμματος « Εξοικονομώ κατ’ οίκον» στην Ελλάδα, σε συνεργασία με  εμπορικές 
τράπεζες.
4. Στο σχεδιασμό και εφαρμογή στην Ελλάδα της πρωτοβουλίας JESSICAγια τη συγχρηματοδότηση με ανακυκλούμενες πιστώσεις από 
τον δημόσιο και τραπεζικό-ιδιωτικό τομέα, υποδομών και επενδύσεων αστικής ανάπτυξης.

Στο 2012 συμμετείχε στην TASKFORCE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα. Στην περίοδο 1996-2004 είχε την ευθύνη 
συντονισμού της συγχρηματοδότησης και υποστήριξης από την πολιτική Συνοχής της ΕΕ, για τον σχεδιασμό, μελέτη και υλοποίησητων 
εξής μεγάλωνέργων υποδομής,σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές: 
1. Οδικός και ο σιδηροδρομικός άξονας ΠΑΘΕ,   ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ,  ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,  γέφυρα ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και η Ιόνια Οδός στα πρώτα 
της βήματα, η προετοιμασία των παραχωρήσεων των οδικών αξόνων της χώρας, κλπ 
2. Το κύριο έργο και οι επεκτάσεις στο Μετρό Αθήνας, το μετρό  Θεσσαλονίκης, το τραμ στην Αθήνα,  και τα έργα αναβάθμισης των 
αστικών συγκοινωνιών.
3. Τα  νέα λιμενικά έργα, όπως πχ  στη Θεσσαλονίκη η 6η προβλήτα, οι νέοιλιμένες Ηγουμενίτσας, Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Πάτρας, 
κλπ, καθώς και  τα έργα αναβάθμισης της ΥΠΑ και τωνπεριφερειακών αεροδρομίων της χώρας. 

Το 1994, με απόσπαση από την ΕΕ, εργάσθηκε ως Σύμβουλος του τότε Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Ενέργειας Κώστα Σημίτη, 
συμβάλλοντας σε μια σειρά από επιτυχείς μεταρρυθμίσεις και προγράμματα αναβάθμισης του βιομηχανικού παραγωγικού ιστού και των 
ΜΜΕ της χώρας.

Τα «Κείμενα Θέσεων» αποτελούν σειρά ενυπόγραφων επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων του ΙΝΣΟΣΙΑΛ από επιστημονικούς 
συνεργάτες, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου, στα οποία πραγματεύονται βασικές πτυχές θεματικών και προβλημάτων, 
παρατίθενται αναλύσεις, ελληνικές και ευρωπαϊκές εμπειρίες καθώς και κατευθύνσεις αντιμετώπισης και λύσεων μέσα σε ένα πλαίσιο 
συμβατό με τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.

Το παρόν κείμενο θέσεων εκφράζει τις απόψεις του συγγραφέα, και αποτελεί προδημοσίευση από τον συλλογικό τόμο  « Ο Αλτιέρο 
Σπινέλλι και το όραμά του για την Ενωμένη Ευρώπη», που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2022 από τις εκδόσεις ΓΚΟΝΟΥ, με επιμέλεια του 
Καθηγητή Σωτήρη Ντάλη.



Α. Ο ΑΛΤΙΕΡΟ ΣΠΙΝΕΛΛΙ ΚΑΙ ΤΟ 
ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ ΒΕΝΤΟΤΕΝΕ ΤΟΥ 1941 

Μέσα στη ανείπωτη φρίκη, τον παραλογισμό και τις βιβλικές καταστροφές που προκαλούσε ο 
χειρότερος ευρωπαϊκός αδελφοκτόνος πόλεμος, τον οποίο ξεκίνησε το 1939ο Χίτλερ και το 
ολοκληρωτικό καθεστώς του στη Γερμανία, και έμελλε να γενικευθεί σε όλον τον πλανήτη και 
να γίνει ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Αλτιέρο Σπινέλλι βρίσκεται εξόριστος και κρατούμενος 
από το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας του Μουσολίνι στο νησί Βεντοτένε. Πολιτικός 
φυλακισμένος και κρατούμενος του Μουσολίνι ήταν ο Αλτιέρο Σπινέλι ήδη από το 1927, 

καταδικασμένος το 1926 σε φυλάκιση 16 ετών και 8 μηνών από φασιστικό δικαστήριο του 
Μουσολίνι, όταν ήταν σε ηλικία μόλις είκοσι ετών.Και αρκούσε γι αυτό το ότι οι γονείς του κι ο 
ίδιος ήταν μέλη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος!Το ότι ο Αλτιέρο Σπινέλλι είχε 
διαγραφεί από το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα ήδη από το 1937 επειδή καταδίκαζε τον 
σταλινισμό, και αυτό-προσδιορίζονταν έκτοτε πολιτικά ως Σοσιαλδημοκράτης, δεν σήμαινε 
βέβαια κάτι ιδιαίτερο για το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας.

Ο Β Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο πιο φρικτός, φονικός, παράλογος και καταστρεπτικός από 
όλους τους συνεχώς επαναλαμβανόμενους επί σχεδόν 1200 χρόνια εμφύλιους ευρωπαϊκούς 
πολέμους, αν αρχίσουμε να μετράμε τον χρόνο περίπου στα 830 μχ, δηλαδή από την εποχή 
του Καρλομάγνου, του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα  που ένωσε υπό την κυριαρχία του 
το μεγαλύτερο τμήμα της Δυτικής Ευρώπης.

Ο Αλτιέρο Σπινέλι μαζί με τον Ερνέστο Ρόσι και με τη βοήθεια και άλλων πολιτικών 
κρατουμένων στο νησί Βεντοτένε, έγραψαν λοιπόν στα 1941 σε τσιγαρόχαρτα για τσιγάρα, και 
μας κληροδότησαν το Μανιφέστο τους « Προς μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη». Με το 
μανιφέστο τους καλούσαν τους πολίτες και τις κυβερνήσεις τους όταν θα ελευθερωνόταν η 
Ευρώπη από τον φασισμό και τον πόλεμο,  να χτίσουν  μια ενωμένη και 
δημοκρατικήΟμοσπονδιακή Ευρώπη με το δικό της Σύνταγμα, δίνονταςέμφαση και στις 
κοινωνικές μεταρρυθμίσεις καιτην κοινωνική δικαιοσύνη.

Μόνον η ενωμένη Ευρώπη, τόνιζε το μανιφέστο, θα απομάκρυνε για πάντα από τις χώρες 
μας και τα σπίτια μας, την απειλή της  φρίκης και τον παραλογισμό της εμφύλιας ευρωπαϊκής 
αιματοχυσίας  και καταστροφής,που προκαλούσαν οι  αλλεπάλληλοι πόλεμοιιδίως μεταξύ των 
πιο μεγάλων και ισχυρών κρατών της Ευρώπης, Αγγλίας, Γερμανίας, Γαλλίας και Ιταλίας.   
Μόνον η ενωμένη Ευρώπη θα επέτρεπε να χτίσουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης μαζί ένα 
δημοκρατικό μέλλον με κοινωνική δικαιοσύνη, έλεγε το μανιφέστο, ξεπερνώντας την 
παρακμή και την καταστροφή που έφερε ο αδιέξοδος εθνικισμός και ολοκληρωτισμός.Και 
ξεπερνώντας επίσης την ψευδαίσθηση και την απατηλή φαντασίωση των ισχυρών 
ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων της εποχής,ότι μόνη της η εργατική τάξη ήταν 
προορισμένη από κάποιαν «ιστορική αναγκαιότητα» να φέρει, και το χειρότερο απ όλα, να 
«επιβάλλει»  εις τον αιώνα τον άπαντα τη δίκαιη κοινωνία, τόνιζε το μανιφέστο του 
Βεντοτένε!



Το μανιφέστο αυτό έγινε το πρόγραμμα του Ευρωπαικού Φεντεραλιστικού Κινήματος- Movi-
mento Federalista Europeo, που ίδρυσε ο Σπινέλλι στο Μιλάνο τον Αύγουστο του 1943, με 
άλλους 20 φωτισμένους μαχητές της Αντίστασης, αφού δραπέτευσε από το Βεντοτένε.

Ο Αλτιέρο Σπινέλλιέγινε στη συνέχεια ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων 
Φεντεραλιστών ( UNIONDESFEDERALISTESEUROPEENS), που  ιδρύθηκε  στο Παρίσι στα 
τέλη του 1946. Συνέχισε σε όλη τη ζωή του και από διάφορες θέσεις, να αγωνίζεται για την 
ενωμένη και ομοσπονδιακή Ευρώπη. Υπηρέτησε την ιδεολογία της ζωής του για την ενωμένη 
και ομοσπονδιακή Ευρώπηκαι από θέσεις ευθύνης,  ως Σύμβουλος του μεγάλου ευρωπαϊστή 
Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, χριστιανοδημοκράτη Πρωθυπουργού της Ιταλίας στις αρχές της 
δεκαετίας του 1950. Αργότερα, στην περίοδο  1970-1976, ο Αλτιέρο Σπινέλλι έγινε μέλος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπήςμε αρμοδιότητα την βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, με 
Πρόεδρους της Επιτροπής διαδοχικά τον ιταλό Φράνκο-Μαρία Μαλφάτι, τον ολλανδό Σίκο 
Μάνσχολτ και τον γάλλο Φρανσουά Ξαβιέ Ορτολί . Επίτροπος ορίστηκε από την κυβέρνηση 
της Ιταλίας, που την περίοδο εκείνη όπως και η Γαλλία και η Γερμανία διόριζαν από δύο 
Επιτρόπους,  μετά από πρόταση προς αυτήν από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, 
αξιωματική αντιπολίτευση τότε στην Ιταλία,  με ηγέτη του από το 1972 τον φωτισμένο Ενρίκο 
Μπερλίνγουερ.

Επίσης, ο Σπινέλλι υπηρέτησε τον στόχο της ομοσπονδιακής Ευρώπης ως μέλος του ιταλικού 
κοινοβουλίου,στην εκλογική περιφέρεια της Ρώμης, την περίοδο 1976-1983, και τέλος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  στην περίοδο 1980 - 1984, αφού εκλέχθηκε στην Ιταλία,  στην 
πρώτη πανευρωπαϊκή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών του, που έγινε το 
1979. Τέλος, ο Αλτιέρο Σπινέλλι ξεκίνησε το μεγάλο και τελευταίο του ταξίδι στην αιωνιότητα 
τον Μάιο του 1986.

O Σπινέλι ίδρυσε το 1980 μια άτυπη λέσχη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-ΕΚ, που 
μοιράζονταν τις ομοσπονδιακές του ιδέες και στόχους. Η πολιτική αυτή παρέα ονομάστηκε  
Λέσχη του Κροκόδειλου, από το όνομα του εστιατορίου στο Στρασβούργο στο οποίο 
σύχναζαν. Οι ευρωβουλευτές-μέλη της άτυπης λέσχης του Κροκόδειλου, πρότειναν επίσημα 
στο ΕΚ τη σύσταση Επιτροπής με εντολή την προετοιμασία Σχεδίου Συνθήκης Ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε από την ολομέλεια του  ΕΚ, και  το Σχέδιο 
Συνθήκης που προετοίμασε η Επιτροπή αυτή με Γενικό εισηγητή  τον ίδιο τον Σπινέλλι, 
εγκρίθηκε από την ολομέλεια του ΕΚ στις 14 Φεβρουαρίου 1984, με συντριπτική πλειοψηφία. 
Οι αρχές και το πνεύμα του Σχεδίου Συνθήκης του ΕΚ- Αλτιέρο Σπινέλι του 1984, επηρέασαν 
σημαντικά όλες τις μετέπειτα νέες Συνθήκες και ιδίως τις τροποποιήσεις των ιδρυτικών 
Συνθηκών των Παρισίων και της Ρώμης. 

Οι αρχές αυτές  αποτελούν και σήμερα  θεμέλια  των Συνθηκών Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – ΣΛΕΕ όπως ισχύουν σήμερα μετά τις διαδοχικές διευρύνσεις της ΕΕ και τις 
διαδοχικές τροποποιήσεις-βελτιώσεις των Συνθηκών της ΕΕ, ιδίως με τις βασικές 
μεταγενέστερες συμπληρωματικές και τροποποιητικές Συνθήκες του Μάαστριχτ, που άνοιξε 
τον τελικό δρόμο για τη δημιουργία του ΕΥΡΩ και της ευρωζώνης,  του Άμστερνταμ, της 
Νίκαιας και της Λισαβόνας, οι οποίες  έχουν πλέον ενσωματωθεί και συγχωνευθεί με τις 
αρχικές ιδρυτικές Συνθήκες των Παρισίων και της Ρώμης.  



Β. ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Από την άλλη μεριά όμως, παρά τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση 
της ενοποίησης της Ευρώπης στα 80 χρόνια μετά το μανιφέστο του Βεντοτένε και τα 40 
σχεδόν χρόνια μετά το Σχέδιο Συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, μετά την πρωτοβουλία του Αλτιέρο Σπινέλι, οι σημερινές προκλήσεις και 
κίνδυνοι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλοί και   μεγάλοι. Εμείς, οι συνειδητοί πολίτες 
της Ελλάδας και της ΕΕ, σίγουρα οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού όλα τα 
κεκτημένα της ΕΕ, αλλά και να τα διευρύνουμε στις μέρες μας, με τον γοργό ρυθμό που 
επιβάλουν οι προκλήσεις των καιρών. 

Γιατί σήμερα η κατάσταση της Ευρώπης μετά την ρωσική εισβολή και τον καταστρεπτικό 
πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται,  αλλά και οι λοιπές πολλαπλές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει εσωτερικά και εξωτερικά η ΕΕ, δεν δικαιολογούν τον παραμικρό εφησυχασμό, 
αλλά αντίθετα απαιτούν  εγρήγορση και επείγουσες πρωτοβουλίες και δράση των 
ευρωπαϊστών! 

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση-ΕΕ , μετά τα πρώτα 72 χρόνια της λειτουργίας της 1950-2022, 
έχει σαφώς ξεπεράσει το στάδιο της Συνομοσπονδίας, ιδίως μετά την σταδιακή πρόοδο και 
την , ελπίζουμε οριστική και αμετάκλητη, παγίωση του ευρώ.Και εννοούμε τόσο την παγίωση 
του ενιαίου μας νομίσματος και της νομισματικής πολιτικής που θα ασκεί αποκλειστικά και με 
πλήρεις και ρητές αρμοδιότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλάβέβαια και την 
παγίωση της Οικονομικής  Ένωσης στην ευρωζώνη, μέσα από κοινή δημοσιονομική πολιτική 
και ουσιαστικό προϋπολογισμό της ευρωζώνης στο 10-20% του ΑΕΠ της,  και μέσα από την 
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και της ένωσης των αγορών κεφαλαίων. Έτσι θα 
μπορέσουμε να έχουμε πλέον όσο πιο σύντομα γίνεται, την προ πολλών δεκαετιών 
οφειλόμενη στους πολίτες της ΕΕ πραγματική Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Η σημερινή ΕΕ έχει σαφή μεν αλλάεμβρυακά ομοσπονδιακά χαρακτηριστικά, τόσο  θεσμικά 
όσο και λειτουργικά, που εξελίσσονται όμως διαρκώς. Οι Συνθήκες σε ισχύ για τη λειτουργία 
της έχουν μεν συνταχθεί με βάση τον στόχο ενός ολοκληρωμένου ομοσπονδιακού 
δημοκρατικού συστήματος, με τα κατάλληλα θεσμικά όργανα, τους κατάλληλους 
μηχανισμούς δημοκρατικού ελέγχου και τα απαραίτητα αντίβαρα στην εκτελεστική εξουσία,  
αλλά όμωςοι διατάξεις τους όπως ισχύουν σήμερα  απέχουν  αρκετά ακόμη από  τον τελικό 
στόχο της Ομοσπονδίας. 

Παρ όλα αυτά, η απόσταση για παράδειγμα της σημερινής ευρωζώνης από μια Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία εκείνων των Κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να προχωρήσουν στην πιο 
δημοκρατική και αποτελεσματική οργάνωση της κοινής τους δράσης, αποκλειστικά στους 
τομείς που επιθυμούν, δεν είναι αβυσσαλέα και  μπορεί και πρέπει να γεφυρωθεί σταδιακά, 
ξεκινώντας από σήμερα, με μια πρώτη μετριοπαθή, εφικτή στις σημερινές συνθήκες, και όχι 
ριζική τροποποίηση των Συνθηκών Λειτουργίας της ΕΕ - ΣΛΕΕπου είναι σε ισχύ. 



Στην πράξη όμως η πορεία της ΕΕ, όχι  μόνον προς την ομοσπονδιακή οργάνωση αλλά απλά 
ακόμη και προς την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση άμεσων προβλημάτων και 
προκλήσεων,  καθυστερεί σήμερα από κάποια Κράτη μέλη της ΕΕ, που ίσως και να  
καταχρώνται το πλαίσιο της  συνηθισμένης αέναης πολιτικής  και οικονομικής 
διαπραγμάτευσης που υπάρχει και εν πολλοίς ταυτίζεται με την σημερινή ΕΕ.

 Χρησιμοποιούν λοιπόν τα Κράτη αυτά και το δικαίωμα αρνησικυρίας όχι όμως για την 
αληθινή προστασία ζωτικών συμφερόντων τους, όπως προβλέπουν οι ΣΛΕΕ. Αλλά 
χρησιμοποιούν συχνά-πυκνά το  βέτο θέτοντας τροχοπέδη σε κοινές θέσεις και δράσεις της 
ΕΕ, σε καίριους αλλά σήμερα σαφώς διακυβερνητικούς τομείς συνεργασίας της ΕΕ, όπως η 
εμβρυακή ακόμη κοινή εξωτερική πολιτική και η συνεργασία στον τομέα της άμυνας. 

Επιπλέον, μερικά Κράτη μέλη βάζουν στα τελευταία χρόνια τροχοπέδη στην ΕΕ και με την 
αλλοίωση στην πράξη της  εφαρμογής αρχών  του Κράτους δικαίου στην επικράτειά τους, 
αλλά και μη εφαρμόζοντας επιλεκτικά και κατά περίπτωση τα τελευταία χρόνια την όποια 
κοινή μεταναστευτική πολιτική έχει ήδη εγκρίνει η ΕΕ, έστω κι αν αυτή δεν είναι ακόμη μια 
πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική που στηρίζεται σε ενιαίες αρχές και 
στόχου .

Παράλληλα, οι πολιτικές δυνάμεις του λαϊκισμού και του αντί-ευρωπαϊσμού, ενισχύονται αργά 
μεν αλλά σταθερά τα τελευταία χρόνια, σε κάποια Κράτη μέλη της ΕΕ. Τελευταίο σχετικό 
παράδειγμα είναι οι προεδρικές εκλογές της Γαλλίας του Απρίλιου του 2022. Οι εκλογές 
αυτές έδωσαν μεν καθαρό νικητή τον ξεκάθαρα ευρωπαϊστή Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο 
οποίος καλείται και εκ των πραγμάτων πλέον να αναλάβει ηγετικό ρόλο και πρωτοβουλίες για 
τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Όμως οι εντελώς ανεδαφικές θέσεις της Μαρίν Λεπέν, που λίγο 
πολύ θεωρεί την ΕΕ ως βασική αιτία της μη απρόσκοπτης ανάπτυξης της οικονομικής και 
πολιτικής-διπλωματικής διεθνούς δύναμης της Γαλλίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
προτείνοντας ουσιαστικά την έξοδο της Γαλλίας από την ΕΕ,  (παρά το ότι στα λόγια η Λεπέν 
ισχυρίζεται ότι επιδιώκει την παραμονή της Γαλλίας στην ΕΕ μη εφαρμόζοντας τις κοινές 
πολιτικές που δεν της αρέσουν, πράγμα που ισοδυναμεί με έξοδο της Γαλλίας ) , έπεισαν 
δυστυχώς το 42% των Γάλλων ψηφοφόρων στις τελευταίες αυτές προεδρικές εκλογές! 



Γ.  Η ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΞΗ ( Ή  ΑΤΑΞΙΑΣ) 
ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Όμως, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 ήλθε για να 
αλλάξει πια τα πάντα στον κόσμο και στην Ευρώπη. Η άμεση έναρξη της πορείας προς την 
ομοσπονδία μόνον των προθύμων γι αυτό Κρατών μελών της ΕΕ, θεωρούμε ότι είναι πλέον 
προϋπόθεση επιβίωσης όλης της Ευρώπης, στον ασταθή κόσμο που προοιωνίζουν και οι 
εξελίξεις των αρχών του  2022!Θα υπάρξουν λοιπόν  στα επόμενα χρόνια η λαϊκή βούληση 
και οι εμπνευσμένοι ηγέτες που θα οδηγήσουν την Ευρώπη στη σωτηρία της από την 
παρακμή και το θανατηφόρο φλερτ της με τον ανερμάτιστο λαϊκισμό;

Σήμερα, 80 χρόνια μετά το  Μανιφέστο του Βεντοτένε, οι νέες γενιές της Ευρώπης δεν 
έζησαν την γενικευμένη και απίστευτη φρίκη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, ούτε μεγάλωσαν 
όπως οι babyboomers μέσα στις πρόσφατες μνήμες των γονιών τους για την καταστροφή 
και τη φρίκη. Η προσπάθεια ανασύνταξης της ζωής και της ευημερίας στη  Δυτική Ευρώπη 
μετά τον πόλεμο του 1940-45, συνδυάστηκε αργά και μέσα από διαδοχικές κρίσεις, αλλά 
σταθερά από το 1950 και μετά με μια παράλληλη πορεία  όλο και πιο προωθημένης 
ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκλήρωσης.

Οι λαοί των χωρών της Ευρώπης κινδυνεύουν να ξεχάσουν τα διδάγματα  του 
καταστρεπτικού εμφυλίου ευρωπαϊκού  Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Κινδυνεύουν οι νέες γενιές 
να ξεχάσουν ή να αγνοήσουν και την καταβαράθρωση των αξιών του ευρωπαϊκού πολιτισμού 
και ανθρωπισμού, του ευτελισμού της αξίας της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου 
μέσα στα φρικτά Στρατόπεδα Συγκέντρωσης και μαζικής εξόντωσης στο Άουσβιτς, κλπ,  από 
το ναζιστικό και το φασιστικό καθεστώς της Γερμανίας και της Ιταλίας στην περίοδο 
1930-1945.

Η Ανγκελα Μέρκελ που κυβέρνησε τη Γερμανία και συγκυβέρνησε την ΕΕ επί δεκαέξι χρόνια,  
γνωρίζει  πολύ καλά την γερμανική νοοτροπία και την κοινή γνώμη της χώρας της. Σε 
συνέντευξη της στην κυριακάτικη Frankfurter Allgemeine Zeitung στις 24 Οκτωβρίου 2021,  
τόνισε ότι τα θεμέλια της ειρήνης στην σύγχρονη Ευρώπη κινδυνεύουν από πολλαπλή 
διάβρωση. Και αυτό μπορεί να παρασύρει ακόμη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, όπως 
είπε,  δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη από τη στιγμή που κάποια μέλη της υποκύπτουν 
στον απατηλό πειρασμό να ενεργούν με βάση κάποιες υποτιθέμενες  εθνικές 
προτεραιότητες, ξεχνώντας ότι υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα προνόμια, τα 
δικαιώματα, αλλά και τις υποχρεώσεις που συνεπάγεται για τα Κράτη μέλη της.

Αναγνωρίζει ακόμη η Ανγκελα Μέρκελ πως το Brexit μας έδειξε ότι η ενοποίηση της 
Ευρώπης είναι ένα έργο πιο δύσκολο και πιο αργό από όσο περίμενε η ίδια . Εξηγεί ακόμη ότι 
οι δυνάμεις που διαλύουν την Ευρώπη ενισχύονται σήμερα λόγω και της σχετικής 
οικονομικής και δημογραφικής παρακμής, που με τη σειρά τους ενισχύουν τις τάσεις του 
λαϊκισμού και εθνικισμού που υπόσχονται ανεδαφικές και εύκολες λύσεις και ανύπαρκτους 
και ανέφικτους πια παραδείσους εντός των παλαιών εθνικών συνόρων. 



Υπάρχει πλέον μια  διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις ανατολικές χώρες της ΕΕ και στα 
υπόλοιπα μέλη της Ένωσης,  τονίζει η Μέρκελ,  ενώ το αίσθημα ότι υπάρχει πολύ λίγος χώρος 
για ‘εθνικούς’ πολιτικούς ελιγμούς προκαλεί ίσως απογοήτευση σε κάποιους πολίτες, κι αυτό 
γιατί δεν αναλογιζόμαστε τα τεράστια οφέλη που έχουμε όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες 
από όσα έχουμε αποφασίσει ως τώρα να κάνουμε μαζί και σε συνεργασία, μέσα στους 
κόλπους της ΕΕ. Φυσικά, την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε καθαρά ότι το κράτος δικαίου 
αφορά τους πάντες και αυτή είναι μια καθοριστικής σημασίας στιγμή της ενοποίησης της 
Ευρώπης, μας υπενθυμίζει η Μέρκελ. 

Στην ιστορία,  είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι κοινοί θεσμοί που βρίσκουν λύσεις στις 
αντιθέσεις και προφυλάσσουν από τις συγκρούσεις τα κράτη γενικά , και τα ευρωπαϊκά 
κράτη, να υπονομεύονται όσο επουλώνονται οι πληγές από το παρελθόν, ειδικά όταν οι 
γενιές που δημιούργησαν αυτούς τους θεσμούς δεν είναι πια στη ζωή. 

 Ο πλανήτης μας είναι όμως σήμερα ιδιαίτερα αποσταθεροποιημένος και  μετά τη μεγάλη 
γιορτή στην Ευρώπη για το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την ανακούφιση όλων για την 
ειρηνική και αναίμακτη επανένωση της δυτικής και της ανατολικής Ευρώπης μετά το 1990, 
πρέπει να φροντίσουμε τώρα να μην μπούμε σε μια ιστορική φάση κατά την οποία θα 
ξεθωριάσουν τα σημαντικά διδάγματα που πήραμε εμείς οι ευρωπαίοι από την ιστορία των 
ατελείωτων εμφύλιων πολέμων μας. 

Αλλά δυστυχώς στις 24 Φεβρουαρίου 2022 το απίστευτο συνέβη και πάλι στην Ευρώπη! Ο 
φρικτός πόλεμος ξανά παρών στην Ευρώπη, και στην πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
σημερινές συνθήκες εντελώς απρόκλητης και αδικαιολόγητης ξένης εισβολής και πολέμου 
από την Ρωσία στην Ουκρανία και στην Ευρώπη ήταν μέχρι χθες αδιανόητες. Όμως ο 
μαύρος κύκνος ήλθε πάλι να μας επισκεφτεί στην Ευρώπη της ήπιας δύναμης, της ειρήνης 
και της συνεργασίας! Η επαναφορά του πολέμου στην Ευρώπη είναι δυστυχώς γεγονός.

Πέρα απ’ όλα τα’ άλλα φρικτά αποτελέσματα του νέου πολέμου, η Ρωσική εισβολή 
προκάλεσε στην Ευρώπη και νέα μεταναστευτική κρίση, και βαθειά ενεργειακή κρίση, κι όλα 
αυτά  πριν καλά-καλά τελειώσει  η βαθειά ανθρωπιστική, κοινωνική και οικονομική  κρίση που 
προκάλεσε στην Ευρώπη και στον κόσμο η πανδημία του κορωνοϊού, από τον Φεβρουάριο 
του 2020 μέχρι σήμερα!   

Η νέα μεγάλη μεταναστευτική κρίση που προκαλεί στην Ευρώπη η εισβολή στην Ουκρανία, 
με τη μετακίνηση από την Ουκρανία προς την ΕΕ ήδη 5 εκατομμυρίων ανθρώπων στα τέλη 
του Απριλίου 2022, δηλαδή μόλις σε δυο μήνες μετά την εισβολή!   Ταυτόχρονα, εντείνεται η 
κρίση της  κλιματικής αλλαγής και τα συχνά ακραία, καταστρεπτικά και φονικά καιρικά 
φαινόμενα και οι καταστροφές που προκαλεί. 



Κι όλα αυτά συνδυάζονται με την αναγκαία ενεργειακή και ψηφιακή μετάβαση της κοινωνίας 
και της οικονομίας όλων των χωρών της Ευρώπης, που πρέπει να εγκαταλείψουν τα ορυκτά 
ανθρακούχα καύσιμα,  και όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς κλυδωνισμούς που θα 
προκαλούνται στη μακρά μεταβατική περίοδο προς την νέα οικολογική και ψηφιακή 
οικονομία και κοινωνία.   Τέλος, έχουμε πλέον μπροστά μας   και  το ιδιαίτερα ασταθές και 
γοργά μεταβαλλόμενο παγκόσμιο  πολύ-πολικό περιβάλλον, στο όποιο, όπως  αποδεικνύεται 
και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος μεταξύ μεγάλων παγκόσμιων 
δυνάμεων που θα διεξάγεται και μέσα στην Ευρώπη, είναι εκ νέου ένα απολύτως  υπαρκτό 
ενδεχόμενο!

Σε διεθνές επίπεδο και σε γενικές γραμμές,  μπορούμε να πούμε ότι ο σημερινός παγκόσμιος  
ρόλος , κυρίως οικονομικός και κατά δεύτερο αλλά δυστυχώς σε μεγάλη απόσταση, πολιτικός 
ρόλος της ΕΕ και των κρατών μελών της , είναι σημαντικός. Το ενιαίο νόμισμα της  
ευρωζώνης, το ΕΥΡΩ, που μετράει σήμερα 22 χρόνια ζωής, έχει ήδη ιδιαίτερα σημαντική 
συμβολή στο διεθνή ρόλο της ΕΕ, και στη σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας, έχοντας 
αναλάβει τον ρόλο του δευτέρου πιο σημαντικού μετά το δολάριο αποθεματικού μέσου και 
νομίσματος των διεθνών συναλλαγών. Όμως, η διατήρηση του σημαντικού αυτού παγκόσμιου 
ρόλου της ΕΕ στο μέλλον, για να μην μιλήσουμε για την ενίσχυσή του, δεν είναι δεδομένη. 
Η ραγδαία πλέον μεταβαλλόμενη διεθνής σκηνή και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, 
δεν επιτρέπουν πλέον τέτοιου είδους βεβαιότητες, ούτε καν βραχυπρόθεσμα. Το σημερινό   
πολύ-πολικό παγκόσμιο σύστημα χαρακτηρίζεται  από αστάθεια, βαθιές αντιθέσεις και 
ταχύτατες εξελίξεις. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα  αυτής της νέου τύπου αστάθειας, πέρα από τις 
περιφερειακές συρράξεις, που αντίστοιχές τους πάντα υπήρχαν και στο παρελθόν,  
αποτελούν πχ οι υποψίες και ενδείξεις για ανάμειξη μέσω του διαδικτύου της Ρωσίας, ή έστω 
πολιτών της Ρωσίας, στις Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του  2016, τις 
Προεδρικές εκλογές της Γαλλίας το 2017, στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit στο 
Ηνωμένο βασίλειο, κλπ. 

Επίσης,   η  αποσταθεροποίηση κατά τα τελευταία χρόνια από τις ίδιες τις ΗΠΑ του 
πολυμερούς παγκόσμιου συστήματος συνεργασίας που δημιουργήθηκε μετά τον Β 
παγκόσμιο πόλεμο, και περιλαμβάνει  τον ΟΗΕ και τους πολυπληθείς παγκόσμιους 
οργανισμούς που εποπτεύει, πχ τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο οποίος έγινε τόσο 
επίκαιρος κατά την πανδημία του 2020-2021, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών στον νομισματικό και οικονομικό τομέα, καθώς και το ΝΑΤΟ στον τομέα της 
ασφάλειας, κλπ. 



Δ. Ο ΝΕΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΘΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ  

Είναι ίσως εκπληκτικό ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποσταθεροποίηση του πολυμερούς  
παγκόσμιου συστήματος συνεργασίας προκάλεσαν την τελευταία πενταετία  οι ίδιες οι ΗΠΑ, 
ιδίως κατά την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες  όμως ΗΠΑ είχαν πρωταγωνιστήσει 
τόσο στη δημιουργία όσο και στην λειτουργία αυτού του παγκόσμιου συστήματος  μετά τον 
Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο,  και μέχρι την έναρξη της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ 
τον Ιανουάριο του  2016!

Βασικός λόγος του σχετικά ασταθούς, μεταβαλλόμενου και ίσως μετέωρου σημερινού  ρόλου 
των ΗΠΑ(1) στη διεθνή σκηνή, είναι το ότι η παγκόσμια οικονομική, πολιτική και στρατιωτική 
πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ απειλείται σήμερα από δύο κύριους παράγοντες. 

Αφενός και κατά κύριο λόγο από τον εσωτερικό οικονομικό, κοινωνικό, φυλετικό  και πολιτικό 
διχασμό και πόλωση στις ίδιες τις ΗΠΑ(2), όπου οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες 
διευρύνονται συνεχώς και η μεσαία τάξη συρρικνώνεται συνεχώς στα 30 τελευταία χρόνια. 

Η πολιτική και κοινωνική πόλωση στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει  εκτός των άλλων και στην 
παρακμή και παράλυση του παραδοσιακού Ρεπουμπλικανικού κόμματος. Το φαινόμενο αυτό 
που ξεκίνησε πριν περίπου 20 χρόνια, μορφοποιήθηκε σε οργανωμένο σχήμα το 2009  με το 
κίνημα teaparty, ενώ η παράλυση του παραδοσιακού κόμματος έγινε οριστική με τον πλήρη 
έλεγχο του  από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Αυτές όμως οι εξελίξεις στο Ρεπουμπλικανικό 
κόμμα, συνεπάγονται  και τη γενικότερη αποσταθεροποίηση του παραδοσιακού δικομματικού 
πολιτικού συστήματος των ΗΠΑ, που ήλθε για να παραμείνει παρούσα και στο μέλλον! 

Η πολιτική πόλωση  οδήγησε επίσης και στα αδιανόητα και απίστευτα γεγονότα με βάση την 
ιστορία της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις ΗΠΑ, με την κατάληψη του 
Καπιτωλίου από τον οπλισμένο όχλο των περιθωριακών οπαδών του απερχόμενου Προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ, στις 6 Ιανουαρίου 2021, με σκοπό την ακύρωση της συνεδρίασης του 
Κογκρέσου που θα επικύρωνε την άνετη εκλογική νίκη του νέου Προέδρου Τζο Μπάϊντεν! Οι 
πρόσφατες δε αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ μέσα στο 2022, υπό την 
ακροδεξιά σύνθεση που δημιούργησε επί της προεδρίας του ο Ντόναλντ Τραμπ, να ακυρώσει 
νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που ελέγχει την αγορά και κατοχή όπλων, και 
τέλος να ακυρώσει την προ 50 ετών απόφαση του ίδιου δικαστηρίου που έκρινε 
συνταγματικό το δικαίωμα των γυναικών στις ΗΠΑ να αποφασίζουν οι ίδιες για την διακοπή 
της κύησης, βάζουν λάδι στη φωτιά του μεγάλου εσωτερικού διχασμού και της πόλωσης στην 
κοινωνία των ΗΠΑ, ακυρώνοντας στην πράξη με μέσο το δικαστικό πραξικόπημα του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου, την βούληση της πλειοψηφίας των πολιτών των ΗΠΑ, από την 
αριθμητική μειοψηφία των ακροδεξιών ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού κόμματος! 

(1)Βλέπε και στον  Economistτην ανάλυση του Νάϊαλ Φέργκουσον ως προς το γιατί το τέλος της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ 
δεν θα είναι ειρηνικό ! https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/20/niall-fer-
guson-on-why-the-end-of-americas-empire-wont-be-peaceful
(2) Αυτή είναι και η άποψη του  Francis Fukuyama https://www.economist.com/by-invitation/2021/08/18/francis-fu-
kuyama-on-the-end-of-american-hegemony?utm_campaign=us-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=sal
esforce-marketing-cloud&utm_term=2021-10-24&utm_content=article-link-2&etear=nl_special_2



Στη συνέχεια, η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία αλλά και η παγκόσμια  επιρροή των ΗΠΑ 
απειλείται από  την συνεχώς ανερχόμενη οικονομική, πολιτική και στρατιωτική ισχύ της Κίνας, 
κι αυτό παρά τις μεγάλες εσωτερικές αντιφάσεις του κινεζικού οικονομικού συστήματος και 
της κινεζικής κοινωνίας,(3) που εκφράζεται ανάμεσα στα άλλα και με την κυρίαρχη θέση της 
στη διεθνή μεταποιητική βιομηχανία και στο διεθνές εμπόριο, τη μεγάλη πλέον επιρροή της 
και την οικονομική και διπλωματική παρουσία της στην Ασία και την Αφρική,  όπως επίσης και 
με το φαραωνικό έργο “SilkandBeltRoad” στην Ασία, με την αυξανόμενη στρατιωτική 
παρουσία της στον Ειρηνικό, με τις διαστημικές αποστολές της και φιλοδοξίες της, κλπ.

Η παγίδα που πρώτος περιέγραψε ο Θουκυδίδης, η οποία εάν δεν ελεγχθεί επιτυχώς από 
τους πρωταγωνιστές της και τους συμμάχους τους, οδηγεί τελικά σε πόλεμο την 
εγκαθιδρυμένη δύναμη (η Σπάρτη την εποχή του Θουκυδίδη) και την ανερχόμενη δύναμη 
(και η Αθηναϊκή δημοκρατία αντίστοιχα), είναι και πάλι παρούσα στον 21ο αιώνα(4). 
Σε κάθε όμως περίπτωση ένας νέος ψυχρός πόλεμος και νέες σχετικές συμμαχίες που 
επικεντρώνονται στον ειρηνικό ωκεανό(5), καθώς και στο επικίνδυνο ζήτημα της προστασίας 
της νήσου και του κράτους της  Ταϊβάν από τις ΗΠΑ, απέναντι στην αυξανόμενη στρατιωτική 
ισχύ και παρουσία της Κίνας στην περιοχή, τη στιγμή που η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν δικό της 
έδαφος. 

Αλλά η αντιπαλότητα ΗΠΑ και Κίνας είναι ιδιαίτερα αισθητή και πέραν της περιοχής του 
Ινδο-Ειρηνικού ωκεανού, και έχει ήδη σήμερα παγκόσμιες επιπτώσεις, και περιλαμβάνει 
επίσης και εμπορικές και διπλωματικές αντιπαραθέσεις και εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ και 
Κίνας, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στις μέρες μας, πχ το ζήτημα του αποκλεισμού από 
τις ΗΠΑ και από πολλούς από  τους συμμάχους τους, των δικτύων και κέντρων κινητής 
τηλεφωνίας 5ης γενιάς της Huawei, για λόγους εθνικής ασφάλειας, κοκ.

Σε γενικές γραμμές, οι ΗΠΑ αντιδρούν ως τώρα μάλλον σπασμωδικά στην πρόκληση  που 
δημιουργεί η  συνεχόμενη άνοδος της Κίνας στα τελευταία 40 χρόνια. Αλλά και όταν 
αντιδρούν  οι ΗΠΑ, συνήθως δεν συνεννοούνται έγκαιρα και τελικά στην πράξη συχνά 
αγνοούν την ΕΕ, ή ακόμη χειρότερα, ενίοτε την βάζουν στο ίδιο τσουβάλι με την Κίνα στο 
πλαίσιο εμπορικών εχθροπραξιών! Αυτό έκανε για παράδειγμα συνεχώς ο πρώην Πρόεδρος 
των ΗΠΑ Τραμπ, που συχνά έλεγε ως Πρόεδρος ότι η Γερμανία είναι εμπορικός εχθρός των 
ΗΠΑ λόγω του εμπορικού πλεονάσματος της, όπως και η Κίνα αλλά απλά μικρότερη σε 
μέγεθος! 

(3) https://www.project-syndicate.org/onpoint/xi-china-crack-
down-¢aws-in-governance-model-by-george-magnus-2021-10?utm_source=Project+Syndicate+Newsletter&utm_campaign
=1335958ca3-op_newsletter_10_22_2021&utm_medium=email&utm_term=0_73bad5b7d8-1335958ca3-93811297&mc_cid=1
335958ca3&mc_eid=ce0a8baad5
(4) https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/09/united-states-china-war-thucydides-trap/406756/
(5) Βλέπε και στον  Economist την ανάλυση του πρώην Συμβούλου εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Μπόλτον, https://ww-
w.economist.com/by-invitation/2021/09/22/john-bolton-on-how-a-new-era-of-american-alliances-is-under-way



Και στον τομέα του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου, που σίγουρα ιστορικά έχει ευνοήσει τις 
γερμανικές εξαγωγές,  το πολυμερές σύστημα ελεύθερου εμπορίου με ρυθμιστή των 
διαφορών τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, που εγκαθιδρύθηκε με πρωταγωνιστή τις 
ΗΠΑ μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο, σήμερα καταρρέει, και πάλι όμως με πρωταγωνιστή της 
οπισθοχώρησης αυτής. τις ΗΠΑ! Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας σήμερα 
υποχωρεί σταδιακά, και αναδύονται στη θέση της μεγάλες περιφερειακές οικονομικές ζώνες, 
με κυριότερη αυτή της Κίνας και  της Ρωσίας, σε αγαστή συνεργασία μετά ΚΑΙ μετά την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία,  και των ΗΠΑ – Ιαπωνίας- Αυστραλίας και ενδεχομένως 
Ινδίας στον Ινδο-Ειρηνικό, στην οποία όμως οικονομική ζώνη η ΕΕ ή η Γερμανία δεν φαίνεται 
ως τώρα να μπορούν να παίξουν  μακροπρόθεσμα σημαντικό ρόλο! 

Σχεδόν όλες οι προσωπικές αποφάσεις  του τέως Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ στην 
εξωτερική πολιτική ήταν σπασμωδικές, αντιφατικές και αγνοούσαν ή ακόμη και επιτίθεντο 
στην ΕΕ τόσο λεκτικά,  όσο και πολιτικά και μέσω εμπορικών εχθροπραξιών. Ακόμη χειρότερα 
αρκετές ενέργειές του Προέδρου Τραμπ σχετικά με το ΝΑΤΟ, τη Συρία, το Ιράκ ή τη Λιβύη,   
αποσταθεροποίησαν τον γεωγραφικό περίγυρο της ΕΕ, εκτός των άλλων εντείνοντας και τις 
παράνομες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και πιέσεις προς αυτήν.  Η επιστροφή 
ενός Προέδρου τύπου Τραμπ στο τιμόνι των ΗΠΑ στο μέλλον δεν μπορεί να αποκλεισθεί!  Με 
όλες τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο για τις 
σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ, και για το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Βέβαια, η κυβέρνηση του Προέδρου Μπάϊντεν ξεκίνησε το 2020 με μηνύματα 
αποκατάστασης της φιλίας, της στενής συνεργασίας και των μεγάλων πραγματικών 
ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών των ΗΠΑ με την ΕΕ, στη συνέχεια αγνόησε το καλοκαίρι 
του 2021 στην πράξη πλήρως την ΕΕ αλλά και το ΝΑΤΟ,  αποφασίζοντας εσπευσμένα μόνη 
της και προχωρώντας στην πλήρη αποχώρηση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν. 
Συνεχίζοντας στην ίδια γραμμή, η κυβέρνηση Μπάϊντεν  εκτόπισε τον Σεπτέμβριο του 2021  
με  μυστικό και συνωμοτικό  τρόπο τη Γαλλία , αλλά και την ΕΕ με την ευρεία έννοια, από τον 
Ειρηνικό Ωκεανό, ωθώντας την Αυστραλία αφενός στην αθέτηση της υπογεγραμμένης και 
ήδη σε εφαρμογή σύμβασης της για την ναυπήγηση και αγορά  γαλλικών υποβρυχίων και 
αφετέρου στην αγορά αμερικανικών πυρηνοκίνητων υποβρυχίων. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ 
δημιούργησαν την αγγλοσαξονική  αμυντική Συμμαχία AUKUS για τον Ειρηνικό ωκεανό, που 
περιλαμβάνει  την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ(6), εξέλιξη που αφορά 
ιδιαίτερα και την ΕΕ.  Είναι πια ξεκάθαρο για όλους το ότι οι ΗΠΑ  μεταφέρουν τώρα 
εσπευσμένα το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντός τους και της διπλωματικής, οικονομικής 
και στρατιωτικής παρουσίας τους στον Ινδο - Ειρηνικό! Η Ευρώπη και η ΕΕ έχουν πλέον στην 
πράξη, στα απτά γεγονότα που βλέπουμε, πολύ μικρότερη βαρύτητα για τις ΗΠΑ και το 
μέλλον τους! 

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 και ο απροσδόκητος, 
φρικτός και καταστρεπτικός πόλεμος που την ακολούθησε, ενισχύουν αναμφισβήτητα και 
πάλι σήμερα το ΝΑΤΟ και τη σημασία του τόσο για την ΕΕ όσο και για τις ΗΠΑ. Όμως, δεν 
ανατρέπουν τις βασικές γεωπολιτικές κατευθύνσεις και τάσεις του 21ου αιώνα, ούτε τις 
παραπάνω θεμελιώδεις αρχές καικατευθύνσεις της σημερινής εξωτερικής πολιτικής των 
ΗΠΑ.

(6) https://www.kathimerini.gr/politics/foreign-poli-
cy/561504385/symfonia-aukus-giati-mas-afora-perissotero-apo-oso-nomizoyme/



Ε. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕ 
ΣΤΙΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; 

Οι διεθνείς αυτές εξελίξεις απαιτούν στην πράξη από την ΕΕ και όλα ανεξαιρέτως τα κράτη 
μέλη της, να σκεφτούν και να εξετάσουν πολύ σοβαρότερα  πως μπορούν να 
εξασφαλίσουν,τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,κατά πρώτο λόγο τα ίδια την 
ασφάλειά και την άμυνά τους. Κι αυτό χωρίς βέβαια ταυτόχρονα να ακυρώσουν ή να 
υποβαθμίσουν την υφιστάμενη στρατηγική συμμαχία των περισσότερων χωρών της ΕΕ με τις 
ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ! (7)

Άλλωστε οι επιμένουσες πολωτικές τάσεις στην κοινωνία και την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ 
δείχνουν ότι η εσωτερική αστάθεια των ΗΠΑ είναι πολύ πιθανό να μεταφράζεται στο μέλλον, 
τουλάχιστον κατά περιόδους, και σε αστάθεια εξωτερικής πολιτικής προς την Ευρώπη, για 
πολύ πού καιρό ακόμη! 

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ,  με εξαίρεση την αμυντικά αυτόνομη Γαλλία,   καλούνται 
λοιπόν σήμερα από τα ίδια τα γεγονότα,  είτε το θέλουν είτε όχι,  να  μειώσουν την σημερινή 
σχεδόν απόλυτη αμυντική εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ -εξάρτηση που είναι η 
κληρονομία της παγκόσμιας τάξης και συστήματος που εγκατέστησαν οι ΗΠΑ μετά τον Β 
Παγκόσμιο Πόλεμο - και να αναλάβουν τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και 
τις δικές τους ευθύνες για την δική της ασφάλεια και την άμυνα τους, χωρίς βέβαια να 
αμφισβητήσουν τις αρχές και την ουσία της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Ας μην ξεχνάμε ότι το ΝΑΤΟ το οποίο ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν είχε 
χαρακτηρίσει το 2020 ως κλινικά νεκρό, ζωντάνεψε και θεωρείται και πάλι η απαραίτητη 
Συμμαχία για τον Δυτικό κόσμο, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τον 
Φεβρουάριο του 2022. Ακόμη, η ουδέτερες μετά τον Β Παγκόσμιο πόλεμο Φινλανδία και 
Σουηδία, υπέβαλαν πρόσφατα εσπευσμένα, μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 
2022, αίτημα ένταξής τους στο ΝΑΤΟ.

Όμως η δημιουργία , έστω και  σε βάθος χρόνου, μιας πραγματικής και όχι θεωρητικής 
αμυντικής ικανότητας και δυνατότητας  των κρατών μελών της ΕΕ, στο σημερινό 
γενικόλογοκαι θολό πολιτικό πλαίσιοτης ΕΕ , και το νομικό πλαίσιο των ΣΛΕΕ σε ισχύ, είναι 
πρακτικά αδύνατη. Εάν τουλάχιστον ορισμένες χώρες της ΕΕ που το επιθυμούν, δεν  
προχωρήσουν σε αναθεωρημένο νομικό πλαίσιο της κοινής τους αμυντικής και πολιτικής 
δράσης, ομοσπονδιακού αλλά και δημοκρατικού χαρακτήρα, πραγματική κοινή πολιτική 
άμυνας της ΕΕ, απλά δεν είναι δυνατόν να υπάρξει! 

(7) Προφανώς δε η Ελλάδα ακόμη περισσότερο, με την ιδιαίτερα σημαντική θέση της στην κρίσιμη περιοχή της ανατολικής 
Μεσογείου και με τα τρία εκατομμύρια ομογενών ελληνικής καταγωγής στις ΗΠΑ  , αλλά και με τους πολλαπλούς ιστορικούς 
και πολιτιστικούς δεσμούς της χώρας με τις ΗΠΑ, έχει κάθε λόγο να προάγει την φιλία και την αμυντική και οικονομική 
συνεργασία με τη μεγάλη αυτή  χώρα. Στο πλαίσιο αυτό και η νέα πενταετής Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας – 
Mutual Defence Cooperation Agreement που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο του 2021μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ  
είναι  σημαντική και αμοιβαία επωφελής.



Κι αυτό γιατί η ριζικά διαφορετική προσέγγιση που ακολουθούν συχνά στα θέματα  της 
εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας κατά τα τελευταία χρόνια, πολλά νέα κράτη 
μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με προεξάρχουσα την διαφοροποίηση της 
Πολωνίας, Ουγγαρίας, και λιγότερο της Τσεχίας, και  των Βαλτικών χωρών, που επιθυμούν και 
περιμένουν στήριξη για την ασφάλεια και την άμυνά τους αποκλειστικά και μόνον από το 
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, κι αυτό για πάντα,  δεν επιτρέπουν  αισιοδοξία για το ότι η ΕΕ των 27 θα 
μπορέσει να προχωρήσει σε πραγματική κοινή εξωτερική πολιτική, και κοινή πολιτική 
ασφάλειας και άμυνας. 

Η αμυντική συμφωνία που σύναψε η Ελλάδα με την Γαλλία τον Σεπτέμβριο του 2021 για την 
αμοιβαία προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και των δυο χωρών(8),  είναι σίγουρα ένα 
θετικό βήμα στην κατεύθυνση της συνεργασίας και της κοινής πολιτικής άμυνας. Και η 
Ελλάδα  είναι μεν το πρώτο κράτος  που συνάπτει επιτυχώς τέτοιου είδους Συμφωνία με την 
Γαλλία, αλλά η δυνατότητα αυτή και η κοινή άμυνα της ΕΕ είχε προταθεί και προβληθεί, πέρα 
από την ιστορική και ατυχή Γαλλική πρόταση του 1950 για κοινό ευρωπαϊκό στρατό – 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άμυνας(9), που καταψηφίστηκε από την ίδια τη Βουλή της Γαλλίας, και 
από κοινή Διακήρυξη αμυντικής συνεργασίας   της Γαλλίας με το Ηνωμένο Βασίλειο,  με την 
Διακήρυξη του 1998 στο Σαιν Μαλό.(10) 

Θα περίμενε λοιπόν κανείς κρίνοντας με βάση τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, και την 
δεύτερη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, μετά εκείνη του  2014 και την ντε 
φάκτο προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία, ότι η ΕΕ θα  σπεύσει σήμερα να 
πραγματοποιήσει τουλάχιστον κάποια  πρώτα ουσιαστικά βήματα στην επόμενη δεκαετία, 
προς την κατεύθυνση μιας πιο ενισχυμένης κοινής εξωτερικής πολιτικής, και πολιτικής 
άμυνας και ασφάλειας. Και στη συνέχεια σε βάθος χρόνου, ότι θα  προχωρούσε η ΕΕ με 
αποφασιστικότητα σε  ακόμη πιο τολμηρά βήματα και εξελίξεις ώστε να μπορέσει να γίνει 
κάποια στιγμή αυτόνομη για την άμυνα και την ασφάλειά της, και άρα κυρίαρχη και σεβαστή 
από όλους, τόσο στο εσωτερικό της όσο και εκτός των συνόρων της. Κι όλα αυτά βέβαια, 
χωρίς να βλάπτεται η συμμαχία και η συνεργασία της ΕΕ με τις ΗΠΑ, και στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ, με την προϋπόθεση ότικαι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν  να το επιθυμούν αυτό στο μέλλον!
Άρα τίθεται εκ των πραγμάτων η πρόκληση στα κράτη μέλη που επιθυμούν να προχωρήσουν 
στο άμεσο μέλλον  προς την κατεύθυνση αυτήν, να το πράξουν, ακόμη και ενδεχομένως με 
την υπογραφή νέων Συνθηκών μεταξύ τους, πέραν της Συνθήκηςγια την ΕΕ και τη Συνθήκη 
Λειτουργίας της ΕΕ - ΣΛΕΕ. 

(8) https://www.euractiv.com/section/defence-and-security/news/-
french-defence-ministry-says-exclusive-economic-zones-not-part-of-greece-france-deal/?_ga=2.157076472.2142066576.163
5184703-443279962.1586707263
(9) Βλέπε και στην ιστοσελίδα της European Defence Agency: https://eda.europa.eu/our-history/mb/incep-
tion-1947-1995.html
(10)  Joint Declaration on European Defence issued at the British-French Summit (Saint-Malo, 4 December 1998): https://w-
ww.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936f-c8e9bc80f24f/publishable_en.pdf



Κι αυτό γιατί η ΣΛΕΕ   απαιτούν σε γενικές γραμμέςομοφωνία για τα θέματα της ασφάλειας, 
άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, η οποία βλέπουμε ότι είναι ανέφικτη στην πράξη, πλην 
εντελώς εξαιρετικών και κραυγαλέων περιπτώσεων, όπως πχ η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Επί πλέον η ΣΛΕΕ στο Άρθρο 239 παράγραφος 2, 
προϋποθέτουν προηγούμενη συμφωνία και των 27 κρατών μελών ως όρο για την περίπτωση 
που τουλάχιστον 9 κράτη μέλη αποφασίσουν να προχωρήσουν σε ενισχυμένη συνεργασία 
στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

Εάν λοιπόν μια δεδομένη περίοδο υπάρχουν ένταση και προβλήματα στις σχέσεις της ΕΕ και 
κάποιων Κρατών μελών, θα ήταν αφελές να πιστέψουμε ότι αυτά τα Κράτη μέλη δεν θα 
έθεταν τότε βέτο σε οποιαδήποτε προσπάθεια οποιωνδήποτε 9 κρατών μελών της ΕΕ, πχ εάν 
κάποια στιγμή τα6 ιδρυτικών Κράτη μέλη της ΕΟΚ συν την Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία 
αποφασίσουν να προχωρήσουν σε κάποια μορφή προωθημένης ενισχυμένης συνεργασίας 
για την εξωτερική πολιτική, την  ασφάλεια και την άμυνα! 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα έντασης στην ΕΕ των 27 είναι σήμερα αυτό   της Πολωνίας και 
της Ουγγαρίας, ιδίως σχετικά με τα  θέματα  σεβασμού από τις δυο αυτές χώρες των αρχών 
του κράτους δικαίου που προβλέπει το Άρθρο 2 της ΣΛΕΕ, και το μπλοκάρισμα για τους 
λόγους αυτούς από τη ΕΕ των πιστώσεων του Ταμείου ανάκαμψης προς τις δυο χώρες. Εδώ 
μετράει ιδιαίτερα  και η σχετική ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ  στις 16 
Φεβρουαρίου 2022, στις υποθέσεις C156/21 και C157/21, που απέρριψε τη σχετική προσφυγή 
της Πολωνίας και της Ουγγαρίας  εναντίον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περί των οικονομικών κυρώσεων της ΕΕ εις βάρος τους λόγω μη τήρησης των 
αρχών του κράτους δικαίου! (11)

(11) https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-02/cp220028en.pdf



ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στις τόσο δύσκολες αυτές σημερινές διεθνείς και τοπικές συνθήκες, τα Κράτη μέλη της ΕΕ 
οφείλουν να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους, την παρουσία τους και τον ρόλο τους  στο 
ΝΑΤΟ, αλλά επί πλέον πρέπει να αρχίσουν από τώρα τις προσπάθειές τους  ώστε στο μέλλον 
να είναι σε θέση να αυτό-προστατευθούν απέναντι στις έξωθεν απειλές για επίθεση, ακόμη 
και πυρηνική. Αυτές είναι οι απειλές που δέχονται σήμεραη Ευρώπη, μετά την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022! 

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία 
υπέβαλαν και επίσημα το αίτημα ένταξής τους στην ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που έγινε 
στις 23 και 24 Ιουνίου 2022, μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής και συντριπτικά θετική 
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απέδωσε ήδη το καθεστώς υποψήφιας χώρας 
στην Ουκρανία και την Μολδαβία, ενώ για τη Γεωργία η σχετική απόφαση μπορεί να ληφθεί 
σε επόμενο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση ορισμένων μεταρρυθμίσεων από τη χώρα. 

Η επιθυμία της πλειοψηφίας των λαών των χωρών αυτών να ενταχθούν στην ΕΕ είναι 
απόλυτα κατανοητή, και σε βάθος χρόνου θα πρέπει σίγουρα να γίνει πράξη, και πράξη 
σεβαστή από όλους!Γεννιέται όμως αυτόματα και το ερώτημα, εάν οι περιοχές της 
Αμπχασίας και της Οσετίας που κατέλαβε η Ρωσία το 2008 και στη συνέχεια τις αναγνώρισε 
ως ανεξάρτητα Κράτη, θα ενταχθούν στο μέλλον στην ΕΕ. Όπως επίσης γεννιέται το 
ερώτημα εάν οι περιοχές της Κριμαίας και του Ντομπάς που έχει ήδη καταλάβει η Ρωσία 
μετά την διπλή εισβολή της στην Ουκρανία το 2014 και το 2022 , αλλά και όσες περιοχές 
ενδέχεται να καταλάβει ακόμη η Ρωσία μέχρι το τέλος αυτού του φρικτού πολέμου, θα 
ενταχθούν σε βάθος χρόνου στην ΕΕ, ως περιοχές της Ουκρανίας! Και προκύπτει και το 
ερώτημα εάν η ΕΕ θα θελήσει ποτέ στο μέλλον να πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας για να 
απελευθερώσει τα εδάφη αυτά από την κατοχή της Ρωσίας ! Δυστυχώς, οι σχέσεις της ΕΕ με 
την Ρωσία έχουν γίνει τόσο περίπλοκες και τεταμένες σήμερα, ώστε το μέλλον τους 
προοιωνίζεται εξαιρετικά δύσκολο, και να απαιτεί την κατάλληλη προετοιμασία!

Πριν λοιπόν καταλήξει στην πράξη να ολοκληρώσει τέτοιου είδους διευρύνσεις η ΕΕ, οφείλει 
να έχειήδη ενισχύσει ουσιαστικά την αμυντική της αποτρεπτική δύναμη, αλλά και την 
διπλωματική της δύναμη και επιρροή! Και όπως δείξαμε, αυτό μπορεί να συμβεί μόνον με την 
ομοσπονδίωση των προθύμων Κρατών μελών της σημερινής ΕΕ, ώστε να αποκτήσουν 
πραγματικά κοινή αμυντική πολιτική, περιλαμβάνοντας και κοινή αμυντική βιομηχανία και τη 
σχετική τεχνολογική βάση,  και κοινή εξωτερική πολιτική ! Τα έξη ιδρυτικά Κράτη μέλη της 
ΕΟΚ,  ( Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο) συν την Ελλάδα , την 
Ισπανία και την Πορτογαλία, θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι τα πρώτα που θα 
προχωρήσουν προς την κατεύθυνση αυτήν. 

Πρέπει επίσης να επιβεβαιώσει η ΕΕ μια για πάντα, τη θέση της στο διεθνές ανταγωνιστικό 
οικονομικό και διπλωματικό περιβάλλον. Οι πολίτες αναμένουν  επίσης από την ΕΕ να  
προστατεύσει  παράλληλα τις αξίες  του κράτους δικαίου, του σεβασμού του ατόμου και του 
πολίτη  μέσα στην κοινωνία της Ευρώπης, σε όλα τα Κράτη μέλη της ΕΕ ανεξαιρέτως! 
 



Στον τομέα της οικονομίας,  το σύστημα της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης των 19 Κρατών μελών και 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης τους, οφείλει να προασπίσει και να προωθήσει 
την διεθνή ανταγωνιστικότητα και καινοτομία της οικονομίας της ευρωζώνης και της ΕΕ, αλλά 
και να προσπαθεί να προστατεύσει τους πλέον ευάλωτους από τις διαδοχικές κρίσεις που 
βιώνουμε.

 Οφείλει λοιπόν η ΕΕ να  προωθεί την δίκαιη και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, 
και ταυτόχρονα να προωθεί τη δίκαιη μετάβαση στη νέα ψηφιακή και πράσινη οικονομία και 
κοινωνία, προασπίζοντας και διευρύνοντας  τα σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της ΕΕγια την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή στα Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όμως 
απειλούν οι διαδοχικές κρίσεις μετά το 2009, κρίση του ευρώ και του δημοσίου χρέους, 
μεταναστευτική κρίση με τον πόλεμο στη Συρία, κρίση της τρομοκρατίας,  κρίση της 
πανδημίας, κρίση του πολέμου στην Ουκρανία. 

Όμως, ας μην τρέφουμε αυταπάτες! Όλα Αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν στην πράξη από 
τη ΕΕ όπως είναι και λειτουργεί σήμερα,  με  το σημερινό θεσμικό και οργανωτικό της 
σύστημα, με τα σημερινά μέσα, τον προϋπολογισμό  και τους περιορισμένους ίδιους πόρους 
που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ! Οι ανακοινώσεις και τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων, που συνέρχεται τουλάχιστον δυο φορές τον 
χρόνο, ζητούν συνήθως από την ΕΕ να εξετάσει λύσεις και δράσεις σε όλα τα προβλήματα 
και προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε φορά η ΕΕ, αλλά  εξετάζουν πολύ σπάνια τα μέσα 
που απαιτούν οι πραγματικές λύσεις στα ζητήματα αυτά, και πως η ΕΕ θα έχει στη διάθεσή 
της στην πράξη τα μέσα αυτά! Αυτό όμως διαιωνίζει τη σύγχυση αλλά και την απογοήτευση 
της κοινής γνώμης, που βλέπει ότι ζητούνται από το υψηλότερο επίπεδο λύσεις που θα 
δοθούν  από την ΕΕ, και αναμένει στην πράξη τις λύσεις αυτές!

Το κοινό νόμισμα και η κοινή οικονομική πολιτική, που ήδη υπάρχουν σε αρκετά 
προχωρημένο βαθμό στη σημερινή  ΕΕ, αλλά λειτουργούν κυρίως σε διακυβερνητική βάση,  
και η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας που έχει ανάγκη σήμερα η ΕΕ, αγγίζουν 
πλέον κατ ανάγκη την πεμπτουσία της κρατικής υπόστασης και του δημοκρατικού τρόπου 
οργάνωσής του, είτε το θέλουμε είτε όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και η άρνησή της είναι 
ανώφελη και επιζήμια.

Πιστεύουμε λοιπόν ακράδαντα ότι τα σημερινά Κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν, πρέπει 
να προχωρήσουν σε κάποια μορφή ομοσπονδιακού τύπου οργάνωση τους, καλύπτοντας στο 
ομοσπονδιακό επίπεδο τουλάχιστον αυτούς τους καίριους τομείς της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, της εξωτερικής πολιτικής και της Άμυνας. Θα πρέπει τα Κράτη μέλη 
που επιθυμούν να προχωρήσουν στο βήμα αυτό να  αξιοποιήσουν πλήρως προς τον σκοπό 
αυτόν αλλά και να μεταρρυθμίσουν τους υφιστάμενους θεσμούς, νομικό πλαίσιο  και Όργανα 
της ΕΕ, στη βάση των αρχών ενός ομοσπονδιακού Κράτους δικαίου, με κατάλληλη διάκριση 
των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων, και δημοκρατική νομιμοποίηση και έλεγχο στο 
ομοσπονδιακό επίπεδο. 



Ο νέος ευρωπαϊκός δήμος στην πλήρη λειτουργία του, θα έχει ανάγκη από αληθινά 
ευρωπαϊκά κόμματα, και ευρωπαϊκές εκλογές μεταξύ των ευρωπαϊκών κομμάτων για την 
ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-ΕΚ. Τα Κράτη μέλη αλλά γιατί όχι, και οι 
περιφέρειέςτους, θα μπορούν ενδεχομένως να εκπροσωπούνται σε ένα δεύτερο Σώμα του 
κοινοβουλευτικού νομοθετικού συστήματος, πχ με τη μορφή μιας Γερουσίας. Η ενδεχόμενη 
εκπροσώπηση των Περιφερειών σε ένα δεύτερο κοινοβουλευτικό Σώμα, θα καθιστούσε 
ανεπίκαιρη την ύπαρξη της σημερινής Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ, τουλάχιστον στο 
επίπεδο της υπό συζήτηση νέας Ομοσπονδίας.  

Τα δυο σώματα ή τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού συστήματος από κοινού,  θα 
πρέπει να έχουν πλήρη νομοθετική αρμοδιότητα και πρωτοβουλία, να ορίζουν πλειοψηφικά 
και να ελέγχουν τόσο την ευρωπαϊκή κυβέρνηση όσο και την ευρωπαϊκή διοίκηση, δηλαδή τη 
σημερινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε όλα τα Κράτη μέλη της ΕΕ,  και 
η την Ευρωπαϊκή κυβέρνηση θα μπορεί να προτείνει  στο ΕΚ σχέδια νόμων της Ομοσπονδίας. 
Η αναβαθμισμένη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το αναβαθμισμένο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θα συμπληρώνουν το βασικό θεσμικό και διοικητικό 
πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και βέβαια, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή θα πρέπει να έχει ένα αναβαθμισμένο και ουσιαστικό συμβουλευτικό 
ρόλο.

Προφανώς για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους χρειαζόμαστε είτε μια νέα Συνταγματική 
ΣΛΕΕ, είτε ακόμη καλύτερα ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα που θα εγκρίνουν τα Εθνικά 
Κοινοβούλια και οι λαοί των Κρατών μελών της ΕΕ  που θα προσχωρήσουν. Για τις νομικές 
και πολιτικές πτυχές των ζητημάτων αυτών έχουν γίνει από το 1950 μέχρι σήμερα 
Διακυβερνητικές Διασκέψεις, Εκθέσεις από Επιτροπές  Σοφών, άπειρα συνέδρια, έχουν 
γραφτεί τόμοι και τόμοι. Έχουν γραφτεί και επίσημα σχέδια Συνταγμάτων και Συνθηκών, όπως 
για παράδειγμα το Σχέδιο Σπινέλι του 1984 με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ή 
και το Σχέδιο Συνθήκης για το Σύνταγμα της Ευρώπης του 2004, αυτό που ενέκριναν αρχικά 
οι κυβερνήσεις και των 25 τότε Κρατώνμελών της ΕΕ, στη συνέχεια το επικύρωσαν επίσημα 
18 Κράτη μέλη,  αλλά όμως το απέρριψαν και του έβαλαν οριστικά ταφόπλακα με τα 
δημοψήφισμα τους οι λαοί της Ολλανδίας,τον Μάιο του 2005,και της Γαλλίας τον Ιούνιο του 
2005!

Η βούληση των λαών μπορεί να είναι η μόνη πραγματική και πρωτογενής κινητήρια δύναμη 
για ένα νέο και ρεαλιστικό σημερινή ξεκίνημα της πορείας προς μια πρωτότυπη και ευέλικτη 
Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Μια Ομοσπονδία των προθύμων Κρατών μελών της ΕΕ, και όχι κατ 
ανάγκη όλων, ούτε τώρα , ούτε σε βάθος χρόνου! Μια Ομοσπονδία που θα επιτρέπει 
παράλληλα και την απρόσκοπτη  λειτουργία της ΕΕ των 27, ή μελλοντικά περισσότερων 
Κρατών μελών της!



Μια Ομοσπονδία δημοκρατική,  με ουσιαστικές αρμοδιότητες σε  καίριους τομείς,  η οποία  
θα σέβεται την αυτονομία των  Κρατών  μελών σε όλους τους άλλους τομείς.Ταυτόχρονα, τα 
Κράτη μέλη θα συνεργάζονται με σταθερότητα και αμοιβαία εμπιστοσύνη σε όλους τους 
υπόλοιπους τομείς, με βάση την αρχή της επικουρικότητας για τις κατά περίπτωση 
αρμοδιότητες της ΕΕ: δηλαδή η ΕΕ θα πρέπει να έχει αυτές τις οριζόντιες αρμοδιότητες τις 
οποίες δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να αναλάβουν μόνα τους τα μεμονωμένα Κράτη 
μέλη για λογαριασμό όλων των υπολοίπων.

Αλλά όμως  εννοούμε αυτές τις ουσιαστικές ομοσπονδιακές αρμοδιότητες στους τομείς  που 
είναι απολύτως θεμελιώδεις για την επιβίωση και την πρόοδο της ΕΕ στον ασταθή και 
εξόχως ανταγωνιστικό κόσμο του μέλλοντος, όπως πχ η πλήρης Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, η κοινή Άμυνα και η κοινή Εξωτερική πολιτική, η ενέργεια και η ασφάλεια 
εφοδιασμού, η είσπραξη των ιδίων πόρων της ΕΕ καιη εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ 
και της Ευρωζώνης, και  ακόμη οι τομείς που θα μας υποδείξουν οι ίδιες οι εξελίξεις και η 
νέα πραγματικότητα, όπως έγινε πχ με τον τομέα της υγείας και την τελικά επιτυχή 
συντονισμένη αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης πανδημίας του 2020 από την ΕΕ!  Αυτόν τον 
στόχο θέλουμε να υπηρετούμε εμείς οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές από όλες τις πολιτικές 
παρατάξεις του δημοκρατικού τόξου που δεσμεύονται να σέβονται τις αρχές της διάκρισης 
των εξουσιών,  και βεβαίως του κράτους δικαίου,όχι μόνον στο επίπεδο του κάθε Κράτους 
μέλους της Ομοσπονδίας, αλλά και στο ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό επίπεδο, εμπνευσμένοι 
πάντα από την κληρονομιά που μας άφησαν τόσες και τόσες μεγάλες προσωπικότητες της 
ευρωπαϊκής ενοποίησης, όπως ο Αλτιέρο Σπινέλι.




