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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΕΕΠ)

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (ΕΕΕΠ) ιδρύθηκε το Νοέμβριο 
του 2002 βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 278/2002 στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ερευνητικό και εκπαιδευτικό φορέα που λειτουργεί εντός Πανεπιστημίου διατηρώντας 
ωστόσο ευρεία διοικητική και οικονομική αυτονομία. Το Εργαστήριο στοχεύει τόσο στην 
εξειδικευμένη μελέτη και διακλαδική προσέγγιση του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 
όσο και στην προώθηση του διαλόγου σε επιστημονική βάση. Συνεργάζεται με τα Εργαστήρια 
Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων, Μελέτης της Μετανάστευσης και της Διασποράς του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και με το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, συνδέεται με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Σπουδών και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:
- Τη συστηματική παρακολούθηση, ανάλυση, ερμηνεία και αξιολόγηση των εξελίξεων στον 
Ευρωπαϊκό χώρο.
- Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά 
ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Τη συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά ή διεθνή προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
επιμόρφωσης προσωπικού.
- Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας.
- Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, καθώς και την πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

Διευθυντής Εργαστηρίου: Καθηγητής Πάνος Καζάκος 
Υπεύθυνη Ερευνητικής και Διαχειριστικής Στήριξης Εργαστηρίου: Κλεοπάτρα Ματσουκά 

Επιστημονικό Συμβούλιο: Π. Κ. Ιωακειμίδης, Π. Καζάκος, Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης, Κ. 
Υφαντής, I. Υφαντόπουλος, Π. Βαρβαρούσης, Σ. Βέρνυ, Ε. Δούση, Ν. Κουτσιαράς

Μ ε το Εργαστήριο συνεργάζονται επίσης μέλη ΔΕΠ  άλλων Πανεπιστημίων

........................
Μηνιαία Έκδοση
Ιδιοκτήτης : Εργαστήριο Ευρωπάϊχής Ενοποίησης και Πολιτικής, Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα 

Εκδότης : ΙΤάνος Καζάκος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Ιίολιτικής 
Αιόλου 42-44, 105 60 Αθήνα

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δελτίου: Καθηγητής Π. Κ. Ιωακειμίδης
Συντακτική ομάδα: Δρ. Αννα Βαλλιανότου (υπεύθυνη σύνταξης), Κλεοπάτρα Ματσουκά.
Σε αυτό το τεύχος συνεργάσθηκαν οι Αλεξία Αλεξανδροπούλου και Γιορίνα Μαράτση.
Για τυχόν παρατηρήσεις και σχόλια: 2103689535, newslcttcrceep'ejpspa. uoa.gr

Π.Κ. Ιωακειμίδης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ 

«Ευρωεκλογές χωρίς Ευρωπαϊκή agenda»

Η πολιτική ζωή στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχει μπεί στη 

λογική των ευρωεκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές Ιουνίου. Αλλά έχει 

μπεί με στρεβλό τρόπο καθώς φαίνεται ότι είναι «λογική ευρωεκλογών χωρίς Ευρώπη». 

Και δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει όχι μόνο στίιν Ελλάδα αλλά πανευρωπαϊκά- 

σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σύμφωνα με τις τελευταίες 

δημοσκοπήσεις, η συμμετοχή στις ευρωεκλογές προβλέπεται ότι θα φθάσει στο ιδιαίτερα 

χαμηλό επίπεδο του 34% περίπου, το 66% του εκλογικού σώματος σκέπτεται να μη 

προσέλθει στις κάλπες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Εάν πράγματι συμβεί αυτό, τότε θα αποτελέσει πλήγμα στην προσπάθεια προώθησης 

της (υπερεθνικής) δημοκρατίας σε επίπεδο ΕΕ. Η απονομιμοποίηση της ενοποιητικής 

διαδικασίας επομένως θα βαθύνει. Και αυτό σε μια περίοδο που χρειαζόμαστε 

«περισσότερη και όχι λιγότερη Ευρώπη». Ακόμη , τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, η 

agenda των ευρωεκλογών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από την εθνική, εγχώρια 

θεματολογία με ελάχιστη έως μηδαμινή αναφορά στην Ευρώπη. Έτσι ο πολίτης δεν θα 

έχει την ευκαιρία να πληροφορηθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ένωση πάνω σε 

δέσμη θεμάτων που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα του και για τα οποία το 

Ευρωκοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο ως συννομόθετης (μαζί με το Συμβούλιο). Και 

στο σημείο αυτό καταγράφεται μια κραυγαλέα αντίφαση: ενώ δηλ. το Κοινοβούλιο έχει 

αναδειχθεί σε αποφασιστικό όργανο λήψης αποφάσεων, η ελκυστικότητά του στο 

εκλογικό σώμα βαίνει φθίνουσα. Για τη θλιβερή αυτή κατάσταση ευθύνονται πολλοί και 

πάντως το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το τελευταίο έχει αποτύχει να επικοινωνήσει 

αποτελεσματικά το έργο και ρόλο του. Έτσι έχει αποτύχει «να γεφυρώσει» το χάσμα 

ανάμεσα στο σύστημα της Ένωσης και την ευρωπαϊκή κοινωνία μέσω των άμεσων 

εκλογών. Η αποτυχία αυτή οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον τρόπο που το Κοινοβούλιο 

παρουσιάζει το έργο του μέσω των εντελώς δυσανάγνωστων , φλύαρων ψηφισμάτων του 

(ορισμένοι φοιτητές/τριες γράφουν απείρως καλύτερα κείμενα). Οφείλεται επίσης στον 

τρόπο επιλογής και ανάδειξης των ευρωβουλευτών και σειρά από άλλους 
λόγους................



ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής: 
δυσχερής η οικονομική κατάσταση το 
2009.

Σύμφωνα με τις εαρινές 
προβλέψεις1 της Επιτροπής, το ΑΕΠ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να 
μειωθεί κατά 4% το τρέχον έτος και, 
γενικά, να σταθεροποιηθεί το 2010. Οι 
βασικοί παράγοντες στους οποίους 
οφείλεται η ύφεση είναι η επιδείνωση της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, η 
απότομη συρρίκνωση του παγκόσμιου 
εμπορίου και οι πραγματοποιούμενες 
διορθώσεις στην αγορά στέγης σε 
ορισμένες οικονομίες. Ωστόσο, καθώς τα 
δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα 
τόνωσης παράγουν αποτελέσματα, 
αναμένεται να δοθεί εκ νέου ώθηση στην 
ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2010. Οι 
αγορές εργασίας θα πληγούν σοβαρά και 
το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 
αυξηθεί στο 11% στην ΕΕ το 2010. Το 
δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται επίσης ότι 
θα αυξηθεί απότομα στο 714% του ΑΕΠ 
το 2010, ως αποτέλεσμα τόσο της 
επιβράδυνσης όσο και των επιλεκτικών 
μέτρων που έχουν ληφθεί για τη στήριξη 
της οικονομίας, σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης της 
οικονομίας το οποίο πρότεινε η Επιτροπή.

«Η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τη βαθύτερη και πιο 
γενικευμένη ύφεση της μεταπολεμικής 
περιόδου. Ωστόσο, τα φιλόδοξα μέτρα 
που έχουν ληφθεί από τις κυβερνήσεις 
και τις κεντρικές τράπεζες στις αυτές 
εξαιρετικές περιστάσεις αναμένεται να 
συγκρατήσουν την πτώση της 
οικονομικής δραστηριότητας το τρέχον

1
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έτος και να καταστήσουν δυνατή την 
ανάκαμψη της οικονομίας κατά το 
επόμενο έτος. Για να συμβεί αυτό, είναι 
αναγκαίο να προβούμε ταχέως στην 
απομάκρυνση των «απομειωμένων 
περιουσιακών στοιχείων» από τους 
ισολογισμούς των τραπεζών και στην 
ανακεφαλαιοποίησή τους, κατά 
περίπτωση», δήλωσε o Joaquín Almunia, 
Επίτροπος αρμόδιος για τις οικονομικές 
και νομισματικές υποθέσεις.

Η επιδείνωση της οικονομικής 
κρίσης οδήγησε στη συρρίκνωση της 
παγκόσμιας δραστηριότητας και σε 
απότομη πτώση του παγκόσμιου 
εμπορίου και της βιομηχανικής 
παραγωγής κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα. Η επιδείνωση της οικονομικής 
κατάστασης έπληξε μεγάλο αριθμό 
χωρών, συμπεριλαμβανομένων των 
αναδυόμενων και των αναπτυσσόμενων 
χωρών. Ωστόσο, καθώς τα 
δημοσιονομικά και τα νομισματικά μέτρα 
τόνωσης της οικονομίας αρχίζουν να 
αποδίδουν και η οικονομική κρίση 
σταδιακά να υποχωρεί, η παγκόσμια 
ανάπτυξη αναμένεται να ανακτήσει 
θετικό ρυθμό κατά το δεύτερο εξάμηνο 
του 2009. Το 2010, η παγκόσμια 
ανάπτυξη αναμένεται να ανέλθει σε 2%.

Η ύφεση που ξεκίνησε το δεύτερο 
τρίμηνο του 2008 επιδεινώθηκε προς το 
τέλος του έτους, με το ΑΕΠ τόσο της ΕΕ 
όσο και της ζώνης ευρώ να υποχωρεί 
κατά 114% (σε τριμηνιαία βάση) το 
τελευταίο τρίμηνο. Από τις έρευνες και 
τα τεκμηριωμένα στοιχεία προκύπτει 
περαιτέρω επιδείνωση το πρώτο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους. Όλα τα κράτη μέλη 
επηρεάζονται από την επιδείνωση της 
οικονομικής κατάστασης, παρόλο που οι 
προοπτικές τους διαφέρουν ανάλογα με 
τον σχετικό βαθμό έκθεσής τους στη

χρηματοπιστωτική κρίση, τη δυναμική 
της στεγαστικής αγοράς και τον βαθμό 
ανοίγματος των οικονομιών τους.

Καθώς σταθεροποιούνται οι
χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνεται η 
εμπιστοσύνη των επενδυτών, η
δημοσιονομική στήριξη και η χαλάρωση 
της νομισματικής πολιτικής συμβάλλουν 
σταδιακά στην ανάκαμψη της 
πραγματικής δραστηριότητας, η μείωση 
του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα σταματήσει 
έως το τέλος του τρέχοντος έτους και οι 
ρυθμοί ανάπτυξης θα έχουν και πάλι 
θετικό πρόσημο στη διάρκεια του 2010.

Η ύφεση επηρεάζει όχι μόνο όλα 
τα κράτη μέλη αλλά επίσης όλες σχεδόν 
τις συνιστώσες της ζήτησης. Οι ιδιωτικές 
επενδύσεις πλήττονται ιδιαίτερα, όπως 
προκύπτει από τις προβλέψεις για 
συρρίκνωση της ζήτησης, από την 
απότομη μείωση της χρήσης της 
παραγωγικής ικανότητας και από τις 
δυσχερείς συνθήκες χρηματοδότησης. 
Παρομοίως, οι εξαγωγές μειώθηκαν 
σημαντικά λόγω της αισθητής κάμψης 
του παγκόσμιου εμπορίου. Ενώ η 
ιδιωτική κατανάλωση αντιστέκεται 
σχετικά καλά χάρη στις χαμηλότερες 
τιμές του πετρελαίου και στα χαμηλότερα 
επίπεδα πληθωρισμού, το πραγματικό 
διαθέσιμο εισόδημα είναι πιθανόν ότι θα 
μειωθεί λόγω της σταδιακής επιδείνωσης 
των συνθηκών στην αγορά εργασίας. 
Μόνο η δημόσια κατανάλωση και οι 
δημόσιες επενδύσεις θα συμβάλουν 
θετικά στην ανάπτυξη κατά το τρέχον 
έτος, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών 
μέτρων τόνωσης της οικονομίας που 
έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ.

Οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας 
άρχισαν να επηρεάζονται κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου έτους, με τη 
συνηθισμένη χρονική υστέρηση σε σχέση 
με την οικονομική επιβράδυνση. Όσον 
αφορά τις προοπτικές, η απασχόληση

αναμένεται να μειωθεί κατά 214% τόσο 
στην ΕΕ όσο και στη ζώνη ευρώ το 
τρέχον έτος και κατά ένα επιπλέον 
ποσοστό 114% το 2010, με αποτέλεσμα 
την απώλεια περίπου 814 εκατ. θέσεων 
εργασίας για τα δύο αυτά έτη, σε 
αντίθεση με τη καθαρή δημιουργία 914 
εκατ. θέσεων εργασίας την περίοδο 2006- 
08.

Τα δημόσια οικονομικά δέχτηκαν 
επίσης βαρύ πλήγμα λόγω της ύφεσης: το 
δημόσιο έλλειμμα προβλέπεται να 
υπερδιπλασιαστεί το τρέχον έτος στην ΕΕ 
(από 2,3% του ΑΕΠ το 2008 στο 6%) και 
αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω το 
2010 (στο 714%). Η απότομη επιδείνωση 
στη γενική δημοσιονομική κατάσταση 
οφείλεται εν μέρει στην ίδια την 
οικονομική επιβράδυνση, δεδομένου ότι 
οι αυτόματοι σταθεροποιητές είναι 
σχετικά σημαντικοί στην Ευρώπη, αλλά 
επίσης αντικατοπτρίζει το μεγάλο εύρος 
των επιλεκτικών δημοσιονομικών μέτρων 
τόνωσης της οικονομικής
δραστηριότητας.

Ο πληθωρισμός μειώθηκε έντονα 
κατά τους τελευταίους μήνες και 
πρόκειται να συνεχίσει να μειώνεται κατά 
το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 
τρέχοντος έτους, λόγω των περαιτέρω 
σημαντικών αποτελεσμάτων βάσης, των 
δυσμενών οικονομικών προοπτικών και 
της προβλεπόμενης μείωσης των τιμών 
των βασικών προϊόντων. Συνολικά, ο 
πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αναμένεται 
ελαφρά χαμηλότερος του 1% στην ΕΕ 
(και 14% στη ζώνη ευρώ) το 2009, και να 
φθάσει στο κατώτατο σημείο το τρίτο 
τρίμηνο και στις δύο περιοχές. Εφόσον τα 
αποτελέσματα βάσης των παλαιότερων 
αυξήσεων των τιμών της ενέργειας και 
των τροφίμων παύουν να 
συμπεριλαμβάνονται στο ετήσιο ποσοστό 
από το προσεχές φθινόπωρο, ο 
πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) αναμένεται
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σταδιακά να ανακάμψει σε περίπου 1 %% 
κατά το επόμενο έτος.

Οι προοπτικές για την οικονομία 
και τον πληθωρισμό χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη αβεβαιότητα, δεδομένου ότι η 
παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει τη 
χειρότερη ύφεση μετά τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κίνδυνος 
χειρότερων των αναμενόμενων
προοπτικών εξαρτάται ιδίως από τις 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και 
της έντασης της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των διαφόρων τομέων της οικονομίας. 
Επιπλέον, τα δημοσιονομικά και 
νομισματικά μέτρα τόνωσης της
οικονομίας μπορεί να είναι
αποτελεσματικότερα απ'ότι αναμένεται 
για την αποκατάσταση της σταθερότητας 
και της εμπιστοσύνης στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές και για τη 
στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας. 
Οι κίνδυνοι όσον αφορά τις προοπτικές 
του πληθωρισμού φαίνονται
ισορροπημένοι το τρέχον έτος, ως 
αποτέλεσμα της πιθανής εξέλιξης των 
τιμών των βασικών αγαθών και της τάσης 
σχετικά με τον καθορισμό τιμών και 
μισθών

Το ϋ20 και το ΔΝΤ.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

(ΔΝΤ) ήταν ο κύριος νικητής του ΰ20 
(Λονδίνο, 2 Απριλίου 2009). Ενισχύθηκε 
με νέους πόρους και με νέα καθήκοντα. 
Συγκριμένα οι ηγέτες του 020 
συμφώνησαν να τριπλασιάσουν την 
ικανότητα δανεισμού του οργανισμού 
από το τωρινό επίπεδο των $250 δισ στα 
$750 δισ. και να επιτρέψουν τη 
δημιουργία μιας νέας ειδικής 
επιχορήγησης, η οποία ουσιαστικά 
παρέχει τη δυνατότητα υπέρβασης του 
πιστωτικού ορίου των $250 δισ 
προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα. 
Αυτή η νέα επιχορήγηση είναι ένα από τα 
λίγα συγκεκριμένα μέτρα που

λαμβάνονται για την ενίσχυση της 
παγκόσμιας οικονομίας. Το ΔΝΤ θα 
χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό ποσό της 
τάξης του 1.1 τρισ. για την αντιμετώπιση 
των διεθνών οικονομικών προβλημάτων. 
Σε αυτά προστίθεται το ποσό των $100 
δισ. για επιπλέον δανεισμό τα οποία θα 
διατεθούν σε αναπτυξιακές τράπεζες. Ένα 
ποσό περίπου της τάξης των $6 δισ. θα 
εξοικονομηθεί από τη μερική πώληση 
των αποθεμάτων χρυσού του ΔΝΤ, με τα 
χρήματα να προορίζονται για τις 
φτωχότερες παγκοσμίως χώρες. Η Κίνα 
και άλλες αναδυόμενες οικονομίες 
ξεκαθάρισαν ότι αναμένουν τη 
μεταρρύθμιση του συστήματος 
διακυβέρνησης του ΔΝΤ προκειμένου να 
αρχίσουν να κάνουν δωρεές. Σύμφωνα με 
το ανακοινωθέν της ομάδας του ϋ20, οι 
ηγέτες είναι αποφασισμένοι να 
μεταρρυθμίσουν και να εκμοντερνίσουν 
του διεθνείς θεσμούς, και, κατά συνέπεια, 
λίγες κινήσεις αναμένεται να γίνουν πριν 
την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, 
το 2011.

Οι ηγέτες αποφάσισαν ότι, στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης ρυθμιστικής 
ικανότητάς του, το ΔΝΤ θα πρέπει να 
συνεργαστεί με το Φόρουμ Οικονομικής 
Σταθερότητας, το οποίο μετονομάζεται σε 
Συμβούλιο Οικονομικής Σταθερότητας, 
παρέχοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις για 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το 
παγκόσμια οικονομικό σύστημα και 
προτείνοντας τις κατάλληλες δράσεις για 
την αντιμετώπισή τους. Οι ηγέτες 
προτίμησαν να μετριάσουν τις αναφορές 
τους στο νέο κατάλογο που
δημοσιοποίησε ο ΟΑΣΑ για τους 
φορολογικούς παραδείσους και να μην 
τον συμπεριλάβουν στην ανακοίνωσή 
τους. Επιση μαίνεται ότι η Κίνα
αντιτέθηκε στη συμπερίληψη του 
προαναφερθέντος καταλόγου στο
ανακοινωθέν λόγω της ευαισθησίας της 
για το Χόνγκ Κονγκ και το Μακάο. Οι

ηγέτες του G20 επανέλαβαν ότι φραγμούς τους στο εμπόριο, με τον ένα ή
απορρίπτουν τον προστατευτισμό σε τον άλλο τρόπο. Οι ηγέτες του G20 θα
αντίθεση με την έκθεση της Παγκόσμιας συναντηθούν ξανά το καλοκαίρι ή το 
Τράπεζας, σύμφωνα με την οποία τα 17 φθινόπωρο του 2009. 
από τα 20 κράτη έχουν ενισχύσει τους

ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών στην ψηφιακή εποχή
Η Επίτροπος για την κοινωνία της πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας, κα 

Viviane Reding, τόνισε σε σχετικό μήνυμα της ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής των 
πολιτών πρέπει να καταστεί προτεραιότητα στην ψηφιακή εποχή. Ειδικότερα, 
υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν πως 
χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία και ότι προς τη διασφάλιση αυτού του 
σκοπού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει σημαντική δράση. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
είναι υποχρεωμένα από την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2002/58/ΕΚ, οδηγία 95/46/ΕΚ) 
να προστατέψουν τους πολίτες διασφαλίζοντας ότι οι νέες τεχνολογίες θα λειτουργούν 
σεβόμενες τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να κινηθεί εναντίον των κρατών «που θα βρεθούν 
κατώτερα των περιστάσεων». Το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών που σχετίζεται με 
την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων ορίζει ρητά ότι επεξεργασία δεν 
δύναται να υπάρξει χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση τους. Όπως χαρακτηριστικά 
επιση μάνθηκε από την Επίτροπο οι τάσεις της τεχνολογίας διευκολύνουν τη χρήση αλλά 
και τη κατάχρηση των προσωπικών στοιχείων και για αυτό το λόγο οι πολίτες και 
ειδικότερα οι ανήλικοι πρέπει να προστατευτούν από τη συγκεκριμένη αρνητική 
συνέπεια των νέων σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Επιπρόσθετα, η κα Viviane Reding 
αναφέρθηκε στα λεγάμενα «έξυπνα τσιπάκια» λέγοντας ότι κανένας Ευρωπαίος δεν 
πρέπει να φέρει τσιπ σε κάποιο από τα υπάρχοντα του χωρίς πρώτα να έχει ενημερωθεί 
αλλά και στις εταιρίες κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες προέτρεψε να ενισχύσουν την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στο διαδίκτυο. Οι τελευταίες σε πρόσφατη συνάντηση με 
την Επιτροπή συμφώνησαν τη βελτίωση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
ιδιαίτερα των ανηλίκων σε ιστοσελίδες αυτού του είδους.
Ισότητα των φύλων

Η πρόεδρος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα 
των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Anna Zaborska, σε σχετική συνέντευξη της 
υποστήριξε ότι η ισότητα των φύλων μπορεί να επιτευχτεί μόνο με την συμμετοχή των 
ανδρών στις σχτικές διαδικασίες . Κατά τα λεγάμενα της αυτός είναι ένας παράγοντας, ο 
οποίος συχνά παραβλέπεται αλλά είναι αναγκαίο να συνειδητοποιηθεί ότι η επίτευξη 
αυτού του σκοπού σε κάθε περίπτωση προωθεί ταυτόχρονα και το συμφέρον των 
ανδρών. Για παράδειγμα, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου απαιτεί 
εξ ορισμού την όλο και μεγαλύτερη από πλευράς ανδρών συμμετοχή. Το γεγονός ότι 3 
από τα 40 μέλη της εν λόγο κοινοβουλευτικής επιτροπής είναι άνδρες μπορεί να 
αποδείξει ότι το ανδρικό φύλο δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες αναμένουν 
πολλά από την συμμετοχή τους αλλά και ότι η ισότητα μεταξύ των φύλων δεν έχει 
επιτευχτεί πλήρως παρά τους τόσους αγώνες εξαιτίας και του συγκεκριμένου λόγου. 
Επιπρόσθετα, η κα Zaborska αναφέρθηκε στο έργο της κοινοβουλευτικής επιτροπής



Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων λέγοντας ότι τα τελευταία 5 χρόνια 
μόνο ενέκρινε περισσότερες από 40 εκθέσεις οι οποίες αφορούσαν μεταξύ των άλλων 
την στρατηγική της Λισαβόνας, τη δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη, τις συνέπειες 
της οικογενειακής ζωής των γυναικών. Αν και οι συγκεκριμένες εκθέσεις δεν έχουν 
νομοθετικό χαρακτήρα και κατά συνέπεια δεν οδηγούν σε κοινοτική νομοθεσία, είναι 
ωστόσο πολύ σημαντικές καθώς παρέχουν ερευνητικό υλικό, προτείνουν λύσεις, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές και γενικότερα 
αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών. Όσον αφορά το μέλλον η κα Zaborska θεωρεί 
ότι τα θέματα που θα απασχολήσουν την επιτροπή θα σχετίζονται με τις γυναίκες στην 
οικονομική κρίση, τις γυναίκες-μετανάστριες και άλλα παρόμοιου ενδιαφέροντος. 
Ενίσχυση Μειονεκτικών Περιοχών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετική ανακοίνωση της προτείνει τη δημιουργία 
ενός νέου συστήματος ταξινόμησης των αγροτικών περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα 
καθορίζοντας 8 νέα εδαφικά και κλιματικά κριτήρια (χαμηλή θερμοκρασία, καταπόνηση 
λόγω υψηλών θερμοκρασιών, αποξήρανση του εδάφους, σύσταση και πετρώδες του 
εδάφους, βάθος ριζοφυΐας, χημικές ιδιότητες του εδάφους, ισοζύγιο υγρασίας και κλίση 
του εδάφους). Ο σκοπός αυτού του νέου συστήματος δεν είναι άλλος από την 
απλοποίηση και την καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων και η επίτευξη του απαιτεί την 
στενή συνεργασία της Επιτροπής και των εθνικών αρχών αφού χωρίς προηγούμενη 
διαπίστωση της δυνατότητας εφαρμογής αυτών των κριτηρίων δεν πρόκειται να υπάρξει 
νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή. Πιο συγκεκριμένα, οι εθνικές αρχές καλούνται 
να διαβιβάσουν τις προτάσεις τους έως τον Οκτώβριο του 2009 και σύμφωνα με 
εκτιμήσεις το νέο σύστημα πρόκειται να είναι έτοιμο το 2014. Από την εν λόγω 
αναθεώρηση δεν επηρεάζονται οι ορεινές περιοχές ή οι περιοχές με ειδικά 
μειονεκτήματα αλλά καθαρά στρέφεται στη σαφή και αντικειμενική ταξινόμηση των 
περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα. Σύμφωνα με την αρμόδια για θέματα γεωργίας και 
αγροτικής ανάπτυξης Επίτροπο κα Mariam Fischer Boel, η οριοθέτηση των περιοχών 
αυτών πρέπει να γίνει με τρόπο ορθολογικό προκειμένου να παραχθούν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα αφού είναι προς το συμφέρον των γεωργών αλλά και όλων μας να 
εξακολουθήσουν να καλλιεργούνται οι συγκεκριμένες περιοχές με σκοπό να 
αποφευχθούν οι περιβαλλοντικές βλάβες.
Μέτρα για το κλίαα και την ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίηση της για την έκδοση της 
δέσμης μέτρων για το κλίμα, την ενέργεια αλλά και για τη νομοθεσία που σχετίζεται με 
την περιστολή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τα καινούρια αυτοκίνητα και 
τα καύσιμα μεταφορών. Η εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων πρόκειται να οδηγήσει 
στον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων και 
στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Τα νέα αυτά μέτρα όντας 
νομικώς δεσμευτικοί στόχοι προωθούν την περικοπή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
σε επίπεδο κατά 20% χαμηλότερα από εκείνα του 1990 και ταυτόχρονα την αύξηση του 
μεριδίου συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ενέργειας σε 20%. 
μέχρι το 2020. Η επιδίωξη αυτών των δυο στόχων καθιστά την Ευρώπη την πρώτη 
περιφέρεια στον κόσμο που εφαρμόζει τόσο αυστηρά μέτρα για το κλίμα και την 
ενέργεια και αντανακλά την ισχυρή βούληση της να συμβάλλει σημαντικά στην σύναψη 
διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, τον Δεκέμβριο.

ΦΑΚΕΛΟΣ
ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΙΝ

Οι έβδομες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθούν 4-7 
Ιουνίου του 2009. Γύρω στα 400 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών θα έχουν το 
δικαίωμα να ψηφίσουν τους 736 ευρωβουλευτές για το μοναδικό Ευρωπαϊκό θεσμό στον 
οποίο οι πολίτες έχουν άμεσο λόγο.

Προβλέψεις για τις επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές και σχολιασμός.
Με μόνο ορισμένες εβδομάδες να υπολείπονται μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές, 

στο πρόσφατο ευρωβαρόμετρο που πραγματοποιήθηκε τη χρονική περίοδο Ιανουάριο- 
Φεβρουάριο 2009 απεικονίζεται μια ζοφερή εικόνα: μόνο το 30% των ψηφοφόρων θα 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ένα ποσοστό πολύ χαμηλό. Το μειωμένο 
ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές εκλογές δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Υπάρχει μια 
σταθερή πτώση από το 1979 με το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές το 
2004 να ανέρχεται στο 45,7%. Αυτή η εξέλιξη είναι παράδοξη: ενώ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενδυναμώνεται θεσμικά, καθώς αναλαμβάνει περισσότερα δικαιώματα ως 
συν-νομοθέτης με το Συμβούλιο των Υπουργών, αποδυναμώνεται με τη μείωση του 
ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών. Επισημαίνεται ότι οι πολίτες της Ε.Ε. από τα 
νέα κράτη-μέλη δεν έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με τους παλαιούς 
Ευρωπαίους εταίρους. Μόνο το 17% των Πολωνών σκοπεύει να ψηφίσει στις 
επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές, το μικρότερο ποσοστό από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. 
Στη συνέχεια βρίσκεται η Αυστρία, με ποσοστό συμμετοχής 21%, το οποίο 
ακολουθείται από το 22% των Βρετανών, το 24% των Πορτογάλων και το 25% των 
Σλοβάκων. Ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο από το 25% συναντάμε στους Τσέχους, 
στους Ούγγρους και Ισπανούς ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο των Ιταλών και των 
Βούλγαρων θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία. Στη Γερμανία, την 
πολυπληθέστερη χώρα της Ε.Ε., το 43% των πολιτών θα ψηφίσει. Στη Γαλλία και την 
Ολλανδία, χώρες που απέρριψαν τη Συνταγματική Συνθήκη, το ποσοστό ανέρχεται στο 
47% ενώ στην Κύπρο και την Ελλάδα το 49% δηλώνει ότι θα συμμετάσχει, με τα 
ποσοστά να ανέρχονται στο 56% στη Μάλτα και τη Δανία, στο 62% στο Λουξεμβούργο 
και στο 70% στο Βέλγιο. Στις δύο τελευταίες χώρες επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στις 
εκλογές είναι υποχρεωτική.

Πρέπει να τονισθεί ότι τα ποσοστά αποχής στις εκλογές οφείλονται στον 
αυξανόμενο ευρωσκεπτικισμό, αλλά, κυρίως, στο αίσθημα ότι η ψηφοφορία δε θα κάνει 
τη διαφορά. Η οικονομική κρίση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική στροφή προς 
τα αριστερά στις ευρωπαϊκές εκλογές. Από την άλλη πλευρά, ο χαρακτήρας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να αλλάξει με την αύξηση των μελών από τις 
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης στις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Σε έρευνα που 
παρουσίασε (7/4/2009), ο καθηγητής Simon Hix (LSE), χρησιμοποιώντας εθνικές 
δημοσκοπήσεις και αποτελέσματα προηγούμενων ευρωπαϊκών εκλογών, επισημαίνεται 
ότι η κατάσταση των πολιτικών ομάδων του ΕΚ θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό η ίδια 
μετά τον Ιούνιο, με το κέντρο-δεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) να προηγείται και



τους Σοσιαλιστές και τους Φιλελεύθερους να έπονται. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με 
την έρευνα, η Ομάδα του ΕΛΚ αναμένεται να κερδίσει 249 έδρες (από 288), οι 
Σοσιαλιστές 209 έδρες (από 217) και οι Φιλελεύθεροι 87 έδρες (από 100 θέσεις), με 
συνολική μείωση των ευρωβουλευτών σε 736 από τους 785 που είναι σήμερα. Ο Simon 
Hix δήλωσε ότι, ενώ στην τρέχουσα Ευρωβουλή οι δυνάμεις της κεντρο-δεξιάς συνολικά 
είναι μεγαλύτερες από τις κινήσεις της κέντρο-αριστεράς, στη νέα βουλή οι δυνάμεις θα 
είναι ισόρροπες. Ορισμένοι σοσιαλιστές πιστεύουν ότι η συνεχιζόμενη οικονομική 
κρίση, που σε μεγάλο βαθμό θεωρείται αποτέλεσμα των δεξιών πολιτικών “laissez-faire'’ 
θα επηρέαζε το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών. Ωστόσο, η έρευνα δείχνει ότι 
αυτό δε θα συμβεί στα έξι μεγαλύτερα κράτη μέλη της Ε.Ε. - τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη 
Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία, περίπου στο 56% των εδρών του 
ΕΚ- όπου η κέντρο-αριστερά «δεν αναμένεται να πάει καλά». Σύμφωνα με την 
πρόβλεψη του καθηγητή Simon Hix, η κέντρο-δεξιά θα συνεχίσει να προηγείται παρά 
την αποστασία των Βρετανών Συντηρητικών (27 βουλευτές) με το σχηματισμό ενός 
άλλου κόμματος. Ευρωσκεπτιστικές και ακροδεξιά κόμματα δεν αναμένεται να 
επωφεληθούν από τη δυσαρέσκεια των πολιτών της Ε.Ε. για την οικονομική κρίση, ούτε 
να διατηρήσουν τον τρέχοντα αριθμό εδρών (περίπου 45). Εν τω μεταξύ, οι Libertas, ένα 
πανευρωπαϊκό κόμμα που αντιτάσσεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, δεν αναμένεται να 
κερδίσουν έδρες καθώς οι πολίτες αναμένεται να ψηφίσουν με γνώμονα τα εθνικά 
ζητήματα, όπως είναι οι επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης. Η έρευνα έχει ήδη γίνει 
αντικείμενο επικρίσεων.

Σύμφωνα με τον Simon Hix, η οικονομική κρίση καθιστά αυτές τις ευρωπαϊκές 
εκλογές περισσότερο εθνικές από συνήθως καθώς οι ψηφοφόροι στρέφονται στις 
κυβερνήσεις τους και ζητούν λύσεις. Επίσης, ο Βρετανός καθηγητής προέβλεπε ότι το 
«προοδευτικό μπλοκ» - σε σχέση με τα ζητήματα της μετανάστευσης και του 
περιβάλλοντος - είναι «ελαφρώς μεγαλύτερο», ενώ το φιλελεύθερο μπλοκ θα είναι 
«ελαφρώς μικρότερο». Μέσα στο ΕΚ θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση των πολιτικών 
ομάδων. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η Ομάδα του ΕΛΚ αναμένεται να είναι 
«πολύ λιγότερο γερμανική και περισσότερο πολωνική» κάτι που «μπορεί να αλλάξει το 
χρώμα ή τη φύση της πολιτικής του ΕΛΚ». Επίσης οι Βρετανοί Συντηρητικοί θα 
δημιουργήσουν ένα νέο κόμμα (27 βουλευτές), το οποίο αναμένεται να συμπεριλάβει το 
Τσεχικό κόμμα “Civic Democrats” και ορισμένα από τα κόμματα της εθνικιστικής 
ομάδας UEN, η οποία αναμένεται να μην υφίσταται μετά τον προσεχή Ιούνιο. Οι 
Ευρωπαίοι Συντηρητικοί αναμένεται να είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ομάδα στο 
κοινοβούλιο με 58 έδρες, ακολουθούμενη από το αριστερό GUE, ομάδα με 48 έδρες 
(από 41), τους Πράσινους με 39 έδρες (από 43) ενώ η σημερινή πολιτική ομάδα 
Ανεξαρτησίας / Δημοκρατίας αναμένεται να χάσει τη δυνατότητα διαμόρφωσης 
πολιτικής ομάδας στο ΕΚ λόγω της μη συγκέντρωσης των αναγκαίων εδρών. Ο 
Καθηγητής Simon Hix παραδέχθηκε ότι η πρόβλεψη των εκλογών ότι είναι «κάτι τρελό» 
και τόνισε ότι, καθώς το μέσο ποσοστό συμμετοχής είναι χαμηλότερο σε σχέση με τα 
προηγούμενα, «οι προβλέψεις θα μπορούσαν να αλλάξουν σημαντικά». Ένα μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετοχής είναι πιθανό να ενισχύσει τα κυβερνώντα κόμματα.

Σε σχετική μελέτη του CEPS (Julia De Clercj-Sachsse) αναφέρεται ότι υπάρχουν 
τουλάχιστον τρία στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχήν το γεγονός ότι οι 
περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση 
καλύτερα από αυτές που είναι εκτός ευρώ είχε δημιουργήσει προσδοκίες ενίσχυσης της

δημόσιας στήριξης στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Αυτό φάνηκε να επιβεβαιώνεται από την 
πρόσφατη μεταστροφή της κοινής γνώμης στην Ιρλανδία υπέρ της Συνθήκης της 
Λισαβόνας, σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα. Δεύτερον, το ΕΚ κράτησε μια αποφασιστική 
στάση έναντι της Επιτροπής και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας, για παράδειγμα, 
αποφάσεις σχετικά με το διορισμό της Επιτροπής Barroso και παίζοντας βασικό ρόλο σε 
πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες. Τα γεγονότα αυτά 
ενίσχυσαν τη θέση του ΕΚ στο πλαίσιο του θεσμικού τριγώνου και τη φήμη του ως 
πολιτικού παράγοντα. Σύμφωνα με τους νέους θεσμικούς κανόνες, οι ευρωβουλευτές θα 
συναποφασίζουν για μια σειρά τομέων, όπως είναι ζητήματα σχετικά με τις visa, τη 
νόμιμη μετανάστευση, την αστυνομική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια, την 
πολιτική του διαστήματος και του τουρισμού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά το 
τρέχον έτος αναμένεται να ενισχύσει τις νομοθετικές εξουσίες του ΕΚ, αν επικυρωθεί η 
Συνθήκη της Λισαβόνας. Η απάθεια των ψηφοφόρων οφείλεται στην πεποίθηση των 
πολιτών ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία ποιον ψηφίζουν καθώς τα αποτελέσματα των 
ευρωεκλογών συνήθως χρησιμοποιούνται για να κριθούν εθνικές πολιτικές. Τρίτον, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δαπανήσει μεγάλα ποσά σε μια απαστράπτουσα προεκλογική 
εκστρατεία με σύνθημα: «Είναι η επιλογή σας», καθώς και με ειδικές πρωτοβουλίες για 
τις γυναίκες και τους νέους ψηφοφόρους, δύο ομάδες, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα 
χαμηλό ενδιαφέρον στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.

Η έλλειψη δημόσιου ενδιαφέροντος στις ευρωπαϊκές εκλογές μπορεί να εξηγηθεί 
εν μέρει από το ότι ο προεκλογικός αγώνας αφορά εθνικά παρά ευρωπαϊκά ζητήματα. 
Επισημαίνεται ότι η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε αργά και κέρδισε μικρή απήχηση. 
Ένας δεύτερος παράγοντας είναι ότι η εκστρατεία συμβάλει ελάχιστα στην 
πολιτικοποίηση της συζήτησης με την παροχή πραγματικών επιλογών πολιτικής και 
καθιστώντας σαφές ποιος κάνει τί. Η εκστρατεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί, σε 
μεγάλο βαθμό, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι στα πολιτικά κόμματα. Για πολλούς 
ψηφοφόρους, επομένως, είναι ασαφές πώς η ψήφος τους θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα. Ένας τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα είναι να 
συνδεθούν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών με το διορισμό του επόμενου 
Προέδρου της Επιτροπής. Η απόφαση να μην προταθούν ανταγωνιστές υποψήφιοι κατά 
την προεκλογική εκστρατεία είναι μια χαμένη ευκαιρία να αποκτήσουν οι ευρωπαϊκές 
εκλογές τα χαρακτηριστικά ενός πιο απτού πολιτικού διακυβεύματος. Ως εκ τούτου, οι 
εκλογές γίνονται αντικείμενο μικρής προσοχής στα εθνικά μέσα ενημέρωσης. Αντίθετα, 
σκάνδαλα για τα έξοδα των ευρωβουλευτών και τα αμφιλεγόμενα ταμεία συντάξεών 
τους έχουν γίνει πρωτοσέλιδα. Η αδυναμία επιτυχούς απεικόνισης του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνδέεται με την αποτυχία της Επιτροπής να αναδειχθεί 
πρωταγωνιστής στη σημερινή οικονομική κρίση. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ενώ 
ζητούν συντονισμένη δράση, έχουν συμφωνήσει απρόθυμα σε μια κοινή γραμμή.

Η αποτυχία να ενισχυθεί η Ε.Ε. και τα όργανά της σε περιόδους κρίσης μπορεί να 
επιδεινώσει το χάσμα μεταξύ της Ε.Ε. και των πολιτών. Ένα χαμηλό ποσοστό στις 
φετινές ευρωπαϊκές εκλογές δεν αποτελεί καλό οιωνό για τις προσπάθειες της Ε.Ε. για 
τον εκδημοκρατισμό της διακυβέρνησης με την επέκταση των αρμοδιοτήτων του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μόνο το 20% των ερωτηθέντων ανέφεραν την απόρριψη 
του οικοδομήματος μιας Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως το λόγο για τον οποίο δεν 
ψηφίζουν. Ωστόσο, το 64% δήλωσε ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει γιατί δεν γνωρίζει



επαρκώς το ρόλο των ευρωβουλευτών, ενώ το 62% επειδή με τη ψήφο τους δε θα 
αλλάξει τίποτα.

Η Προεκλογική εκστρατεία
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα άρχιζε από την 1η Απριλίου να τοποθετεί 

πινακίδες για να προσπαθήσει να προσελκύσει ψηφοφόρους. Οι δέκα εικόνες που 
δημιουργήθηκαν από τη διαφημιστική εταιρεία, Scholz & Friends με έδρα το Βερολίνο 
έχουν σχεδιαστεί για να αναδείξουν τη σημασία της νομοθεσία της Ε.Ε. στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. Μετά από συνεχή μικρή προσέλευση των ευρωπαίων πολιτών στις 
ευρωπαϊκές εκλογές και από ανιαρές εθνικές εκστρατείες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία με ένα ελκυστικό μήνυμα σε μια προσπάθεια να 
αναδειχθεί η σημασία της ευρωπαϊκής πολιτικής στα μάτια των ευρωπαίων πολιτών. 
Σύμφωνα με το σύνθημα «ευρωπαϊκές εκλογές, η επιλογή είναι δική σας» η εκστρατεία 
θα περιλαμβάνει αφίσες, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ και εκδηλώσεις, καθώς και 
παρουσία στις ιστοσελίδες της κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι οι MySpace και 
Facebook. Θα κοστίσει συνολικά €18 εκατ. ή πέντε λεπτά ανά ψηφοφόρο. Στόχος είναι 
μια «ευρωπαϊκή εκστρατεία με ένα και μόνο μήνυμα, κοινή σε όλα τα κράτη μέλη, σε 
απόλυτη αντίθεση με τις εκστρατείες στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές, οι οποίες 
έμοιαζαν με 27 ξεχωριστές εθνικές εκλογές. Η ίδια η εκστρατεία θα επικεντρωθεί σε 
περίπου δέκα θέματα, όπως είναι οι καταναλωτές, η ασφάλεια και η ενέργεια. Κάθε 
κράτος μέλος θα επιλέξει τέσσερα θέματα για να συζητήσει στην εκστρατεία που θα 
πραγματοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο. «Αυτή θα είναι η πρώτη πραγματικά πανευρωπαϊκή 
εκστρατεία», δήλωσε ένας από τους αντιπροέδρους του ΕΚ, ο Ισπανός βουλευτής Alejo 
Vidal-Quadras. Το κύριο μήνυμα είναι ότι οι πολίτες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την 
ψήφο τους με προσοχή, καθώς μπορεί να επηρεάσει μια σειρά από θέματα πολιτικής, 
όπως το είδος της ενέργειας στην Ευρώπη μελλοντικά, την προσέγγισή της στη 
μετανάστευση ή τη θέση της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Υποστηρίζεται, όμως, ότι με την απουσία ισχυρής πολιτικής ηγεσίας για τα ευρωπαϊκά 
θέματα, η προσφυγή σε MTV διαφημιστικά μηνύματα είναι απίθανο να έχει αντίκτυπο 
στην κοινή γνώμη.

Η θέση των ευρωπαϊκών πολιτικών ομάδων για το νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές δε συμφωνούν με τις προτάσεις για την έγκριση του 
νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το ΕΚ στις 15 Ιουλίου 2009, λέγοντας 
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει πολύ λίγο χρόνο για να αποφασίσει. Οι αρχηγοί 
κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε. θα αποφασίσουν στις 18 Ιουνίου 2009, αν ο 
Πορτογάλος συντηρητικός πολιτικός Jose Manuel Barroso θα αναλάβει μια δεύτερη 
θητεία ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι η κεντρο-δεξιά 
θα διατηρήσει την πλειοψηφία μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα μπορούσε να καθυστερήσει καθώς η τρέχουσα θητεία 
της Ε. Επιτροπής λήγει τυπικά στα τέλη Οκτωβρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός της Δανίας 
Poul Nyrup Rasmussen (1993-2001) δήλωσε ότι το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(ΕΣΚ) δε θα στηρίξει μια δεύτερη θητεία του Jose Manuel Barroso, παρά το γεγονός ότι 
ορισμένοι εθνικοί ηγέτες αριστερού προσανατολισμού εξέφρασαν ανοιχτά την 
υποστήριξή τους, όπως είναι ο Βρετανός πρωθυπουργός Gordon Brown και ο Ισπανός

Η

πρωθυπουργός Jose Rodriguez Zapatero ενώ υποστήριξε ότι χρειάζεται περισσότερος 
χρόνος για την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής. Ο Poul Nyrup Rasmussen δήλωσε 
ότι ο Jose Manuel Barroso δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις της Σοσιαλιστικής 
οικογένειας, ακόμη και αν ορισμένες κοινωνικές δημοκρατικές κυβερνήσεις τον 
υποστηρίζουν για εθνικούς λόγους. Επέκρινε τον τρόπο που αντιμετώπισε την τρέχουσα 
οικονομική κρίση ο Jose Manuel Barroso και για τον υπολογισμό των υφιστάμενων 
εθνικών μηχανισμών κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο του πακέτου κινήτρων. Ο 
ηγέτης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών μίλησε υπέρ ενός πανευρωπαϊκού πακέτου 
στήριξης αξίας 2% του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος της Ε.Ε., αντί του τρέχοντος 
συντονισμού μεταξύ των εθνικών μέτρων. Επίσης, τάχθηκε κατά του «νέου οικονομικού 
τείχους του Βερολίνου», που υποδηλώνει ότι η αλληλεγγύη μεταξύ παλαιών και νέων 
κρατών μελών αμφισβητείται από τη σημερινή κρίση.

Η κεντροδεξιά πολιτική ομάδα ΕΛΚ (EPP-ED) επίσημα υποστηρίζει μια 
δεύτερη θητεία του Jose Manuel Barroso. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Hans-Gert Poettering (πρώην ηγέτης της κεντρο-δεξιάς πολιτικής ομάδας ΕΛΚ-ΕΔ, η 
οποία κατέχει σήμερα την πλειοψηφία στο ΕΚ) έχει ταχθεί υπέρ της ταχείας εκλογής του 
Πρόεδρου της Ε. Επιτροπής. «Αυτό που μετράει είναι ότι έχουμε εκλογές [τον Ιούνιο] 
και ότι ο πρόεδρος εκφράζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών» τονίζοντας ότι 
«o Barroso έχει κάνει καλή δουλειά».

Οι Οικολόγοι-Πράσινοι με κεντρικό σύνθημα της ευρωκαμπάνιας «Στοπ στον 
Μπαρόζο», ήταν οι πρώτοι που επιτέθηκαν στους σοσιαλδημοκράτες για την ασυνεπή 
πολιτικά συμπεριφορά τους: αφενός δεν μπορούν να αποφασίσουν για ένα δικό τους 
υποψήφιο για πρόεδρο, αφετέρου ορισμένοι από αυτούς στηρίζουν την υποψηφιότητα 
του Jose Manuel Barroso για την προεδρία της Ε. Επιτροπής. Η Ιταλίδα αντιπρόεδρος 
της ευρωομάδας των Πρασίνων, Monica Frassoni, τόνισε ότι «χρειαζόμαστε έναν 
προοδευτικό υποψήφιο απέναντι στον Barroso. Θα απαιτήσουμε εξηγήσεις από τους 
Σοσιαλιστές για να καταλάβουμε για ποιους λόγους δε θέλουν να προτείνουν κάποιον 
δικό τους για πρόεδρο».

Στο δρόμο προς τις ευρωπαϊκές εκλογές.

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι Βρετανοί Συντηρητικοί επέτειναν την πολιτική 
αντιπαράθεση πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου με τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος για τη Συνθήκη της Λισσαβόνας της Ε.Ε. Σύνθημα της εκστρατείας 
τους είναι το «Πείτε στους Εργατικούς ότι θέλετε το δημοψήφισμα που είχαν υποσχεθεί. 
Ψηφίστε Συντηρητικούς την 4η Ιουνίου.» Ο επικεφαλής των Συντηρητικών αποκάλεσε τη 
Συνθήκη «εξαιρετικά σημαντική» προσθέτοντας: «Είναι, από όλους τους νόμους, το 
Σύνταγμα. Αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε τόσο σημαντικό θέμα σε αυτές τις 
ευρωπαϊκές εκλογές». Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε υποσχεθεί ότι, αν το Σύνταγμα 
δεν ισχύει σε περίπτωση εκλογής Συντηρητικής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί ψηφοφορία. 
Αυτή η κίνηση των Συντηρητικών έπεται της περαιτέρω πτώσης των ποσοστών των 
Εργατικών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με έρευνα που 
διενεργήθηκε για την εφημερίδα Independent οι Συντηρητικοί συγκεντρώνουν 45% 
(πέντε μονάδες επιπλέον) και οι Εργατικοί 26% (δύο μονάδες λιγότερες). Οι 
Συντηρητικοί αναμένεται να κερδίσουν τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και να 
επικρατήσουν των Εργατικών στις ευρωπαϊκές εκλογές. Η ρητορική αυτή για το



δημοψήφισμα αποτελεί μια προσπάθεια απόσπασης ψήφων στο εσωτερικό του Η.Β. και 
κατευνασμού της ευρωσκεπτικιστικής πτέρυγας των Συντηρητικών. Υπενθυμίζεται ότι οι 
εργατικοί είχαν αρχικά πει ότι θα έθεταν το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα στην κρίση του λαού. 
Στη συνέχεια, όμως, δήλωσαν ότι η Συνθήκη της Λισσαβόνας δεν χρειάζεται να 
επικυρωθεί από το λαό. Επισημαίνεται ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν έχει ακόμη 
(τέλος Απριλίου) επικυρωθεί από τη Δημοκρατία της Τσεχίας και ότι αντιμετωπίζει ένα 
δημοψήφισμα αργότερα εντός του έτους στην Ιρλανδία. Η Πολωνία οφείλει ακόμη να 
ολοκληρώσει το τελικό στάδιο της επικύρωσης, ενώ στη Γερμανία η Συνθήκη βρίσκεται 
αντιμέτωπη με μια δικαστική πρόκληση.

Το Συντηρητικό Κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε στο Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα - την κύρια κέντρο-δεξιά πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - 
ότι σκοπεύει να την εγκαταλείψει και να διαμορφώσει έναν νέο πολιτικό σχηματισμό. Το 
BBC αναφέρει ότι η νέα πολιτική ομάδα στο ΕΚ μάλλον θα ονομάζεται «Ευρωπαίοι 
Συντηρητικοί». Ο David Cameron, κατά την προεκλογική περίοδο του 2005, είχε 
υποσχεθεί ότι θα εγκατέλειπε την κεντροδεξιά πολιτική ομάδα, λόγω της διαφωνίας του 
βρετανικού κόμματος με την υποστήριξή στη Συνθήκη της Λισαβόνας και, γενικότερα, 
με τον ευρω-φεντεραλιστικό προσανατολισμό. Αν και το κόμμα των Συντηρητικών είναι 
υπέρ της παραμονής στην Ε.Ε., εδώ και πολύ καιρό ακμάζει ο ευρωσκεπτικισμός στους 
κόλπους του. Η κίνηση αυτή θα περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή των Συντηρητικών 
του Ηνωμένου Βασιλείου κατά την εξέταση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το ΕΛΚ είναι 
η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα στο ΕΚ και αναμένεται να παραμείνει, μετά τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου. Εκτός ΕΛΚ, το κόμμα του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
έχει σημαντικά μειωμένο ρόλο στο ΕΚ. Φημολογείται ότι οι Βρετανοί Συντηρητικοί θα 
ενταχθούν στη δεύτερη συντηρητική ομάδα του ΕΚ την Ένωση για την Ευρώπη των 
Εθνών (UEN). Η Ένωση για την Ευρώπη των Εθνών είναι ένα αμάλγαμα κεντροδεξιών 
πολιτικών κομμάτων, όπως είναι η Fianna Fail από την Ιρλανδία και η Ιταλική Λίγκα του 
Βορρά. Ωστόσο, η Fianna Fail θα αποχωρήσει από την Ένωση για την Ευρώπη των 
Εθνών, μετά τις εκλογές και θα προσχωρήσει στο κεντρώο κόμμα της Συμμαχίας 
Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στην Ευρώπη (ALDE), ενώ η ιταλική Εθνική Συμμαχία 
συγχωνεύεται με το κόμμα του Ιταλού Πρωθυπουργού Silvio Berlusconi, το οποίο είναι 
μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Γερμανία: Το κεντρο-δεξιό κόμμα CSU ελπίζει να αξιοποιήσει το αντι-ευρωπαϊκό 
συναίσθημα του ισχυρού κράτους της Βαυαρίας για την προσέλκυση ψήφων στις 
ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου. Ο Horst Seehofer, επικεφαλής της χριστιανικής 
Κοινωνική Ένωσης της Βαυαρίας αντιτέθηκε με τη φιλο-ευρωπαϊκή στάση του CDU, το 
μεγαλύτερο κόμμα στον κυβερνητικό συνασπισμό της Γερμανίας. Χρειάζεται 
περισσότερη άμεση δημοκρατία για ευρωπαϊκά θέματα, λέει το CSU. Σύμφωνα με τον 
Horst Seehofer, η Ευρώπη πρέπει να προσεγγίσει τους πολίτες και οι πολίτες να 
αποφασίζουν για σημαντικά ζητήματα, όπως είναι η ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., ένα 
θέμα που πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα. Το μήνυμα του Horst Seehofer εναντίον της 
πλήρους ένταξης στην Ε.Ε. είναι σε συμφωνία με τις απόψεις της Angela Merkel και του 
κόμματος CDU. Όμως, η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση - που σήμερα είναι μέλος του 
συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες - ποτέ δεν τάχθηκε υπέρ του δημοψηφίσματος 
πρεσβεύοντας για περισσότερη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Επίσης έχει 
χρησιμοποιήσει το χαρτί του ευρωσκεπτικισμού κατά την προεκλογική περίοδο. Η 
πολιτική του Horst Seehofer σε μεγάλο βαθμό έχει θεωρηθεί ως αντίδραση στο γεγονός

ότι η δύναμη του κόμματος κινδύνευε στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αυτή τη στιγμή, το CSU 
έχει εννέα ευρωβουλευτές αλλά φοβάται μία αιμορραγία ψήφων των Φιλελευθέρων και 
ανεξάρτητων φορέων. Τα κόμματα χρειάζεται να ξεπεράσουν το ποσοστό του 5% επί 
του συνόλου των ψήφων τους για την είσοδο τους στην ΕΚ, σημαντικό εμπόδιο για το 
CSU, το οποίο δραστηριοποιείται μόνο στη Βαυαρία. Στις περιφερειακές εκλογές του 
Σεπτεμβρίου το εκλογικό ποσοστό του κόμματός μειώθηκε στο 17,3%.

Ιταλία: Το λαϊκίστικό δεξιό κόμμα του πρωθυπουργού της Ιταλίας Silvio 
Berlusconi, επισήμως, συγχωνεύεται με τη Εθνική Συμμαχία (Alleanza Nazionale) στο 
ιδρυτικό συνέδριο του νέου κόμματος «Il Popolo délia Libertà», την ισχυρή νέα δεξιά 
παράταξη. Αυτή η παράταξη θα κυριαρχήσει στην ιταλική πολιτική σκηνή στο άμεσο 
μέλλον, και θα κατέχει σημαντική δύναμη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές 
του Ιουνίου (θα είναι το μεγαλύτερο κόμμα στην πολιτική ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ.. Η 
μεγαλύτερη εθνική αντιπροσωπεία στην πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, οι Γερμανοί Χριστιανοδημοκράτες και το αδελφό κόμμα (η Χριστιανική 
Κοινωνική Ένωση) αναμένεται να συρρικνωθούν μετά τις εκλογές του ΕΚ ενώ οι 
Συντηρητικοί του Η.Β. θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Ο Silvio Berlusconi έστειλε 
επιστολή σε άλλες εθνικές αντιπροσωπείες του ΕΛΚ ανακοινώνοντας ότι θα στηρίξει τον 
ευρωβουλευτή Mario Mauro για την προεδρία του ΕΚ. Η κίνηση αυτή απειλεί τη 
συμφωνία κυριών μεταξύ του ΕΛΚ και της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος (ΕΣΚ), σύμφωνα με την οποία ο Πολωνός κεντροδεξιός ευρωβουλευτής Jerzy 
Buzek θα είναι πρόεδρος για τα πρώτη δυόμισι χρόνια της πενταετούς προεδρικής 
θητείας του ΕΚ, και ο Martin Schulz, ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης ηγέτης του 
Σοσιαλιστικού κόμματος θα είναι πρόεδρος για τον υπόλοιπο μισό χρόνο.

Άρθρα από τον εγχώριο τύπο για τις ευρωεκλογές.

«Δεν αποτελεί πρωτοτυπία η διαπίστωση ότι οι ευρωεκλογές, όχι μόνο για τη 
χώρα μας αλλά συνολικά για τα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, ως προς τη 
συμμετοχή των πολιτών δεν συναγωνίστηκαν ποτέ τις βουλευτικές εκλογές. Σε πολλές 
περιπτώσεις, έχουν μετατραπεί σε ένα είδος εθνικής δημοσκόπησης που αποτυπώνει τη 
στιγμή και οδηγεί σε συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες την 
τρέχουσα εσωτερική πολιτική και κοινωνική κατάσταση.

Κανείς δεν αποκλείει ότι και φέτος μπορεί να συμβεί το ίδιο. Ωστόσο, είναι, 
πιστεύω, ανάγκη να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτή τη φορά οι ευρωεκλογές είναι 
διαφορετικές. Δεν είναι απλώς εκλογές που γίνονται στη σκιά της μεγαλύτερης 
μεταπολεμικά κρίσης που συνταράσσει ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή ακριβώς η κρίση 
έχει κοινό ευρωπαϊκό παρονομαστή. Και υπογραμμίζει ότι πλέον ζούμε μια νέα 
πραγματικότητα, εντελώς διαφορετική από εκείνη που ίσχυε πριν από 10 ή 20 χρόνια. 
Μια πραγματικότητα που σηματοδοτεί την αύξηση της αλληλεξάρτησης των 
ευρωπαϊκών κρατών.

Αυτή η αλληλεξάρτηση, λόγω της ενιαίας αγοράς και της ευρωζώνης, καθιστά 
επιτακτική ανάγκη τη στενότερη συνεργασία. Και ακόμη περισσότερο, δείχνει ότι 
χρειαζόμαστε περισσότερη, όχι λιγότερη, Ευρώπη. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα 
που βγαίνει από τη σημερινή συγκυρία: η ανάγκη να γίνει η Ευρώπη πιο δυνατή. Δεν 
είναι τυχαίο ότι οι Ιρλανδοί, οι οποίοι είχαν απορρίψει τη Συνθήκη της Λισαβόνας, σε 
πρόσφατες δημοσκοπήσεις, καθώς δοκιμάζεται η οικονομία τους, στρέφονται πάλι προς



την Ευρώπη. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το σημείο αναφοράς 
και το «λιμάνι καταφυγής» όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Ότι μια ισχυρή Ευρώπη 
βοηθάει τα μέλη της να ορθοποδήσουν όχι μόνο για λόγους αλληλεγγύης, αλλά κυρίως 
γιατί στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όταν κρυολογεί μια χώρα, 
αρρωσταίνουν οι υπόλοιπες. Είναι, λοιπόν, έως έναν βαθμό, προς το συμφέρον αυτών 
που έχουν πληγεί λιγότερο να στηρίξουν αυτούς που επλήγησαν περισσότερο.
Σε αυτή τη συγκυρία, χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η οποία είναι δέσμια ενός 
δυσβάστακτου δημόσιου χρέους που κληρονόμησε από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, 
έχουν υποχρέωση να στηρίξουν σοβαρές και ρεαλιστικές πολιτικές, που δεν υπόσχονται 
λαγούς με πετραχήλια και δεν καταφεύγουν σε μαγικές συνταγές. Οι ευρωεκλογές είναι 
η ευκαιρία να επιβραβευθούν οι δυνάμεις που εκφράζουν αυτή την προσέγγιση. Τη 
βούληση για περισσότερη, πιο αποτελεσματική Ευρώπη, για υπεύθυνες και ρεαλιστικές 
λύσεις. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι δεν είναι η ώρα των πειραματισμών και της 
στείρας άρνησης, αλλά της σοβαρότητας και της υπευθυνότητας.

Σήμερα, που η Ευρωβουλή έχει αυξημένο ρόλο, λόγω και της αναβάθμισής της 
από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ελλάδα πρέπει να έχει υπεύθυνη και υψηλής 
ποιότητας εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Να γίνει συνδιαμορφωτής των 
ευρωπαϊκών εξελίξεων και όχι απλός παρατηρητής. Σήμερα, λοιπόν, περισσότερο από 
ποτέ, έχουμε ανάγκη από ευρωπαϊστές πολιτικούς και όχι από πολιτικές δυνάμεις που 
βρίσκονται στο περιθώριο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και αδυνατούν να επηρεάσουν 
για θέματα που αφορούν τη χώρα μας άμεσα.

Παράλληλα, με δεδομένα τα σημερινά προβλήματα, χρειαζόμαστε μια πολιτική 
που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: ανταγωνιστική οικονομία, ενίσχυση των οικονομικά 
ασθενέστερων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση, προστασία για το 
περιβάλλον. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ευρώπη 
διδάσκεται από την κρίση σχετικά με την ανάγκη για πιο ουσιαστική εποπτεία του 
τραπεζικού συστήματος, αλλά δεν γυρνάμε πίσω σε δογματικές και αποτυχημένες 
κρατικίστικες επιλογές.

Στηρίζουμε μια Ευρώπη που θα είναι δίπλα σε αυτούς που τη χρειάζονται 
περισσότερο, τους ανέργους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, του συνταξιούχους, 
καλώντας τους πλουσιότερους να σηκώσουν το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης. Βάζουμε 
ψηλά στην ατζέντα την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά δεν αδιαφορούμε για το 
περιβάλλον, γιατί δεν αδιαφορούμε για την ίδια τη ζωή μας και τις επόμενες γενιές. 
Αυτές είναι κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές και αυτές στηρίζουμε με υπευθυνότητα και 
σοβαρότητα και εμείς... (Κωστής Χατζηδάκης, «Λιγότερος λαϊκισμός, περισσότερη 
Ευρώπη», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 29/3/2009).

«Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες για τη χώρα μας και την πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Γι' αυτό, το ΠΑΣΟΚ έχει προσδώσει σε αυτή την αναμέτρηση το χαρακτήρα 
δημοψηφίσματος. Οι πολίτες καλούνται με την ψήφο τους να αποδοκιμάσουν την 
κυβέρνηση της Ν.Δ. και να ενδυναμώσουν την προοπτική μιας προοδευτικής αλλαγής 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Οι επιλογές της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει την Ελλάδα 
στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Η Ν.Δ. με την απογραφή υπονόμευσε την 
αξιοπιστία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και κατόρθωσε, σήμερα, να βάλει 
ξανά την ελληνική οικονομία σε επιτήρηση. Η παρουσία του πρωθυπουργού στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποκάλυψε την απουσία σχεδίου διαπραγμάτευσης και την

εμμονή στην ίδια αδιέξοδη πολιτική που τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο της κρίσης. Οι 
συντηρητικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ως άλλοθι την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλλιεργώντας 
τη λογική του «μονόδρομου», προκειμένου να εφαρμόσουν τις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές τους.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια βιώνει κρίση στρατηγικής, 
εγκλωβισμένη σε μια συντηρητική πλειοψηφία στα ευρωπαϊκά όργανα. Επικράτησε η 
λογιστική αντίληψη ως προς τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και αποδυναμώθηκαν οι 
πολιτικές που στοχεύουν στην κατοχύρωση της Κοινωνικής Ευρώπης. Στη συνείδηση 
των πολιτών η Ευρωπαϊκή Ένωση ταυτίστηκε πολλές φορές με την απορρύθμιση και την 
εφαρμογή μιας περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής. Ακόμα και σήμερα, εν μέσω 
οικονομικής κρίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδειξε αδυναμία και απροθυμία να λάβει 
συντονισμένα και αποτελεσματικά μέτρα. Η λύση δεν είναι η άρνηση της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την 
κρίση, τις συνέπειες και τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Η διάκριση δεν είναι 
ανάμεσα στους φιλοευρωπαϊστές και τους ευρωσκεπτικιστές. Το ερώτημα που τίθεται, 
σήμερα, αφορά ποια Ευρώπη θέλουμε, με ποιο προσανατολισμό και ποιες θεσμικές 
λειτουργίες.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ο δρόμος που εγγυάται την ειρήνη, τη 
δημοκρατία, την ισόρροπη ανάπτυξη και την κοινή ευημερία στους λαούς της Ευρώπης. 
Για να αποκτήσει νέα δυναμική, χρειάζεται να καλύψει το μεγάλο δημοκρατικό και 
κοινωνικό έλλειμμα όσον αφορά τη λειτουργία και τις πολιτικές της.
Σήμερα, απαιτείται η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή, στην 
κατεύθυνση της δημοκρατικής συνεργασίας και ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου των 
αγορών.
- Μια Ευρώπη με ισχυρή θεσμική λειτουργία, που να ενισχύει τη συμμετοχή των 
πολιτών.
- Μια Ευρώπη που δεν περιορίζεται στην Εσωτερική Αγορά, αλλά κατοχυρώνει την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή.
- Μια ισχυρή Κοινωνική Ευρώπη και μια Εσωτερική Αγορά που λειτουργεί με κανόνες, 
διασφαλίζοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τα εργασιακά δικαιώματα, το ρόλο και 
την προοπτική των Δημόσιων Κοινωφελών Υπηρεσιών.
- Μια Ευρώπη που διασφαλίζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της, χωρίς εκπτώσεις 
στα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.
- Μια Ευρώπη του πολιτισμού, που κατοχυρώνει την ταυτότητα και τις παραδόσεις των 
λαών.

Η σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εξαντλείται στους 
δημοσιονομικούς δείκτες. Αφορά πρωτίστως τη σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης και 
διαβίωσης, των μισθών και των συντάξεων, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παιδείας και 
της υγείας. Ο αγώνας μας στοχεύει στην κατοχύρωση των συμφερόντων της χώρας και 
στην αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατοχύρωση μιας 
προοδευτικής ευρωπαϊκής αναπτυξιακής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής 
προϋποθέτει την προσαρμογή των ευρωπαϊκών θεσμών και εργαλείων πολιτικής. Το 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός, τα Διαρθρωτικά 
Ταμεία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρειάζεται να υπηρετούν και να προάγουν την 
Πράσινη Ανάπτυξη, την Εργασία, τη δίκαιη Αναδιανομή, την Οικονομική και Κοινωνική 
Συνοχή. Σήμερα χρειάζεται να αυξηθεί ο Κοινοτικός Προϋπολογισμός και να



θεσμοθετηθεί ένα Κοινωνικό Μάαστριχτ, που να διασφαλίζει μετρήσιμους στόχους για 
την ενίσχυση της εργασίας, την οικονομική και κοινωνική σύγκλιση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιδιώκει την ανταγωνιστικότητα μέσα από 
τη φθηνή εργασία, την επιβολή μερικής απασχόλησης και μείωσης των μισθών στις 
χώρες-μέλη της. Χρειάζεται να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και να 
αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις διασυνοριακές συλλογικές διαπραγματεύσεις, 
ώστε να αποφεύγεται η υπονόμευση των κοινωνικών κατακτήσεων. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν είναι υπόθεση ενός κλειστού διευθυντηρίου ισχυρών κρατών-μελών και 
οικονομικών συμφερόντων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές δεν μπορεί να καθορίζονται από 
τους τραπεζίτες και τους τεχνοκράτες ερήμην των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πεδίο διαπραγμάτευσης, διεκδίκησης, πολιτικής αντιπαράθεσης και κοινωνικών αγώνων.

Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι, όταν έχει σχέδιο, θέτει στόχους και διαμορφώνει 
συμμαχίες, μπορεί να κατοχυρώνει τα συμφέροντά της και ταυτόχρονα να 
συνδιαμορφώνει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ -και τη δεκαετία 
του '80, και τη δεκαετία του '90- απέδειξαν ότι αυτό είναι εφικτό, διασφαλίζοντας τα 
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, την ένταξη 
της Ελλάδας στην ΟΝΕ, καθώς και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η κρίση και τα συνεχώς αυξανόμενα προβλήματα καθιστούν αναγκαία, 
περισσότερο από ποτέ, μια προοδευτική στρατηγική. Οι πολίτες στις ευρωεκλογές θα 
αναδείξουν πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Θα δώσουν ισχυρό μήνυμα αλλαγής, για μια νέα 
προοπτική στη χώρα μας, για μια ισχυρή φωνή διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες και για 
μια προοδευτική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (Μαριλίζα 
Ξενογιαννακοπούλου, «Ώρα για μια προοδευτική στροφή», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», 
29/3/2009).

«Επειδή έχει μειωθεί η πιθανότητα πρόωρων εκλογών στο επόμενο διάστημα και η 
κάλπη των ευρωεκλογών θα είναι η πρώτη κάλπη που θα βρουν μπροστά τους οι έλληνες 
πολίτες.
Επειδή οι ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009 θα γίνουν σε συνθήκες επιδείνωσης της κρίσης 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και τα σκληρότερα μέτρα θα ληφθούν ύστερα 
από αυτές.
Επειδή μέσα από τα αποτελέσματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης βγαίνουν πολλαπλά 
πολιτικά μηνύματα, οι επικείμενες ευρωεκλογές αποκτούν ένα ευρύτερο πολιτικό 
περιεχόμενο και μια ξεχωριστή πολιτική σημασία.
Σε αυτές, λοιπόν, δεν θα κριθεί μόνο ποιοι θα είναι οι νέοι έλληνες ευρωβουλευτές -22 
αυτή τη φορά από τους 24 που είναι σήμερα- αλλά θα καταγραφεί η εκτίμηση των 
ελλήνων πολιτών για την κυβερνητική πολιτική και για την πολιτική των άλλων 
κομμάτων, επηρεάζοντας καθοριστικά τις πολιτικές και τις κοινωνικές εξελίξεις, μετά 
την 7η Ιουνίου 2009.
1. Οι ευρωεκλογές θα γίνουν στο φόντο της παγκόσμιας κρίσης που έχει αγκαλιάσει 
κατά δραματικό τρόπο τους ευρωπαίους εργαζόμενους αλλά και τις οικονομίες των 
ευρωπαϊκών χωρών, ενώ στην Ελλάδα εξελίσσεται οικονομική, κοινωνική και πολιτική 
κρίση. Η χρεοκοπία του νεοφιλελεύθερου καπιταλιστικού μοντέλου που εφαρμόστηκε 
στην Ευρώπη με βίαιο τρόπο, καθώς επιβλήθηκε από τα πάνω, από τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ και μετά, έχει οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας, στην αποδόμηση του 
κοινωνικού κράτους, έχει εντείνει τις εθνικές και κοινωνικές ανισότητες. Οι αποφάσεις

και τα μέτρα που λαμβάνονται από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαθαίνουν την 
ύφεση, συνιστούν νέα επίθεση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των 
εργαζομένων, έχουν δημιουργήσει αδιέξοδα στους αγρότες, κυρίως των χωρών του 
Νότου, έχουν χρωματίσει με μελανό χρώμα το παρόν και το μέλλον των νέων. 
Ταυτόχρονα, έχει γίνει φανερό το αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό περιεχόμενο του 
Συμφώνου Σταθερότητας, η προβληματικότητα της ΟΝΕ, με συνέπεια η δογματική 
προσήλωση στην επιτήρηση των ελλειμμάτων να οδηγεί στην περικοπή των δημόσιων 
δαπανών, στη μείωση του εισοδήματος, στην απορύθμιση των εργασιακών σχέσεων και 
κάθε χώρα αφήνεται να αντιμετωπίσει μόνη της τα προβλήματα της κρίσης. Η συνέχιση 
αυτής της πορείας υπονομεύει το ενοποιητικό ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η ανατροπή της 
μπορεί να ανοίξει την προοπτική για μια Ευρώπη της δημοκρατίας και της κοινωνικής 
συνοχής.
2. Η χώρα μας υποδέχεται την κρίση με οξυμένα τα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα λόγω των συντηρητικών πολιτικών που ακολουθεί η σημερινή αλλά και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του '90. Η Ν.Δ. και 
το ΠΑΣΟΚ έχουν τεράστια ευθύνη όπως και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές 
οικογένειες καθώς έχουν συμβάλει στην επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου στην 
Ευρώπη.
Έχουν ευθύνη γιατί, είτε με τον «εκσυγχρονισμό» των κυβερνήσεων Σημίτη είτε με τις 
«μεταρρυθμίσεις» των κυβερνήσεων Καραμανλή, η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της 
λιτότητας και της διόγκωσης της ανεργίας, η νομιμοποίηση και αύξηση των ευέλικτων 
μορφών εργασίας οδήγησαν σε υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων 
και στη δραματική επιδείνωση της κατάστασης της πλειονότητας της ελληνικής 
κοινωνίας.
Σήμερα, η κυβερνητική πολιτική, με τη συναίνεση του ΠΑΣΟΚ σε πολλά σημεία και με 
το άλλοθι της κρίσης, συνεχίζει την εφαρμογή των αποτυχημένων οικονομικών και 
κοινωνικών συνταγών, θέτοντας τις όποιες κινήσεις της στο πλαίσιο του Συμφώνου 
Σταθερότητας, ενώ θα έπρεπε να διεκδικεί την αλλαγή του για να μπορέσει να ανασάνει 
η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία.
3. Για τον ΣΥΡΙΖΑ οι ευρωεκλογές πρέπει να δώσουν ισχυρό μήνυμα αλλαγής των 
πολιτικών συσχετισμών, ανατροπής των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη. Για τη ριζοσπαστική αριστερά, η αλλαγή των συσχετισμών σε εθνικό 
επίπεδο αλληλοεπηρεάζεται από την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι εναλλακτικές πολιτικές της, πολιτικές ρήξεων και μεταρρυθμίσεων, στοχεύουν σε 
μια άλλη Ελλάδα, σε μια άλλη Ευρώπη, σε έναν διαφορετικό κόσμο. Για την αριστερά 
που θεωρεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο και τις ενοποιητικές διαδικασίες πεδίο ταξικών, 
πολιτικών και ιδεολογικών αγώνων, πεδίο ενίσχυσης του διεθνιστικού της χαρακτήρα, το 
όραμα και ο πολιτικός στόχος για το σοσιαλισμό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μία 
μόνο χώρα.
4. Οι εκλογές του Ιουνίου 2009 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι λοιπόν μια ευκαιρία 
για να ξεκινήσει η οικοδόμηση νέων θεμελίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έρθει πιο 
κοντά μια άλλη Ευρώπη δημοκρατική, κοινωνική, οικολογική, φεμινιστική, φιλειρηνική, 
σοσιαλιστική. Απέναντι στη Ν. Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που, παρά τις ολοφάνερες 
επιπτώσεις από τις κυρίαρχες πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και του ατλαντισμού, 
εξακολουθούν να σκιαμαχούν για τη διαχείρισή τους, στο ΚΚΕ που περιορίζεται στην 
καταγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην απαλλαγή από τις ευθύνες των ελληνικών



κυβερνήσεων, αφού όλα αποφασίζονται στις Βρυξέλλες, οι δυνάμεις της ριζοσπαστικής 
και κινηματικής αριστεράς, ενισχυμένες από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, 
μπορούν να αλλάξουν τη φορά των πραγμάτων. Υπάρχει ελπίδα. Το λόγο έχουν οι 
εργαζόμενοι με τον αγώνα τους, οι πολίτες με την ψήφο τους. (Ν. Χουντής, «Μήνυμα 
αλλαγής συσχετισμών», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29/3/2009).

ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Αγγλικός τύπος
Τα δημοσιεύματα του αγγλικού τύπου επισημαίνουν ότι οι Βρετανοί πολίτες είναι 

σχετικά αδιάφοροι για τις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του 
Ευρωβαρομέτρου: μόνο το 34% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει ότι 
προτίθεται να προσέλθει στις κάλπες και ένα ποσοστό του 22% στην Βρετανία. Επίσης 
σχετικά ενθαρρυντική μπορεί να θεωρηθεί η διαπίστωση ότι η απάθεια δεν φαίνεται να 
πηγάζει τόσο από τον ευρωσκεπτικισμό όσο από την αίσθηση ότι η ψήφος είναι άσκοπη: 
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (το 53%) δήλωσε «δεν ενδιαφέρομαι» για τις 
ευρωεκλογές, ενώ το 62% απάντησε ότι δεν έχει λόγο να ψηφίσει διότι η ψήφος του δεν 
θα αλλάξει τίποτε. Επίσης, το 55% πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «δεν 
χειρίζεται αποτελεσματικά τα προβλήματα που με αφορούν» και περίπου το 64% 
αδιαφορεί, διότι αγνοεί τον ρόλο των ευρωβουλευτών. Μόνο το 20%, πάντως, 
επικαλέστηκε την απόρριψη της Ε.Ε. ως λόγο αποχής από την κάλπη.

Στον αγγλικό τύπο γίνεται αναφορά στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης 
Gordon Brown, όπως διατυπώθηκε στον πρόσφατο προϋπολογισμό και ειδικότερα στην 
αύξηση της φορολογίας στο 50% για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 150.000 λίρες τον 
χρόνο, δυσαρεστώντας τη μετριοπαθή πτέρυγα μέσα στο Εργατικό κόμμα που θεωρεί ότι 
η κυβέρνηση επιστρέφει στις σκληρές σοσιαλιστικές πολιτικές του παρελθόντος. 
Ωστόσο, στη Βρετανία τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων συνεχίζουν να είναι 
αρνητικά για το κυβερνάν εργατικό κόμμα, αυξάνοντας τα εσωκομματικά πυρά και την 
αμφισβήτηση στο πρόσωπο του πρωθυπουργού Gordon Brown και την απαισιοδοξία για 
τις προοπτικές των Εργατικών στις προσεχείς εκλογές. Ωστόσο, ο Gordon Brown 
αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο της προσχώρησης ομάδας βουλευτών του στο κόμμα 
των Φιλελεύθερων Δημοκρατών. Στη Βρετανία τα κόμματα των Εργατικών και 
Συντηρητικών φοβούνται ότι το ακροδεξιό εθνικό κόμμα μπορεί να κερδίσει την πρώτη 
θέση. Από την άλλη πλευρά, η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης μπορεί να έχει το 
αντίθετο αποτέλεσμα: δηλαδή να οδηγήσει τους ψηφοφόρους σε μια συμπεριφορά η 
οποία να είναι υπέρ των καθιερωμένων κομμάτων.

Ο αγγλικός τύπος αναφέρεται και στην έρευνα (βλ. παρόν δελτίο, σελ. 10) του 
καθηγητή Simon Hix από το LSE, συν-δημιουργό ενός δικτυακού τόπου 
(www.predict09.eu). Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η δημοτικότητα του Βρετανού 
πρωθυπουργού βρίσκεται πλέον δεκαοκτώ ποσοστιαίες μονάδες (18%) πίσω από τους 
αντιπολιτευόμενους Συντηρητικούς, μετά από την ανακοίνωση της Εργατικής 
κυβέρνησης για το επίπεδο ρεκόρ στο οποίο αναμένεται να φθάσει το δημόσιο χρέος, 
όπως προκύπτει από σχετική δημοσκόπηση.
■ Peel Q., “Extremists eye opportunity as EU voters elect to stay away”, Financial 

Times, 5/5/2009

■ Barber T., “Europe faces another year of tough challenges”, Financial Times, 
30/4/2009

■ Lloyd J., “Europe's left is failing to gain from the crisis”, Financial Times, 
20/4/2009

■ Savage M., Morris N, “Brown gets lecture in economics from Poles”, The 
Independent, 29/4/2009

■ “Brown under pressure to scrap debate on MPs expenses”, The Independent, 28/4/ 
2009

■ Grice A., “Labour prepares for a hammering at the ballot box”, The Independent, 
5/5/2009

Γ αλλικός τύπος

Στο Γαλλικό τύπο αναφέρεται ότι για πρώτη φορά το ενδιαφέρον για τις εκλογές 
είναι τόσο χαμηλό. Σύμφωνα με έρευνα της IFOP που διεξάχθηκε στις αρχές Απριλίου, 
μόλις το 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είχαν συζητήσει για τις ευρωπαϊκές 
εκλογές. Αυτό το ποσοστό ανερχόταν στο 33% την ίδια χρονική περίοδο για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές του 2004 και στο 48% για το δημοψήφισμα του 2005.

Ο Nicolas Sarcozy θα επιθυμούσε να κάνει ανασχηματισμό πριν τις ευρωπαϊκές 
εκλογές τη στιγμή που το 63% των πολιτών κρίνουν αρνητικά τον απολογισμό του έργο 
του, σύμφωνα με έρευνα των TNS-Sofres. Σύμφωνα με το Γάλλο Πρόεδρο, για να είναι 
σε θέση η Ε.Ε. να αντιδρά ενεργά, θα πρέπει να πληρούνται τρεις προϋποθέσεις. Η 
πρώτη προϋπόθεση είναι να τεθούν όρια στην Ε.Ε. Η Ε.Ε. θα πρέπει να πάψει να 
αναλώνεται σε μια αέναη διεύρυνση απαντώντας αρνητικά στην ένταξη της Τουρκίας. Ο 
Nicolas Sarcozy επιθυμεί τη δημιουργία ενός οικονομικού χώρου και ενός χώρου κοινής 
ασφάλειας με την Τουρκία, με τη μεταγενέστερη συμμετοχή της Ρωσίας σε αυτούς. Η 
δεύτερη προϋπόθεση είναι η επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας και από τις 27 
χώρες της Ε.Ε. Όπως είχε δηλώσει ο Nicolas Sarcozy, θα έκανε τα πάντα για να επιτύχει 
την επικύρωση της Συνθήκης. Τέλος, η τρίτη προϋπόθεση για μια ενεργό Ευρώπη είναι η 
επιστροφή σε μια ουσιαστική ευρωπαϊκή συζήτηση. Η Ευρώπη δεν μπορεί να 
υποκρίνεται ότι είναι μια ζωντανή δημοκρατία χωρίς συζητήσεις και αντιπαραθέσεις, 
επισημαίνει ο Nicolas Sarcozy, απαντώντας σε όσους τον κατηγορούν για αδέξιο 
χειρισμό απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δημοκρατία της Τσεχίας, όταν 
κατέκρινε το dumping στην πρώτη χώρα και τη μείωση του ΦΠΑ στη δεύτερη. Ο Γάλλος 
Πρόεδρος επεσήμανε ότι θα αγωνιζόταν για την επιβολή ενός φόρου για τις εκπομπές 
άνθρακα και για την αντιμετώπιση του οικολογικού dumping. Επιπλέον, ανανέωσε το 
αίτημά του για κατάργηση του κανόνα της ομοφωνίας που είναι απαραίτητος για να 
μπορέσει να υπάρξει στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ.

Ένα ακόμα χειροπιαστό μέτρο είναι η δημιουργία μιας κεντρικής ευρωπαϊκής 
αρχής για την αγορά αερίου προκειμένου να ενοποιηθεί η ενεργειακή στρατηγική των 27 
έναντι της Ρωσίας. Ο Nicolas Sarkozy είχε εκφράσει την επιθυμία να αποκτήσει η Ε.Ε. 
μια επιτροπή τραπεζικών ρυθμιστών με μια πραγματική δυνατότητα επιβολής 
κυρώσεων. Οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν, συνήθως, αρνητικά αποτελέσματα για το 
κόμμα που είναι στην εξουσία. Ο Γ άλλος Πρόεδρος ελπίζει να αποφύγει μια εκλογική 
ήττα προβάλλοντας το έργο του κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Συμβουλίου της 
Ε.Ε. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2008. Επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές θα

http://www.predict09.eu


είναι ένα τεστ για την Martine Aubry και το Σοσιαλιστικό κόμμα καθώς μια επιτυχία θα 
επέτρεπε στην επικεφαλής των Σοσιαλιστών να εξασφαλίσει την κυριαρχία της έναντι 
της Segolene Royale. Από την άλλη πλευρά, το Front Nationale θα ήθελε να σταματήσει 
την πτώση του σε αυτές τις εκλογές ενώ τα κόμματα της ακροαριστερός ευελπιστούν σε 
επίδειξη δύναμης.

■ “Sarkozy en appelle à un volontarisme européen”, Le Figaro,
■ Perrault G., “Les élections européennes, mode d'emploi”, Le Figaro, 6/5/2009
■ “Nicolas Sarkozy reporte le remaniement après les élections européennes”, Le 

Monde, 4/5/2009
■ D’ Aliones D. R., “Le Parti socialiste de la fête mais en ordre disperse”, Libération, 

30/4/2009
■ Leparmentier A., “Européennes : l'UMP se lance dans la campagne... sans listes”, Le 

Monde, 28/4/2009

Γερμανικός τύπος
Οι Ευρωεκλογές βρίσκονται σταθερά στο ενδιαφέρον του γερμανικού τύπου καθ’ 

όλη τη διάρκεια του Απριλίου. Οι γερμανικές εφημερίδες επικεντρώνονται σε δύο 
αλληλοσυμπληρούμενα σημεία: πρώτον, στο μειωμένο ενδιαφέρον των Γερμανών 
πολιτών για τις Ευρωεκλογές και δεύτερον, στις προσδοκίες που εναποθέτουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κρίνοντας βάσει χαρακτηριστικών τίτλων του γερμανικού τύπου για τις 
Ευρωεκλογές: «Η Ευρώπη δεν ενδιαφέρεται για το Κοινοβούλιό της», «Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο: άγνοια κι αδιαφορία», προκύπτει η έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο 
μεγάλης αποχής των Ευρωπαίων από τις κάλπες. Το ενδιαφέρον στρέφεται ακόμη 
περισσότερο σε δημοσκοπήσεις του Ευρωβαρομέτρου για το ποσοστό συμμετοχής 
πολιτών που προέρχονται από κράτη-μέλη των τελευταίων διευρύνσεων. Η απαισιοδοξία 
που εκφράζεται έχει να κάνει κυρίως με το μειωμένο ενδιαφέρον και τη δυσαρέσκεια 
των πολιτών από τη μία πλευρά (το ποσοστό που δεν γνωρίζει καν για τις επικείμενες 
Ευρωεκλογές δεν είναι αμελητέο), αλλά και με την απόμακρη στάση που θεωρείται πως 
κρατούν οι Ευρωβουλευτές από τον λαό. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Γερμανού 
Ευρωβουλευτή, Τζο Λάινεν, ότι η πολιτική τάξη επικοινωνεί ελάχιστα με τους πολίτες. 
Ένα άλλο επιχείρημα που παρουσιάζεται είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν 
«κουραστεί» από την Ευρώπη και γι’ αυτό χρειάζονται πίστωση χρόνου. Υποστηρίζεται 
δηλαδή η ανετοιμότητά τους να συμμετέχουν στην ψηφοφορία του Ιουνίου.

Στα θετικά συγκαταλέγεται η πεποίθηση των Γερμανών ότι η οικονομική κρίση 
διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα σε Ευρωπαϊκό κι όχι εθνικό επίπεδο. Σ’ αυτό το 
σημείο βρίσκεται και το εξής παράδοξο: ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς 
τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς είναι ένας από τους λόγους που εξηγούν την αδιαφορία τους, 
μερίδα πολιτών, ωστόσο, έχει μεγάλες προσδοκίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
θέματα όπως η ανεργία κι η απασχόληση. Εκτός αυτού, κρίνονται θετικά πρωτοβουλίες 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν, εκτός των άλλων, στα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων καταναλωτών και σε διευκολύνσεις μετακίνησης ασθενών εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διακρίνεται, βέβαια, και η καχυποψία του γερμανικού τύπου για 
την πολιτική σκοπιμότητα που ενδέχεται να υποδηλώνει η δρομολόγηση νομοθετικών 
προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λίγες βδομάδες πριν τις Ευρωεκλογές.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι Γερμανοί ψηφοφόροι θα έχουν περισσότερες επιλογές στις 
επικείμενες Ευρωεκλογές σε σχέση με το 2004 (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο 
ψηφοδέλτιο του Βερολίνου υπάρχουν 31 κόμματα και πολιτικοί συνασπισμοί).

Συνοψίζοντας, το γενικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από την μελέτη του 
γερμανικού τύπου είναι η έντονη ανησυχία που προκαλεί το προβλεπόμενο χαμηλό 
ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων τον ερχόμενο Ιούνιο σε μία χρονική περίοδο 
μάλιστα όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν, όσο ποτέ άλλοτε, δυναμικότερες 
παρεμβάσεις από τα κοινοτικά όργανα.
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Ευρωπαϊκής Ένωσης», Αθήνα. Ομιλήτρια ήταν η Καθηγήτρια Yu Xintian, Διευθύντρια 
Ακαδημαϊκής Επιτροπής του Ινστιτούτου

■ 8/4/2009: Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 16 Μαρτίου 2009 διεξήχθη με επιτυχία στο Ιδρυμα Ευγενίδου το Συμπόσιο 
που οργάνωσε το ΕΚΕΜΕ με θέμα: Ενέργεια. Οι εξελίξεις σε Ελληνικό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Συμπόσιο χαιρέτισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης, 
η Βουλευτής και πρώην Επίτροπος Α. Διαμαντοπούλου και ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κυρ. Μητσοτάκης. Οι εισηγητές προέρχονταν 
από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες (Κοινοτική και Εθνική Ίοίκηση, εταιρείες 
του ενεργειακού τομέα και πανεπιστημιακοί-ερευνητές των σχετικών προβλημάτων). 
Ένδειξη του ενδιαφέροντος που προκάλεσε το Συμπόσιο υπήρξε το πολυπληθές 
ακροατήριο και κυρίως η ποσότητα και η ποιότητα των παρατηρήσεων που υπέβαλε 
στους εισηγητές καθώς και η ένταση της συζήτησης που ακολούθησε. Μετά από μια 
ιστορική αναδρομή του Α. Φατούρου, το θέμα εξετάστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες: 

1. Δομή και ρύθμιση της αγοράς ενέργειας στην Ευρώττη, 2. Βασικοί άξονες εθνικής 
στρατηγικής και 3. Μπροστά στο μέλλον: ενεργειακή επάρκεια και περιβαλλοντική 
προστασία. Από την πρώτη ενότητα έγινε εμφανές ότι οι εξαναγκαστοί στόχοι του 
προγράμματος για την κλιματική αλλαγή τείνουν να διαφοροποιήσουν αισθητά τόσο τη

δομή όσο και τους κανόνες ρύθμισης της αγοράς ενέργειας. Περνάμε αργά αλλά σταθερά 
από την επέκταση των δικτύων στην εξοικονόμηση ενέργειας και από την ανεξάρτητη 
ρύθμιση σε μια περισσότερο εκτεταμένη κρατική παρέμβαση. Έγινε επίσης σαφές ότι 
βαίνουμε προς μια διαφανέστερη κατάρτιση των τιμολογίων που θα ενσωματώνει στην 
τιμή της ενέργειας το περιβαλλοντικό κόστος. Υπογραμμίστηκε τέλος η αναγκαιότητα να 
ληφθούν γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα προσαρμογής επί ποινή εκτίναξης των τιμών και 
διεύρυνσης της ενεργειακής ανασφάλειας.

Στη δεύτερη ενότητα υπογραμμίστηκε κυρίως η επείγουσα ανάγκη να μπει 
δυναμικά η Ελλάδα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπου 
παρατηρείται ανησυχητική καθυστέρηση λόγω κυρίως γραφειοκρατικών αδυναμιών 
αλλά και παράλογων αντιδράσεων της κοινής γνώμης. Έγινε επίσης αναφορά στο ρόλο 
της χώρας μας ως κόμβου μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία και 
την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, πράγμα που θέτει λεπτά ζητήματα ενεργειακής 
διπλωματίας με όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και ιδίως με την Τουρκία.

Η τρίτη ενότητα ανέδειξε την φυσική επάρκεια αλλά και τη διαχειριστική 
ανεπάρκεια της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής. Το βάρος επικεντρώθηκε πάλι τόσο 
στην εξοικονόμηση ενέργειας (η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σκανδαλώδη σπατάλη) όσο 
και στις ΑΠΕ, τομέα στον οποίο η χώρα διαθέτει αναμφισβήτητα φυσικά πλεονεκτήματα 
που καθιστούν ακόμα πιοαδικαιολόγητη την καθυστέρηση που παρατηρείται.

Ο Πρόεδρος του ΕΚΕΜΕ Ν. Φραγκάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 
Συμποσίου, εξέφρασε την κεντρική ιδέα που διαπέρασε όλες τις εισηγήσεις και 
συζητήσεις, λέγοντας ότι, για ν’ αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος αθεράπευτης κλιματικής 
καταστροφής αλλά και εξάντλησης των ενεργειακών αποθεμάτων, απαιτείται 
συναινετικός σχεδιασμός και κυρίως συντονισμένη δράση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
πριν να είναι πολύ αργά.

Οι εισηγήσεις και η ανταλλαγή απόψεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
ΕΚΕΜΕ (www.ekeme.gr) και θα κυκλοφορήσουν σε τόμο από τις Εκδόσεις Αντ. Ν. 
Σάκκουλα.

http://www.ekeme.gr
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