
Κώστας Σημίτης

«Σκέψεις για μια προοδευτική 

διακυβέρνηση»



Π ερ ιεχό μ ενα

Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση.........................................................................2

Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση και

η Νέα Συνθήκη της Λισαβόνας..............................................................................................43

Ελλάς -  Ευρώπη -  Τουρκία
Ο αναγκαίος αναπροσανατολισμός........................................................................................61

Πολιτική πρωτοβουλιών για το Κυπριακό...........................................................................69

1



Σκέψεις για μια προοδευτική διακυβέρνηση1

Η κοινωνική απαισιοδοξία
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει αναπτυχθεί μια ευρύτατη 

συζήτηση για τα κοινωνικά πρότυπα και τους στόχους της 

δημοκρατικής και σοσιαλιστικής πολιτικής. Η συζήτηση εντάθηκε 

μετά την εκλογική υποχώρηση των σοσιαλδημοκρατικών 

κομμάτων και την αμφισβήτηση της πολιτικής τους. Κατά μία 

διαδεδομένη άποψη δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν 

διαφορετικούς δρόμους από εκείνους που προτείνουν οι 

συντηρητικοί και οι νεοφιλελεύθεροι. Η απαισιοδοξία δεν διακρίνει 

όμως μόνο τις σοσιαλιστικές δυνάμεις υπό τις διάφορες μορφές 

τους. Είναι ευρύτατα διαδεδομένη και αφορά όλο το πολιτικό 

σύστημα. Όλο και περισσότεροι δυσπιστούν απέναντι στην 

ικανότητα των πολιτικών να χειριστούν τα μεγάλα κοινωνικά 

προβλήματα. Και ταυτόχρονα επεκτείνεται η πεποίθηση, ότι 

μελλοντικά τα πράγματα θα χειροτερεύουν χωρίς να είναι δυνατή 

μια διέξοδος από αυτή την εξέλιξη. Είναι όμως το μέλλον έτσι 

ζοφερό; Δεν επιτρέπουν στον προοδευτικό χώρο οι τεχνολογικές 

και οικονομικές εξελίξεις την υπεράσπιση και την ανάδειξη των 

δικών του αρχών;

Η νέα κοινωνική πραγματικότητα
Εμφανής αιτία της απαισιοδοξίας που κυριαρχεί στον προοδευτικό 

χώρο είναι η διάψευση των ελπίδων που συνδέονταν με τη 

σοσιαλιστική ιδεολογία των αρχών του 20ου αιώνα. Πραγματική 

αιτία είναι οι τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις που απαιτούν

1 Η υπό τον ίδιο τίτλο Ομιλία σε εκδήλωση του Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της 
Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) στις 14 Φεβρουάριου 2008 περιείχε τμήματα του κειμένου αυτού.
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νέες απαντήσεις. Σε αντίθεση με το θεωρητικό πρότυπο που 

αναδείκνυε την εργατική τάξη ως μόνο φορέα της κοινωνικής 

αλλαγής το καπιταλιστικό σύστημα επέτυχε χάρη στις τεχνολογικές 

αλλαγές και την παγκοσμιοποίηση να εγκαθιδρύσει μια νέα 

καθοριστική για τη ζωή των πολιτών πραγματικότητα. Οι 

προλετάριοι των ανεπτυγμένων χωρών έγιναν υπάλληλοι, 

εξειδικευμένοι τεχνίτες, επιστήμονες. Συγκρότησαν μια μεσαία 

τάξη. Τις χειρωνακτικές εργασίες, όπου η εκμετάλλευση είναι πιο 

άμεση και πιο μεγάλη, εκτελούν σε μεγάλο βαθμό οι άλλοτε 

άνεργοι πληθυσμοί των υπό ανάπτυξη χωρών. Αλλά το σύστημα 

δεν έχει σταθεροποιηθεί. Προκαλεί συνεχώς αλλαγές που 

αποτελούν απειλές για τους νέους προνομιούχους. Κινδυνεύουν 

από τη μεταφορά των παραγωγικών μονάδων σε χώρες φτηνού 

εργατικού κόστους, από την εκμηδένιση του κόστους μεταφοράς, 

από τις νέες συνθήκες παραγωγής που απαιτούν όλο και 

περισσότερες γνώσεις. Ο απειλητικός αυτός κόσμος προσφέρει 

νέες δυνατότητες αύξησης εισοδημάτων και κοινωνικής ανέλιξης, 

καλύτερες συνθήκες ζωής σ’ ένα φυσικό περιβάλλον που 

χειροτερεύει. Όμως δεν προσφέρει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Τα 

κοινωνικά στρατόπεδα όπως υπήρχαν πριν πενήντα χρόνια 

παρουσιάζουν ισχυρές ρωγμές. Νέες κοινωνικές ομάδες 

αναδεικνύονται με τις δικές τους ιδιαίτερες επιδιώξεις. Προνόμια, 

σταθεροί πρόοδοι, θέσεις εξουσίας αμφισβητούνται. Η οικονομική 

και κοινωνική αυτή αλλαγή έχει καθοριστική επίδραση στο πολιτικό 

σύστημα. Νέες προσεγγίσεις και ιδεολογίες, όπως η ανάδειξη των 

κοινωνικών κινημάτων και ο νεοφιλελευθερισμός είναι γνωστά 

παραδείγματα.
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Ο προοδευτικός χώρος
Στην ομιλία μου θα εξετάσω τον τρόπο με τον οποίο μια 

προοδευτική διακυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίζει τις κοινωνικές 

αλλαγές. Θα αναφερθώ ειδικότερα σε προβλήματα διαμόρφωσης 

της προοδευτικής πολιτικής. Στην ανάλυση που ακολουθεί 

χρησιμοποιώ την έννοια του προοδευτικού χώρου, της 

προοδευτικής παράταξης, της προοδευτικής διακυβέρνησης. 

Τούτο γιατί τα όσα υποστηρίζω δεν συνδέονται με συγκεκριμένο 

κόμμα. Αφορούν έναν κοινωνικό και πολιτικό χώρο που δυσφορεί, 

δεν ανέχεται, εξοργίζεται με τις πρακτικές που επιβάλλονται από τη 

συντηρητική κυβέρνηση στην κοινωνία. Το αίτημα για μια 

αποτελεσματική προοδευτική διακυβέρνηση ακούγεται από πολλές 

και διαφορετικές κατευθύνσεις. Χρέος μας είναι να δώσουμε 

ισχυρές απαντήσεις που εκφράζουν μια ευρύτερη πλειοψηφία.

Ο προοδευτικός λόγος. Μια νέα συνεκτική εικόνα της 

κοινωνίας. Μια τεκμηριωμένη και κατανοητή στον πολίτη
ανάλυση

Εκείνο που διακρίνει τη σημερινή εποχή είναι, όπως ήδη ανέφερα, 

η πληθώρα των νέων φαινομένων που δεν μπορούμε να 

αντιληφθούμε ως ένα κατανοητό όλο σύμφωνα με τις αναλύσεις 

που ίσχυαν μέχρι τώρα. Η προοδευτική παράταξη οφείλει να 

εντάξει όλα αυτά τα φαινόμενα σε μια συνεκτική εικόνα, να 

προσφέρει ερμηνείες για τις δυναμικές που καθοδηγούν την 

εξέλιξη, να προσδιορίσει με ποιες πραγματικότητες θα 

συγκρουστεί, να μιλήσει με τη γλώσσα της εποχής σ’ ένα 

ακροατήριο που ζητά να καταλάβει ποιες λύσεις προσφέρονται. 

Πρέπει να είναι σύγχρονη. Να προσδιορίσει την εκμετάλλευση, 

την αλλοτρίωση, το δημόσιο, το ιδιωτικό, τον ανθρωπισμό, την
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ελευθερία, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη στη νέα εποχή. 

Να προσθέσει στις γνωστές αξίες και ιδέες νέες που εκφράζουν 

καλύτερα την πραγματικότητα του καινούργιου κόσμου. Να 

εντοπίσει τους νέους μηχανισμούς ανισότητας που καλείται να 

καταπολεμήσει αλλά και τους νέους τρόπους κατάκτησης της 

κοινωνικής συνοχής και δημιουργίας μιας δικαιότερης και πιο 

ελεύθερης κοινωνίας.

Το ζητούμενο είναι επίσης η προοδευτική διακυβέρνηση να 

παρουσιάζει μια συνολική άποψη για την κοινωνία που επιδιώκει, 

στην οποία να εντάσσονται και οι επιμέρους στόχοι της, να έχει μια 

επεξεργασμένη αντίληψη για το που στοχεύει με τις κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις που επαγγέλλεται. Χρειάζεται να αντιμετωπίζει τα 

κοινωνικά φαινόμενα ως στοιχεία ενός συστήματος, το οποίο είναι 

ο κύριος στόχος της μεταρρυθμιστικής της παρέμβασης. 

Παρεμβαίνει σε ό,τι μπορεί και πρέπει να μεταβληθεί. Θέτει 

συνεχώς ερωτηματικά. Την κινεί η αμφιβολία. Αλλά τη δεσμεύει 

επίσης μια θεώρηση απαλλαγμένη από ψευδαισθήσεις και 

προκαταλήψεις. Η κοινωνική αλλαγή είναι δυνατή, αλλά δεν 

σημαίνει πραγμάτωση μιας άλλης οραματικής κοινωνίας. Σημαίνει 

συνεχείς βελτιώσεις σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής με 

κοινωνική δικαιοσύνη, με κοινωνική συνοχή, για μια δικαιότερη 

κοινωνία, για βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί εγρήγορση, 
ρεαλιστική ανάλυση της πραγματικότητας, πολιτική βούληση, και 

τόλμη για την αναθεώρηση πολιτικών και στόχων όταν τα 

προβλήματα δεν λύνονται και η εμπιστοσύνη των πολιτών 

μειώνεται.
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Αυτό απαιτεί ιδίως συγκεκριμένη προσέγγιση στα προβλήματα. Οι 

εξαγγελλόμενες συνήθως γενικές αρχές, οι ασαφείς λύσεις, οι 

δεκάλογοι κατευθύνσεων είναι για τους πολίτες πολιτικολογίες που 

δεν τους ενδιαφέρουν. Επειδή ζουν την πραγματικότητα των 

νοσοκομείων μπορούν να κρίνουν ποια μέτρα για την υγεία 

πρόκειται να βελτιώσουν πράγματι την ιατρική φροντίδα στα 

νοσοκομεία. Επειδή έχουν διαπιστώσει την κακή οργάνωση και τη 

διαφθορά της αυτοδιοίκησης έχουν άποψη για το αν η μεταφορά 

αρμοδιοτήτων της παιδείας στην αυτοδιοίκηση απαντά στα 

προβλήματα των παιδιών τους. Για τους λόγους αυτούς η 

προοδευτική διακυβέρνηση προϋποθέτει τεκμηριωμένη ανάλυση. 

Δεν μπορεί να είναι μία συνεχής άσκηση επί χάρτου με βάση 

θεωρητικά σχήματα.

Η αδιέξοδη επιστροφή στο παρελθόν
Πολλοί στον προοδευτικό χώρο απέναντι στην καταιγίδα των 

εξελίξεων επικαλούνται το παρελθόν των κοινωνικών αγώνων και 

θεωρούν ως διέξοδο από τη σημερινή αμηχανία την επιστροφή 

στις ρίζες, στα παλιά δόγματα που έχουν χάσει την απήχησή τους. 

Αλλά η επιστροφή στο παρελθόν για τη δράση σήμερα είναι 

αδιέξοδη. Τα προβλήματα σήμερα είναι διαφορετικά και παλιές 

λύσεις χειροτερεύουν τα πράγματα γιατί δεν υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Η επιστροφή στις ρίζες εκφράζει 

σήμερα μια ενσυνείδητη αγνόηση των προβλημάτων, είναι 

στρουθοκαμηλισμός ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν πια την 
ικανότητα να διαμορφώσουν νέες αντιλήψεις. Οι ρίζες ανήκουν 

κάθε φορά στη δική τους εποχή. Μπορούν να εμπνεύσουν, αλλά 

δεν μπορούν να στηρίξουν το καινούργιο. Άλλωστε η 

αναζητούμενη ιδεώδης κατάσταση δεν υπήρξε ποτέ στο
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παρελθόν. Η μεγάλη πρόοδος προς το κοινωνικό κράτος έγινε με 

πάλη που διδάσκει ότι το εργατικό κίνημα χρησιμοποίησε μέσα, 

θεσμούς, διαδικασίες που αντιστοιχούσαν στην εποχή. Σήμερα, 

όπως και σε κάθε νέα φάση αλλαγών στις οικονομικο-κοινωνικές 

συνθήκες είναι απαραίτητα νέα εργαλεία κατανόησης και 

παρέμβασης. Όσο δεν διαμορφώνονται αυτά τόσο η προοδευτική 

διακυβέρνηση θα υστερεί σε διεισδυτικότητα, απήχηση και δύναμη 

κινητοποίησης.

Η προοδευτική διακυβέρνηση δεν μπορεί να βρει τα εργαλεία αυτά 

σε έναν κόσμο φαντασίας μακριά από την πραγματικότητα. Θα τα 

διαμορφώσει αν στρέψει το βλέμμα της στα δεδομένα του 

υπαρκτού κόσμου, αν είναι ρεαλιστική στην αποτίμηση της 

πραγματικότητας, ειλικρινής στην επιδίωξή της να αλλάξει τώρα τα 

πράγματα. Η απάντηση στα προβλήματα που δημιουργεί η 

παγκοσμιοποίηση δεν είναι η διακήρυξη ότι θα ανατρέψουμε την 

παγκοσμιοποίηση. Στη μεταφορά των επιχειρήσεων σε χώρες 

φτηνού εργατικού κόστους, η απάντηση είναι νέες επενδύσεις, νέες 

μορφές εκπαίδευσης, νέες τεχνολογίες, νέες κρατικές πολιτικές.

Ο προοδευτικός λόγος, ο αριστερός λόγος ήταν πάντα 

δημιουργικός, λόγος που προέβλεπε, λόγος που σχεδίαζε. Ο 

περιορισμός του σε μια γεμάτη φόβο μάχη αναστολής των 

εξελίξεων τον στερεί από τη δύναμη απήχησης που οφείλει να 

διαθέτει.

Ο προοδευτικός λόγος είναι λόγος που αφορά το μέλλον. 

Αντιπαρατίθεται γι’ αυτό με δύο νοοτροπίες. Η μία καλλιεργεί την 
κοινωνική απαισιοδοξία υποστηρίζοντας ότι σ’ έναν κόσμο όπου
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ήδη τα πράγματα πηγαίνουν άσχημα η κατάσταση θα χειροτερεύει 

όλο και περισσότερο γιατί οι δυνάμεις του διεθνούς κεφαλαίου 

καθορίζουν χωρίς αντίλογο το παιχνίδι. Η άλλη υποστηρίζει, ότι οι 

μηχανισμοί της αγοράς είναι το καθοριστικό στοιχείο για την 

εξέλιξη. Ο αυτόματος πιλότος της αγοράς είναι εκείνος που 

κυρίως εγγυάται το καλύτερο αύριο. Και οι δύο αυτές νοοτροπίες 

δεν δημιουργούν δυνατότητες μιας σχέσης με το μέλλον που 

καθορίζεται από τις ιδέες και τις πρωτοβουλίες της κοινωνίας, δεν 

επιτρέπουν την ελπίδα. Η ελπίδα είναι όμως το κύριο στοιχείο της 

προοδευτικής ιδεολογίας. Τα όσα συμβαίνουν δεν απορρέουν 

από μη ανατρέψιμες νομοτέλειες. Ο πολίτης έχει και άλλη διέξοδο 

από την παραίτηση και υποταγή.

Η πολιτική ηγεμονία
Η προοδευτική διακυβέρνηση χρειάζεται νέες ιδέες. Νέες και 

πειστικές ιδέες αποτελούν την προϋπόθεση πολιτικής ηγεμονίας. 

Πολιτική ηγεμονία έχει μία πολιτική παράταξη όταν ο λόγος της, οι 

απόψεις της, οι πρωτοβουλίες της αποτελούν κυρίαρχο θέμα στη 

δημόσια συζήτηση, διαμορφώνουν τις πεποιθήσεις και τις 

αντιδράσεις των πολιτών, τους εμπνέουν, τους κινητοποιούν, τους 

οδηγούν σε στράτευση και πολιτική συμμετοχή, καθορίζουν τις 

δράσεις τους και τις προσπάθειες για κοινωνικές μεταβολές. Ένα 
κόμμα στην εξουσία έχει συνήθως πολιτική ηγεμονία εφόσον 

καθορίζει την ημερήσια διάταξη της πολιτικής δραστηριότητας. 

Την χάνει όταν δρα ανακλαστικά, αμυντικά απέναντι στις 

πρωτοβουλίες της αντιπολίτευσης ή στα κοινωνικά γεγονότα. Η 

αντιπολίτευση που θέλει να αποκτήσει πολιτική ηγεμονία πρέπει 

να ξεπεράσει το στάδιο, κατά το οποίο η δραστηριότητά της 
συνίσταται μόνο στην παρακολούθηση και το σχολιασμό των
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κυβερνητικών κινήσεων. Θα πρέπει να κερδίσει τον αποφασιστικό 

ρόλο στο σχηματισμό της κοινής γνώμης, στη διαμόρφωση της 

εικόνας των πολιτικών εξελίξεων, στον επηρεασμό της στάσης των 

πολιτών. Κλειδί για την πολιτική ηγεμονία είναι ένας πολιτικός 

λόγος που εκφράζει τις επιδιώξεις, τις αντιδράσεις, τον παλμό του 

κόσμου. Αποφασιστικές είναι οι κυρίαρχες ιδέες, η αμεσότητα του 

λόγου, η πειστικότητά του, οι ελπίδες και η εμπιστοσύνη που 

γεννάει. Μπορεί το ψεύτικο πάθος και ο ξύλινος λόγος να γεννούν 

χειροκροτήματα, αλλά δύσκολα μεταστρέφουν παθητικούς 

ακροατές σε ενεργούς πολίτες που μάχονται για την άποψή τους. 

Χωρίς ενεργούς πολίτες πολιτική ηγεμονία δεν είναι δυνατή, και 

χωρίς πολιτική ηγεμονία μια πολιτική παράταξη δεν μπορεί να 

κερδίσει εμπιστοσύνη και κοινωνική στήριξη, να μετατρέψει τους 

ακροατές πολίτες σε ψηφοφόρους της.

Η εμπιστοσύνη
Η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μία πολιτική είναι στόχος της 

πολιτικής δράσης και βάση της πολιτικής ηγεμονίας. Η

εμπιστοσύνη χτίζεται βαθμιαία στη διάρκεια μιας μακράς 

διαδικασίας την οποία επηρεάζουν πολλοί παράγοντες, όπως οι 

αναμονές του κοινού, η εκπλήρωση ή η διάψευσή τους, οι 

κίνδυνοι, υπαρκτοί ή υποτιθέμενοι και η αντιμετώπισή τους, η 

ταχύτητα και η αποφασιστικότητα αντίδρασης, η

αποτελεσματικότητα των δράσεων, η πειστικότητα και η 

σταθερότητα της συμπεριφοράς. Υπαναχωρήσεις, 

αμφιταλαντεύσεις, δισταγμοί, λάθη σε εκτιμήσεις, υπερβολές, 
επηρεάζουν αρνητικά την πίστη των πολιτών στην ικανότητα ενός 

κόμματος και της ηγεσίας του. Μια παράταξη αντιμέτωπη με 
φαινόμενα αποστασιοποίησης των πολιτών πρέπει να αναλύσει με
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ειλικρίνεια γιατί δεν κερδίζει εμπιστοσύνη. Να μην αναζητήσει 

μόνο συνθήματα ή υποσχέσεις παροχών. Θα είναι χωρίς 

αποτέλεσμα.

Η φθορά της αντιπολίτευσης
Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πως συμβαίνει, για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, το κυβερνητικό κόμμα να χάνει σε 

απήχηση αλλά το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης να μην 

εισπράττει τη φθορά. Το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε 

άλλες χώρες. Συμβαίνει όταν οι ψηφοφόροι έχουν μειωμένες 

προσδοκίες από πρόσωπα και παρατάξεις ή θέλουν να 

εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους γενικά με την πολιτική ζωή. Για 

να εισπράξει ένα κόμμα τη φθορά των άλλων πρέπει να 

δημιουργεί την πεποίθηση ότι μπορεί να διαχειριστεί

αποτελεσματικά τα θέματα εξουσίας, να έχει διαμορφώσει σχέδια, 

τα οποία ανταποκρίνονται στις αναμονές, να αποτελεί μια 

εναλλακτική λύση για όσους διαπιστώνουν ότι υπάρχει αδιέξοδο. 

Στη Μεγάλη Βρετανία οι εργατικοί παρέμειναν στην αντιπολίτευση 

ακόμη για έξι χρόνια μετά την αποχώρηση της κυρίας Θάτσερ, 

διότι συνέχιζαν να υποστηρίζουν μια πολιτική που ελάχιστα 

ανταποκρινόταν στις αναμονές των ψηφοφόρων. Μόνο όταν το 

New Labour αναδείχθηκε στην ηγεσία του κόμματος, άλλαξαν τα 

πράγματα. Το κόμμα που διεκδικεί την εξουσία θα έχει 

πιθανότητες επιτυχίας, όταν αντιπαραθέτει στην δυσαρέσκεια τα 

δικά του σχέδια ανασυγκρότησης. Πειστικά. Το παράδειγμα του 

γαλλικού σοσιαλιστικού κόμματος στα τέλη της δεκαετίας του 1960 

δείχνει, ότι η φθορά της κυβερνητικής παράταξης και της 
αντιπολίτευσης είναι ταυτόχρονη όταν υπάρχουν παρόμοιες 

εξουσιαστικές πολιτικές συμπεριφορές, μηχανισμοί συντήρησης
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των υτταρχουσών ισορροπιών, προσπάθεια αποκλεισμού 

μεταρρυθμίσεων. Η διαφορετική προσέγγιση που αναδεικνύει ένα 

κόμμα πρέπει να αποκτά πειστικότητα με τη δράση, την ενότητα 

και το λόγο του. Ελπίζω οι προσπάθειες που κάνει τώρα το 

ΠΑΣΟΚ να το βοηθήσουν να ξαναβρεί το νήμα της νίκης.

Τα στερεότυπα που μας καθηλώνουν
Η φθίνουσα απήχηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και η 

μειωμένη πειστικότητα του προοδευτικού χώρου προκαλείται από 

διάφορα στερεότυπα που έχει καλλιεργήσει. Είναι γνωστό ότι ένα 

τμήμα των φοιτητικών οργανώσεων καταδίκαζαν άλλοτε την 

έρευνα και τα μεταπτυχιακά ως μέσα υποβάθμισης των σπουδών. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι γραφικές περιπτώσεις που 

διευκολύνουν αντικειμενικά τη συντηρητική πολιτική να επικρατήσει 

στα πανεπιστήμια. Έννοιες όπως η ανταγωνιστικότητα, η 

επιχειρηματικότητα ή η σταθερότητα της οικονομίας συναντούν 

απέραντη δυσπιστία στον προοδευτικό χώρο με αποτέλεσμα την 

αδυναμία του χειρισμού καταστάσεων. Όλοι χαιρετίζουν την 

αύξηση των εξαγωγών, κανείς δεν εισηγείται να μειωθούν και 

όμως δεν πρέπει να μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας μας. Όλοι επιδιώκουν περισσότερες επενδύσεις αλλά 

η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων είναι από τις πιο 

πολύπλοκες στο χώρο των αναπτυγμένων χωρών επειδή 

επικρατεί δυσπιστία απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Ο 

πληθωρισμός εξανεμίζει το λαϊκό εισόδημα αλλά η σταθεροποίηση 

θεωρείται κακό. Ακόμα και πρόσφατα προβλήθηκε ο ισχυρισμός 

ότι η οικονομική πολιτική των ετών 1996-2004 αύξησε τη φτώχεια. 

Οι στατιστικές και οι έρευνες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Αλλά 
το να ισχυρίζεται κάποιος κάτι που τον κάνει αρεστό αλλά δεν είναι
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αλήθεια, εξασφαλίζει απήχηση. Θύμα είναι η προοδευτική 

διακυβέρνηση. Η πλειοψηφία της κοινής γνώμης θεωρεί σήμερα 

ότι οι συντηρητικοί μπορούν να ασκήσουν πιο αποτελεσματική 

οικονομική πολιτική παρ’ όλο που κάθε φορά που είχαν την 

εξουσία εργάστηκαν για κοινωνικές μειοψηφίες. Γιατί να απορούμε 

όμως ότι οι πολίτες δεν μας εμπιστεύονται όταν εμείς οι ίδιοι 

αμφισβητούμε τα επιτεύγματά μας;

Ένα πρόσθετο αποτέλεσμα της αντιφατικότητας των στάσεων μας 

είναι ότι ο προοδευτικός χώρος αποφεύγει να θίξει 

μακροοικονομικά προβλήματα. Και όμως υπάρχουν ιδιαίτερα 

ανησυχητικές εξελίξεις. Το χάσμα πληθωρισμού που υπάρχει 

μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών διευρύνεται σε βάρος της 

Ελλάδος. Η ανταγωνιστικότητα έτσι όπως εκφράζεται από τις 

εξαγωγές και τις εισαγωγές των προϊόντων και υπηρεσιών 

ακολουθεί μια πρωτόγνωρη πορεία επιδείνωσης. Η επιδείνωση 

αυτή συνδέεται με όλο και μεγαλύτερο δανεισμό της οικονομίας. 

Ορατές είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και στο 

εισόδημα των μισθωτών. Άνοδος αμοιβών εργασίας και κερδών 

χαρακτηρίζονται από ισχυρή αναντιστοιχία υπέρ των κερδών. Τα 

προβλήματα αυτά δεν πρόκειται να λυθούν με τις κρατούσες 

αντιλήψεις στη Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει να λυθούν από την 

προοδευτική διακυβέρνηση και χρειάζεται να είναι έτοιμη γι’ αυτό. 

Αν δεν είναι, θα είναι μεγάλος ο πειρασμός να ακολουθήσει την 

εύκολη λύση της Νέας Δημοκρατίας, την όλο και μεγαλύτερη 

αύξηση του δανεισμού και την πώληση των περιουσιακών 

στοιχείων του Δημοσίου για τη μείωση του αυξανόμενου χρέους. 

Χρειάζεται όμως συνείδηση, ότι η ένταξη της Ελλάδας στην 
Ευρωζώνη λειτουργεί εξισορροπητικά μόνο σε μια κατάσταση
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προσωρινής ανισορροπίας. Σε περίπτωση μακροχρόνιας 

ανισορροπίας όπως αυτή που αρχίζει να διαφαίνεται θα πρέπει η 

χώρα να αντιδράσει από μόνη της στις αρνητικές διαταράξεις. 

Διαφορετικά, η επίπτωση στην αναπτυξιακή πορεία θα είναι 

ισχυρή και αρνητική.

Οι αντικρουόμενες επιδιώξεις των κοινωνικών ομάδων.
Ενιαία η απάντηση.

Όλες οι διαπιστώσεις που ανέφερα μοιάζουν λίγο ως πολύ 

αυτονόητες. Οδηγούν γι’ αυτό σ’ ένα απλό ερώτημα. Γιατί ο 

προοδευτικός χώρος δυσκολεύεται να αποφύγει όλες αυτές τις 

παγίδες και να σχεδιάσει αυτή την πειστική στρατηγική; Θεωρώ 

ότι η αδυναμία του προοδευτικού χώρου στην παραγωγή 

πολιτικής, οφείλεται στη μη προσαρμογή του λόγου του στις 

αναμονές και επιδιώξεις των νέων κοινωνικών στρωμάτων που 

καθορίζουν την κοινή γνώμη. Στη βιομηχανική εποχή υπήρχε μια 

συνεκτική εργατική τάξη με έντονη διαφοροποίηση από άλλες 

ομάδες του πληθυσμού. Αλλά και οι αγρότες είχαν μια ξεχωριστή 

ταυτότητα. Το τι ήθελαν ήταν σαφές και προσδιόριζε το

πρόγραμμα της πολιτικής τους εκπροσώπησης. Σήμερα 

υπάρχουν πολλές κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα ίδια ή 

συγγενή προβλήματα εισοδήματος, κοινωνικής ανόδου, στήριξης 

από την πολιτεία για την κάλυψη αναγκών παιδείας, υγείας, 

κοινωνικής ασφάλισης. Ομάδες που χρειάζονται την παρεμβατική 

και αναδιανεμητική λειτουργία της πολιτείας για να διαμορφώσουν 
ένα ικανοποιητικό περιβάλλον ζωής. Όλες αυτές αποτελούν τη 

κοινωνική βάση του προοδευτικού χώρου. Όμως οι επιμέρους 

επιδιώξεις τους διαφέρουν. Έχουν διαφορετικές αντιλήψεις για την 

επιβεβλημένη πολιτική. Οι μικροί επιχειρηματίες διαμαρτύρονται,
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για παράδειγμα, για το κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής αλλά και οι 

μισθωτοί αρνούνται να φέρουν αυτοί το βάρος της φορολογίας σε 

όφελος των μικρών επιχειρηματιών. Οι αγρότες θέλουν υψηλές 

τιμές για τα προϊόντα τους, οι κάτοικοι των πόλεων ως 

καταναλωτές αντιδρούν. Θέματα όπως η κοινωνική ασφάλιση, τα 

μισθολόγια στο Δημόσιο, η Παιδεία ή η Υγεία μπορούν να 

προκαλέσουν πολιτικές αναταράξεις και έντονες αντιπαλότητες 

γιατί δεν διακυβεύονται μόνο υπαρκτά οφέλη αλλά και νομιζόμενα 

προτερήματα.

Τα νομιζόμενα προτερήματα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της 

πολιτικής αναμέτρησης στη σημερινή εποχή. Η διευρυνόμενη 

απόσταση μεταξύ των αναμενομένων ωφελειών από την 

κοινωνική άνοδο και των πραγματικών επιδόσεων σε ένα 

περιβάλλον οικονομικής στασιμότητας -φαινόμενο που συμβαίνει 

στην Ελλάδα τόσο σε ελεύθερους επαγγελματίες όσο και 

εξειδικευμένους εργάτες- ενισχύει συντεχνιακές στάσεις και 

αμυντικές ιδεολογικές τοποθετήσεις. Το ίδιο παρατηρείται στο 

σύγχρονο καταναλωτικό περιβάλλον όταν οι πραγματικές 

καταναλωτικές δυνατότητες υπολείπονται των επιθυμητών. Ένα 

ζευγάρι στατιστικά πλουσιότερο από τις οικογένειες των γονέων 

του αισθάνεται σήμερα κατά πολύ φτωχότερο τους, όταν δεν 

μπορεί να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Οι καταστάσεις αυτές 

οδηγούν σε απόρριψη κάθε μεταβολής που θεωρείται ως αιτία μη 

πραγματοποίησης του ονείρου. Από τους φοιτητές 

ενοχοποιήθηκαν τα μεταπτυχιακά, η έρευνα, τα διδακτορικά, η 

γνώση των ξένων γλωσσών. Από τους πιεσμένους δικηγόρους η 
κατάργηση διαδικασιών στα δικαστήρια που τους επιτρέπουν να 
χρεώνουν τους πελάτες. Από τους χωρίς πελατεία γιατρούς οι
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ελεγκτικοί μηχανισμοί στο ΕΣΥ και η καταπολέμηση της περιττής 

συνταγογραφίας. Η πολυσυλλεκτική στρατηγική υπό την πίεση 

των συντεχνιακών συμφερόντων διστάζει να εκσυγχρονίσει 

διαδικασίες και να περιορίσει συντεχνιακά δικαιώματα. Μια 

προοδευτική διακυβέρνηση όμως προωθεί τις ορθολογικές λύσεις 

που μεγιστοποιούν τα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. 

Διαμορφώνει ταυτόχρονα λόγο που συσπειρώνει, σχέδιο που 

ενοποιεί και πολιτική που υπερβαίνει τις διαφορές. Έτσι κερδίζει 

απήχηση και εμπιστοσύνη. Ο λόγος της πρέπει να είναι ένας, 

ενιαίος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και στην κυβέρνηση και να 

ανταποκρίνεται στις αρχές και αξίες της.

Οι σειρήνες της σιωπής και της ασάφειας
Υπάρχουν θέματα όπου λόγω των πολλών αντιφατικών απόψεων 

και έντονων συγκρούσεων ο προοδευτικός χώρος δεν 

διαμορφώνει θέσεις. Παράδειγμα αποτελεί η πανεπιστημιακή 

μεταρρύθμιση. Οι διδάσκοντες και οι φοιτητές έχουν πολλές και 

διαφορετικές γνώμες για το τι πρέπει να γίνει ώστε να ανατραπεί η 
συνεχής υποβάθμιση των πανεπιστημίων και να αποκτήσουν ένα 

επίπεδο συγκρίσιμο με εκείνο των ανωτάτων σχολών των 

αναπτυγμένων χωρών. Για πολλούς το κοινωνικό και το αριστερό 

είναι να μην υπάρξει αλλαγή. Αλλαγές κατ’ αυτούς εξυπηρετούν 

είτε την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων είτε την 

εμπορευματοποίηση της γνώσης είτε την εντατικοποίηση των 

σπουδών είτε τέλος την υπακοή στους νόμους της 

παγκοσμιοποίησης. Δεν τους συγκινεί το γεγονός, ότι ένα απλό 

πτυχίο του πανεπιστημίου θα εξασφαλίζει μελλοντικά όλο και 

λιγότερο μια ικανοποιητική εργασία και ότι χαμένοι από την 
απραξία θα είναι τόσο οι φοιτητές όσο και η ελληνική κοινωνία.
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Όπως και δεν δίνεται σημασία στο γεγονός ότι καλές σπουδές 

σημαίνει πια σπουδές στο εξωτερικό. Η αρεστή πολιτική τακτική 

είναι οι γενικότητες και η σιωπή στα συγκεκριμένα. Η προοδευτική 

διακυβέρνηση οφείλει να διαμορφώσει λύσεις και να δώσει μάχη γι’ 

αυτές τις λύσεις. Είναι προϋπόθεση για μια κοινωνία της γνώσης 

και πολίτες με παιδεία και ευθύνη. Η εγκατάλειψη των 

προβλημάτων στην τύχη τους και οι αυτόματοι πιλότοι 

εξυπηρετούν τους ισχυρούς και τους αδίστακτους.

Στην Ελλάδα περισσότερο από άλλες χώρες η συντηρητική 

παράταξη επιδιώκει μια ταύτιση του δικού της λόγου με εκείνο της 

αριστερός σε μια προσπάθεια σύγχυσης των πολιτικών. Αλλά και 

από άλλους χώρους χρησιμοποιούνται έννοιες χωρίς να 

συσχετίζονται με συγκεκριμένες πολιτικές. Είναι ένας τρόπος να 

καλλιεργούνται προσδοκίες χωρίς να δημιουργούνται 

υποχρεώσεις. Όλοι θέλουν αλλαγή. Μερικοί μάλιστα τονίζουν με 

έμφαση ότι όλα πρέπει να αλλάξουν. Ελάχιστοι όμως ορίζουν τι 

πρέπει να αλλάξει και ακόμη λιγότερο σε ποια κατεύθυνση και με 

ποια αποτελέσματα. Η αλλαγή είναι δικαιολογία για

μεταρρυθμίσεις που μπορεί να είναι και αντιμεταρρυθμίσεις, 

συντεχνιακές τακτοποιήσεις και αδιαφανείς σε αποτέλεσμα 

παρεμβάσεις. Μεταρρύθμιση χαρακτηρίστηκαν για παράδειγμα τα 

δομημένα ομόλογα και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για χάρη 

τραπεζικών επιχειρήσεων που επιβάρυναν το κοινωνικό σύνολο.

Μια προοδευτική διακυβέρνηση μάχεται με σαφήνεια θέσεων την 

οργανωμένη σύγχυση. Προσδιορίζει την πολιτική της με βάση 

τους στόχους της, κοινωνικό-οικονομικές αναλύσεις, συστηματική 

επεξεργασία των στοιχείων και προπαντός κοινωνικό διάλογο.
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Διαφορετικά η επόμενη μέρα θα είναι μέρα διαμαρτυριών και 

απογοητεύσεων είτε γιατί άλλαξαν όλα είτε γιατί δεν άλλαξαν όλα. 

Η κοινή γνώμη σχηματίζει συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις την 

εντύπωση ότι τίποτε δεν έγινε.

Η ισότητα των πολιτών
Ένα από τα θέματα όπου συνήθως προεκλογικές υποσχέσεις και 

μετεκλογικές πρακτικές δεν καλύπτονται είναι η ισότητα των 

πολιτών. Η προοδευτική διακυβέρνηση δεσμεύεται από την αρχή 

της αξιοκρατίας και δεν ακολουθεί πελατειακές πρακτικές. Τα 

προβλήματα της ισότητας των πολιτών βρίσκονται όμως αλλού και 

παρουσιάζονται σήμερα με διαφορετικό τρόπο από άλλοτε. 

Άλλοτε επικρατούσε στον προοδευτικό χώρο μια συλλογική 

αντίληψη κοινών σε όλους προβλημάτων. Αυτό επέτρεπε τον 

σχεδίασμά μιας ευρύτερα αποδεκτής αντιμετώπισής τους. Σήμερα 

όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν αναπτυγμένη ατομικότητα και 

υψηλή αντίληψη για τις ιδιαίτερες ικανότητες και επιδόσεις τους. 

Δεν δέχονται την αγνόησή τους. Ζητούν αξιολογήσεις, 

αναγνώριση της σημασίας της εργασίας τους, ανταμοιβή για τις 

επιδόσεις τους. Δεν συμφωνούν στην ίδια μεταχείριση με άλλους 

που δεν έχουν τα ίδια προσόντα. Το μήνυμα μιας ισότητας που 

δεν είναι ευαίσθητη σε πραγματικές διαφορές δεν τους συγκινεί. 

Όμως η τροποποίηση των γενικών κανόνων συναντά ισχυρές 

αντιδράσεις.

Η προοδευτική διακυβέρνηση αν θέλει να διατηρήσει το κοινωνικό 

της ακροατήριο οφείλει να ρυθμίζει ορθολογικά τον κανόνα και τις 

εξαιρέσεις, να αποφεύγει πελατειακές πρακτικές και να μην 
υποχωρεί αδικαιολόγητα σε ισχυρότερες κοινωνικές ομάδες. Έτσι
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θα πείσει για την ανάγκη διαφοροποιημένων λύσεων, που 

συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή. Στη χώρα μας η ορθολογική 

διαμόρφωση αμοιβών, συντάξεων, επιδομάτων ή άλλων ωφελειών 

είναι συναρτημένη με την πολιτική μείωσης αδικαιολογήτων 

διακρίσεων. Πολλές από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις οφείλονται σε 

πελατειακά κριτήρια ή αξιοποίηση τυχαίων δυνατοτήτων, όπως 

συμβαίνει με τα διαφορετικά κατά υπουργείο ειδικά επιδόματα των 

εργαζομένων σ’ αυτά. Δημόσιος διάλογος για τα θέματα, αν και 

αναγκαίος, δεν διεξάγεται. Ούτε οι ενδιαφερόμενοι ούτε οι 

συνδικαλιστικές τους οργανώσεις επιθυμούν να προκαλέσουν την 

προσοχή του κοινού.

Η κοινωνία πορεύεται με την πεποίθηση, ότι όποια αλλαγή 

πραγματοποιηθεί θα αφορά μελλοντικές εξελίξεις και δεν μπορεί 

και δεν πρέπει να θίξει υπάρχουσες καταστάσεις. Μια πληθώρα 

αιτημάτων προβάλλεται έχοντας ως σιωπηρή προϋπόθεση, ότι 

οποιαδήποτε νέα ρύθμιση θα αποδεχθεί ή και θα νομιμοποιήσει το 

υπάρχον. Το ενιαίο μισθολόγιο είναι αίτημα της ΑΔΕΔΥ. Αλλά η 

ΑΔΕΔΥ δεν παίρνει θέση στις ρυθμίσεις που έχουν επιτύχει οι 

διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπουργείων και 

διαφοροποιούν προς το καλύτερο τους δήθεν υπαγόμενους σε 

ενιαία μεταχείριση υπαλλήλους. Ορισμένοι εργαζόμενοι έχουν 

κατοχυρώσει κοινωνικούς πόρους που τους εξασφαλίζουν μια 

ικανοποιητική σύνταξη και άλλοι όχι. Όμως ο περιορισμός ή η 

κατάργηση της φορολογίας υπέρ τρίτων, φορολογίας που βαρύνει 

το κοινωνικό σύνολο, συναντά αντιρρήσεις. Η προοδευτική 

διακυβέρνηση πρέπει να έχει την τόλμη να συζητά τους τρόπους 

με τους οποίους θα διαμορφωθεί μια συνεκτική κοινωνία με ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η ίση μεταχείριση που λαμβάνει
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υπόψη της και αντιμετωπίζει τις διακρίσεις, όπου αυτό είναι 

αναγκαίο, δημιουργεί τον συνδετικό ιστό μιας δίκαιης κοινωνίας, 

μιας κοινωνίας που διαφοροποιείται από ένα πελατειακά ή 

συντεχνιακά δομημένο σύνολο.

Η κοινωνική δικαιοσύνη
Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι μια από τις βασικότερες επιδιώξεις 

του προοδευτικού χώρου. Ταυτίζεται με την προσπάθεια για 

δικαιότερη κατανομή του υπάρχοντος και του παραγόμενου 

πλούτου. Πραγματοποιείται σήμερα στα πλαίσια ενός 

υφισταμένου συστήματος κοινωνικών σχέσεων που παράγει και 

εντείνει διακρίσεις. Η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να 

προλαβαίνει, να περιορίζει ή και να ανατρέπει τις αρνητικές αυτές 

επιπτώσεις είτε αφορούν τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων 

στη σχέση τους με το κεφάλαιο είτε τις ανισότητες μεταξύ των 

ίδιων των εργαζομένων ή και των ανέργων. Η προοδευτική 

διακυβέρνηση είναι εκφραστής του συνόλου των μισθωτών και 

φροντίζει για το σύνολο του κόσμου της εργασίας. Μια πολιτική 

σταθερής αύξησης των αμοιβών με βαθμιαίο περιορισμό των 

ανισοτήτων είναι προτιμότερη από μια πολιτική επιδομάτων που 

δίνονται σε όσους έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν τη 

μεγαλύτερη πίεση. Η πρόληψη είναι προτιμότερη από την εκ των 

υστέρων θεραπεία, η οποία οδηγεί σε μια συνεχώς διευρυνόμενη 

δαπάνη μια που υπόκειται σε συγκυριακά κριτήρια.

Η προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι υπέρ ή κατά των φόρων. 

Είναι υπέρ της συνεισφοράς όσων έχουν μεγαλύτερη περιουσία 

και υψηλότερο εισόδημα στην προσπάθεια για ίσες ευκαιρίες και 
περισσότερες δυνατότητες σε όλους. Οι φόροι είναι το κύριο μέσο
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γι’ αυτόν τον σκοπό. Μέσο που συνυπάρχει με την ανάγκη 

αποτελεσματικότερης διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Οι 

υπηρεσίες παιδείας, υγείας, μεταφορών, κοινωνικών υπηρεσιών 

είναι επίσης μέσο για τη διόρθωση των ανισοτήτων. Η 

υποχρηματοδότησή τους και η αδιαφορία ως προς την 

αποτελεσματικότητά τους διευρύνει τις διακρίσεις σε βάρος των 

πολιτών. Οι δυσλειτουργίες του ΕΣΥ, του πανεπιστημίου ή των 

συγκοινωνιών δεν αποτελούν απλώς κακή διαχείριση για την 

οποία ευθύνεται ο διευθυντής του νοσοκομείου, ο πρύτανης ή ο 

πρόεδρος της εταιρίας συγκοινωνιών. Είναι στέρηση μέσων και 

δυνατοτήτων από την πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου και 

αποδεικνύουν σοβαρό κυβερνητικό έλλειμμα. Η προοδευτική 

διακυβέρνηση δεν μπορεί να θεωρεί ότι η λύση των προβλημάτων 

ανήκει μόνο στους ενδιαφερομένους γιατρούς, πανεπιστημιακούς 

δασκάλους, φοιτητές ή εργαζόμενους ούτε να επιτρέπει την 

υποκατάσταση των παρεχομένων από το κράτος υπηρεσιών από 

ανέλεγκτους ιδιώτες. Πρόκειται για δημόσια αγαθά, για τη 

φροντίδα των οποίων οφείλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι να 

λογοδοτούν.

Οι εντεινόμενοι κοινωνικοί ανταγωνισμοί μεταξύ αφενός των 

στρωμάτων που έχουν βελτιώσει την κοινωνική τους θέση χάρη 

στις τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, και αφετέρου εκείνων 

που έχουν χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένες δυνατότητες 

κοινωνικής ανέλιξης έχουν επηρεάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες 

που παρέχει το κράτος. Επικρατούν στην εκπαίδευση, στις 

υπηρεσίες υγείας ακόμη και στη διοίκηση δύο διαφορετικές 

ταχύτητες, η μία για τους πολλούς, η άλλη καλύτερης ποιότητας 
για τα υψηλότερα εισοδήματα. Η προοδευτική διακυβέρνηση
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οφείλει να εξασφαλίζει σε όλους την απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της ζωής ποιότητα και να μην 

αποδέχεται την υφέρπουσα διαφοροποίηση. Ο ισχυρισμός, ότι η 

πολιτεία παρέχει το σύμφωνο με τα μέσα της επίπεδο και όσοι 

επιθυμούν το καλύτερο ας το αναζητήσουν μόνοι τους, είναι 

προσχηματικός. Το επίπεδο σύμφωνο με τις ανάγκες και τις 

δυνατότητες της πολιτείας θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο.

Η συνεχής αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 

των κοινωνικών υπηρεσιών αποτελεί όχι μόνο επιταγή της 

ισότητας αλλά ενισχύει την ανάπτυξη, εξασφαλίζει πόρους, ανοίγει 

νέες ευκαιρίες, μειώνει τον κίνδυνο συγκρούσεων και ενδυναμώνει 

την κοινωνική συνοχή. Είναι μοχλός κοινωνικής κινητικότητας. Η 

δυνατότητα μιας ζωής που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 

πολίτη είναι κίνητρο συμμετοχής και απόδοσης. Όταν δεν υπάρχει 

ελπίδα για καλύτερες συνθήκες ζωής, κερδίζει έδαφος η 

απαισιοδοξία και η άρνηση. Όλα αυτά δίνουν ίσως την εντύπωση 

ενός ευχολογίου που δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Αλλά 

οι κοινωνίες των αναπτυγμένων χωρών που στηρίζονται σε μια 

οικονομία της γνώσης έχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών παιδείας 

και υγείας, έχουν χαμηλότερα επίπεδα φτώχειας και υψηλότερους 

βαθμούς κοινωνικής συνοχής από μας. Δείχνουν ότι ο δρόμος 

είναι εφικτός.

Η αντιμετώπιση της φτώχειας και των κοινωνικών
ανισοτήτων

Ο λόγος της προοδευτικής παράταξης επικεντρώνεται πολλές 

φορές στην αντιμετώπιση της φτώχειας και τη μείωση των 
ανισοτήτων, δημιουργώντας έτσι την εντύπωση ότι αυτά τα
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αιτήματα αποτελούν την ειδοποιό διαφορά της προς τη 

συντηρητική παράταξη. Η κοινή γνώμη μάλιστα ταυτίζει τον 

προοδευτικό λόγο με τον λαϊκιστικό λόγο που ρητορικά αναδεικνύει 

ως κύριο μέλημα της πολιτικής την συμπαράσταση στους 

αναξιοπαθούντες. Η καταπολέμηση της φτώχειας αποτελεί έναν 

από τους σημαντικούς στόχους της προοδευτικής διακυβέρνησης 

αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη επιδίωξη μιας αλληλέγγυας και 

συνεκτικής κοινωνίας. Η ανακατανομή του εισοδήματος, η 

ανύψωση του επιπέδου ζωής των φτωχών στρωμάτων, η 

καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία δεν επιτυγχάνεται με 

πολιτικές παροχών ή μόνον με προγράμματα βοήθειας. 

Πραγματοποιείται με σχέδια που αφορούν όλες τις πλευρές της 

κοινωνικής οργάνωσης, την απασχόληση, τη φορολογία, την 

περίθαλψη, την εκπαίδευση, τις επενδύσεις σε υποδομές και 

πολλά άλλα που εξασφαλίζουν τη διάχυση της ευημερίας και 

περισσότερες δυνατότητες στο σύνολο του πληθυσμού. Για να 

μην οδηγεί η απώλεια της δουλειάς στη φτώχεια χρειάζεται μια 

αποτελεσματική πολιτική απασχόλησης και συμπαράστασης στους 

ανέργους. Για να μην οδηγεί η αναπηρία σε εξαθλίωση 

χρειάζονται μέτρα κοινωνικής πολιτικής. Το πρόγραμμα «Βοήθεια 

στο Σπίτι» είναι ένα πιο αποτελεσματικό μέσο φροντίδας για τους 

ηλικιωμένους απ’ ό,τι περιστασιακά επιδόματα. Η αντιμετώπιση 

των θεμάτων της κατοικίας, των μεταφορών, των τιμών, η 

συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι εργαλεία στη μάχη 

ενάντια στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην περιθωριοποίηση.

Ένα παράδειγμα της συντηρητικής αντιμετώπισης των 

προβλημάτων είναι η πρόσφατη κατάργηση του φόρου 
κληρονομιάς και η ταυτόχρονη θεσμοθέτηση ενός Ταμείου
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Κοινωνικής Συνοχής. Τα δυο αυτά μέτρα δείχνουν ότι μια πολιτική 

που σκόπιμα παρουσιάζει την «αλληλεγγύη» χωριστά από το 

σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής μπορεί να είναι υποκριτική. Η 

κατάργηση του φόρου κληρονομιάς συνεπάγεται ένα πολύ 

σημαντικό όφελος για τους πλούσιους. Περιορίζει ταυτόχρονα 

τους πόρους που διαθέτει το κράτος, άρα και τις δυνατότητές του 

για κοινωνική πολιτική και για τη βελτίωση της θέσης όσων έχουν 

χαμηλά εισοδήματα. Το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής θα 

απευθύνεται κατά το νόμο σε ένα περιορισμένο κύκλο προσώπων 

που θα καθορίζεται με αποφάσεις των αρμοδίων υπουργών. 

Σαφές είναι μόνο ότι ο κύκλος αυτός δεν θα περιλαμβάνει όλους 

όσους θεωρούνται στατιστικά φτωχοί. Θα περιλαμβάνει μόνο 

εκείνους που θα θεωρηθεί από τους υπουργούς ότι χρειάζονται 

βοήθεια, άσχετα αν υπάρχουν άλλοι που χρειάζονται περισσότερη 

βοήθεια. Είναι φανερό, ότι η κυβέρνηση άνοιξε μια νέα πόρτα 

ειδικών παροχών με κομματικούς στόχους.

Η ασφάλεια για το μέλλον
Οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης παρουσιάζουν ως 

προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες κατά κανόνα την 

ανεργία, την ακρίβεια και τις οικονομικές εξελίξεις. Η διαπίστωση 

αυτή είναι σε ένα βαθμό παραπλανητική. Οι πολίτες με την 

αναφορά σ’ αυτά τα προβλήματα θέλουν να εκφράσουν την 

γενικότερη ανησυχία τους για την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη 

και όχι μόνο το ενδιαφέρον τους για τις τιμές ή την ανεργία. Οι 

πολίτες κατά κανόνα επιθυμούν τη διασφάλιση της κοινωνικής 

τους θέσης και τη βελτίωση της κατάστασής τους. Θέλουν και 

διατήρηση του υπάρχοντος και αλλαγή υπό όρους που τους 
εξασφαλίζουν. Η βαρύτητα που δίνουν στη μια ή στην άλλη
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διαπίστωση τους δεν καθορίζεται υποχρεωτικά από εισοδηματικά 

κριτήρια. Ένας αγρότης που κερδίζει λιγότερα από έναν εργάτη 

μπορεί να είναι ευχαριστημένος από τη θέση του. Ένας 

μικροεπαγγελματίας που ζει μια άνετη αστική ζωή μπορεί να είναι 

πολύ πιο ανήσυχος και δυσαρεστημένος από εργαζόμενους με το 

αντίστοιχο εισόδημα. Τα καθοριστικά κριτήρια για τη στάση του 

πολίτη είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διαβλέπει, οι προοπτικές τις 

οποίες πιστεύει ότι έχει, η αίσθηση ασφάλειας που του παρέχει η 

σημερινή του θέση, οι διακρίσεις οι οποίες δημιουργούνται γύρω 

του, ποιους ευνοούν, ποιους όχι. Μια παράταξη κοινωνικής 

αλλαγής δεν αρκεί να υπόσχεται ένα καλύτερο αύριο σε όλους για 

να κερδίσει αποδοχή και εμπιστοσύνη. Η αλλαγή δημιουργεί 

φόβους, όπως και δεν προκαλεί αναγκαστικά ελπίδες σε ένα 

πολιτικό περιβάλλον, όπου οι υποσχέσεις και η διάψευσή τους 

έχουν αποτελέσει, δυστυχώς, κανόνα. Η διεισδυτικότητα μιας 

επαγγελίας μεταβολών είναι συναρτημένη με το είδος των 

προτάσεων, την εξειδίκευση των θέσεων, τα πειστικά 

προγράμματα.

Οι πολίτες θέλουν ταυτόχρονα ασφάλεια και βελτίωση της 

κατάστασής τους. Αρνούνται να θυσιάσουν κεκτημένα όταν δεν 

είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσουν κάτι καλύτερο. Όπως και 

εμμένουν πολλές φορές σε πρακτικές που δημιουργούν μια 

αίσθηση ισότητας όπως η προαγωγή με βάση την επετηρίδα, όταν 

η αλλαγή, π.χ. η αξιολόγηση, δεν συνοδεύεται από εχέγγυα για 

δίκαιη μεταχείριση. Η προοδευτική διακυβέρνηση οφείλει να 

απαντά στις πολλές και διαφορετικές ανησυχίες. Ούτε η επαγγελία 

της αλλαγής ούτε η υπόσχεση της μεταρρύθμισης έλκουν. 
Ελκυστικός είναι ο λόγος, που διαγράφει με πειστικότητα και κάνει
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κατανοητό το πρακτέο. Ένας Λόγος που απαντά τόσο στην 

ανησυχία για το αύριο όσο και στην επιθυμία για το καλύτερο. 

Ένας λόγος που διαφέρει ουσιαστικά από τις ρητορείες του 

λαϊκισμού και πείθει χάρη στην ευρύτητα της ανάλυσής του, τη 

σοβαρότητά του. Ένας λόγος που επικυρώνεται από την πράξη.

Η ασφάλεια για το μέλλον έχει και μια άλλη πλευρά, τη 

διαμόρφωση συνθηκών που περιορίζουν την αυθαιρεσία και 

εγκληματικότητα. Η προοδευτική διακυβέρνηση εφαρμόζει και 

υπερασπίζεται το κράτος δικαίου. Η χώρα μας έχει ζήσει κατά 

καιρούς τη μεροληπτική εφαρμογή των νόμων και ένα σύστημα 

δικαιοσύνης που λειτούργησε και ως όργανο πειθάρχησης του 

προοδευτικού χώρου. Παρ’ όλη την αρνητική αυτή εμπειρία το 

κράτος δικαίου αποτελεί την εγγύηση για τον έλεγχο αυθαιρεσιών 

και την τήρηση των κανόνων μιας δημοκρατικής διακυβέρνησης. 

Για την προοδευτική παράταξη είναι όμως σαφές ότι κράτος 

δικαίου σημαίνει την επιδίωξη μιας δικαιοσύνης που δεν στέκεται 

σε νομικισμούς, δεν αγνοεί τις κοινωνικές επιπτώσεις των 

αποφάσεών της, δεν ασπάζεται συντεχνιακά αιτήματα και 

εξυπηρετεί την επιδίωξη για μια δίκαιη κοινωνία. Η ασφάλεια του 

πολίτη ως αρχή διακυβέρνησης και ως συγκεκριμένη επιταγή για 

την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της 

παρανομίας είναι βασική επιδίωξη της προοδευτικής

διακυβέρνησης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα στη χώρα 

όπου έχει αναπτυχθεί μια ιδιότυπη ανοχή απέναντι σε φαινόμενα 

όπως είναι η βία σε πανεπιστήμια, ο χουλιγκανισμός στα γήπεδα 

που είναι ανεκτός από τους επιχειρηματίες-ιθύνοντες των 

ποδοσφαιρικών ομάδων, η προπηλάκιση πολιτών και η 

καταστροφή της περιουσίας τους που θεωρείται ως
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δικαιολογημένη έκφραση διαμαρτυρίας, αλλά και τα φαινόμενα 

εναρμονισμένων πρακτικών και εκμετάλλευσης καταναλωτών που 

δεν ενοχλούν τις εποπτεύουσες υπηρεσίες.

Η ηθική συμπεριφορά
Τα θέματα της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της 

καταπολέμησης των διακρίσεων είναι εκφράσεις της κοινωνικής 

ευθύνης που θεωρεί απαραίτητη ο προοδευτικός χώρος. Αλλά και 

η ατομική ηθική αποτελεί απαίτησή του. Πρόσφατα η 

ειδησεογραφία ανέφερε, ότι δικηγόρος συνδικαλιστικών 

οργανώσεων είχε αναλάβει με εργολαβική αμοιβή την δικαστική 

επιδίωξη της μονιμοποίησης εργαζομένων. Το θέμα ρυθμίστηκε 

νομοθετικά χωρίς να υπάρξουν δικαστικές ενέργειες. Παρ’ όλα 

αυτά ζήτησε με εξώδικα και αγωγές την καταβολή της αμοιβής του. 

Αναφέρω το γεγονός, που δεν διαψεύστηκε, ως ένα δείγμα της 

προσαρμοστικής ηθικής που επικρατεί σε ορισμένους χώρους. Το 

συνδικάτο συστήνει το νομικό σύμβουλό του ως δικηγόρο και δεν 

ενοχλείται που αυτός συμφωνεί εργολαβικές αμοιβές. Εν συνεχεία 

ο νομικός σύμβουλος απαιτεί αμοιβές που δεν δικαιούται γιατί 

υπολογίζει στην αδιαφορία της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η ηθική συμπεριφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για την προοδευτική 

διακυβέρνηση. Η παραδοσιακή Αριστερά έχει καλλιεργήσει την 

αντίληψη μιας πολιτικής, την οποία ενδιαφέρουν οι στόχοι και όχι 

τα μέσα. Ο καθένας ό,τι και αν κάνει μπορεί να δηλώνει 

αριστερός. Αλλά ο προοδευτικός πολίτης και η προοδευτική 

διακυβέρνηση επειδή επιζητούν την αλλαγή πρέπει να δίνουν το 

παράδειγμα τι είναι αυτή η αλλαγή. Η προοδευτική πολιτική 
μπορεί να μην είναι προϊόν μιας ηθικής αντίληψης αλλά εμπεριέχει
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ηθικά προτάγματα και απαιτεί την κοινωνική και ατομική ηθική. Γι’ 

αυτό και στηρίζει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τον έλεγχο, 

καταδικάζει εγωκεντρισμούς, την εκμετάλλευση θέσεων, την 

αδιαφορία και την περιφρόνηση προς τους πολίτες, τους κλειστούς 

κύκλους εξουσίας ή τη μεθοδευμένη πληροφόρηση. Η ποιοτική 

διαφορά ως προς τη συντηρητική παράταξη προκύπτει και από τη 

στάση της σε τέτοια ζητήματα.

Ανοιχτός και συνεχής διάλογος με τους πολίτες

Η προοδευτική διακυβέρνηση χρειάζεται την συμπαράσταση της 

κοινωνίας για τις ρυθμίσεις που θέλει να εφαρμόσει. Οφείλει γι’ 

αυτό να ενημερώνει, να επεξηγεί και να διαδίδει την πολιτική της. 

Ιδίως οι ρυθμίσεις που απαιτούν συμμετοχή ή συνεισφορά των 

πολιτών ή που συνεπάγονται περιορισμό κεκτημένων προνομίων 

χρειάζονται συστηματική επεξήγηση. Η αποδοχή της κοινωνίας 

προϋποθέτει επίσης τη δημόσια συζήτηση των πολιτικών και τον 

κοινωνικό διάλογο με τους ενδιαφερομένους. Στόχος είναι η 

διαμόρφωση συναινετικών τρόπων επίλυσης προβλημάτων.

Η προοδευτική διακυβέρνηση πρέπει να κινητοποιήσει και άλλες 

δυνάμεις πέρα από εκείνες που παραδοσιακά βρίσκονται στο 

πλευρό της, όπως οι εκπροσωπήσεις των εργαζομένων. Τα 

συνδικάτα σήμερα δεν έχουν τη γενικότερη πολιτική απήχηση που 

είχαν άλλοτε, παραμένουν όμως ένας σημαντικός παράγοντας στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Η τοπική αυτοδιοίκηση που 

διαχειρίζεται αποτελεσματικά προβλήματα της καθημερινότητας 

έχει επίσης ένα σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σχηματισμού των 

πεποιθήσεων των πολιτών. Αλλά και μια ανεπτυγμένη κοινωνία
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ενεργών πολιτών μπορεί να αποτελέσει ιμάντα μεταφοράς 

προοδευτικών απόψεων. Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Ενώσεις 

Καταναλωτών, Ομάδες Περιβαλλοντικής Προστασίας, Ενώσεις για 

τη Συμπαράσταση στους Πολίτες σε Θέματα Υγείας και 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Δίκτυα όσων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο 

μπορούν να βοηθήσουν στην επισήμανση προβλημάτων, την 

προβολή λύσεων, την άσκηση κριτικής, τη διαμόρφωση 

προτάσεων, την ανάπτυξη ενός δημόσιου χώρου συζήτησης. Η 

αναπτυγμένη κοινωνία πολιτών εκπροσωπεί πολίτες που 

σκέπτονται, δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν σε λύσεις. Είναι 

για την προοδευτική διακυβέρνηση ένας αναγκαίος σύμμαχος.

Η κοινωνία της γνώσης
Το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα δημοσίευσε τον Φεβρουάριο 

του 2007 μια μελέτη-πρόγραμμα για τη «Νέα Κοινωνική Ευρώπη». 

Η κοινωνία της γνώσης θεωρείται ως βασική προϋπόθεση για την 

προσαρμογή του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου στην 

κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνει η παγκοσμιοποίηση. 

Τούτο γιατί διασφαλίζει την ανάπτυξη νέων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και συμβάλλει 

αποφασιστικά στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας χωρίς να 

βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Συντείνει σε αυξημένη 

απασχόληση και καλύτερες συνθήκες ζωής για όλους.

Η κοινωνία της γνώσης δεν αφορά μόνο όσους, νέους σε ηλικία, 

είναι ενταγμένοι σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης, αλλά αφορά 

επίσης τις γυναίκες, τους άνεργους, τους μετανάστες, ακόμη και 

τους ηλικιωμένους, δηλαδή όσους δεν ανήκουν στο ενεργό 

πληθυσμό ή εργάζονται στις παρυφές της αγοράς εργασίας. Η
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κοινωνία της γνώσης είναι ένα εργαλείο αναμόρφωσης της αγοράς 

εργασίας, ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους και σε 

μεγαλύτερες ηλικίες.

Η κοινωνία της γνώσης απαιτεί προπαντός επενδύσεις στην 

έρευνα και στην εκπαίδευση όπως και νέους θεσμούς που 

διευκολύνουν τις ερευνητικές δραστηριότητες, την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων τους και επιτρέπουν νέες προσεγγίσεις στην 

εκπαίδευση. Εκπαίδευση και έρευνα, πρώτον σε αναπτυξιακή 

κατεύθυνση και δεύτερον σε κατεύθυνση καταπολέμησης των 

κοινωνικών ανισοτήτων και συμμετοχής όλο και ευρύτερων 

στρωμάτων του πληθυσμού σε μια ποικιλία μορφών εκπαίδευσης 

όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και μετά από αυτό (επαγγελματική 

κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου εκπαίδευση, διαρκής 

επιμόρφωση σε θέματα νέων τεχνολογιών, τέχνης, πολιτισμού).

Η Ελλάδα υστερεί σε όλα αυτά τα θέματα. Η δαπάνη ανά φοιτητή 

και μαθητή είναι κατώτερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ. Ως προς τη 

μόρφωση που παρέχει η υποχρεωτική εκπαίδευση βρίσκεται στις 

τελευταίες θέσεις των χωρών ΟΟΣΑ. Αν και η Ένωση έχει θέση ως 

στόχο των δαπανών της για την έρευνα ένα ποσοστό 3% του ΑΕΠ 

το 2010, οι δαπάνες παραμένουν στην Ελλάδα στάσιμες στο 0,6% 

του ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών καταβάλλεται 

από το κράτος (70% περίπου) ενώ οι επιχειρήσεις σε αντίθεση με 

ό,τι συμβαίνει στην Ένωση συνεισφέρουν περιορισμένα μόνο στην 

έρευνα. Το συνηθισμένο επιχείρημα της κυβέρνησης είναι ότι οι 

δαπάνες του προϋπολογισμού είναι ανελαστικές και δεν μπορούν 

να γίνουν εξοικονομήσεις για χάρη της παιδείας και της έρευνας. 
Η Ελλάδα είναι όμως η χώρα της Ένωσης με τις υψηλότερες
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αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πρόσφατα η 

κυβέρνηση αγόρασε αεροπλάνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

τανκς από τη Ρωσία για ποσά δισεκατομμυρίων Ευρώ. Οι 

εξοπλισμοί αυτοί δεν πρόκειται να συμβάλλουν ουσιαστικά στη 

βελτίωση της αμυντικής θέσης της χώρας. Για να επιτευχθεί αυτή η 

βελτίωση χρειάζεται προσπάθεια κυρίως στις σχέσεις της με τη 

διεθνή κοινότητα και στην παρουσία της στο διεθνή χώρο. Παιδεία 

και έρευνα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σ’ αυτή την 

κατεύθυνση. Προϋπόθεση είναι μια άλλη πολιτική.

Το ύψος της δαπάνης δεν επιφέρει οπωσδήποτε την επιτυχία μιας 

πολιτικής. Χρήματα μπορούν να ξοδευτούν χωρίς φειδώ με 

ελάχιστα αποτελέσματα. Συμβαίνει συνήθως με τις διαφημιστικές 

καμπάνιες του Ελληνικού Δημοσίου. Καθοριστικές πέρα από τα 

χρήματα είναι οι επιλογές και οι προοπτικές της πολιτικής. Αυτό 

ισχύει ιδίως τόσο στο θέμα της έρευνας όσο και της παιδείας. Ο 

προοδευτικός χώρος θα πρέπει να έχει έτοιμες, σαφείς και 

δικαιολογήσιμες προτεραιότητες ώστε να μην ενισχύσει με μια 

επιπλέον δαπάνη το υπάρχον σύστημα και τις μεγάλες ατέλειές 

του.

Στην Ελλάδα κυριαρχούν στον τομέα της έρευνας σκοπιμότητες 

που οδηγούν στον έλεγχο των ερευνητικών δραστηριοτήτων, της 

χρηματοδότησης τους, στην εξασφάλιση θέσεων εξουσίας και 

διασφάλισης προσόδων. Όλα αυτά δεν συμβιβάζονται με μια 

κοινωνία της γνώσης και την επιταγή για μια δραστηριότητα 

ελεύθερη από δεσμά. Η έρευνα δεν ανήκει μόνο σε ορισμένους 

ερευνητές, στα πανεπιστήμια ή στα ερευνητικά κέντρα ή στις 
επιχειρήσεις, αλλά σε όλους ταυτόχρονα. Οι ερευνητές
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ανεξάρτητα από το που ανήκουν πρέπει να συνεργάζονται να 

δημιουργούν πυρήνες, δίκτυα και να διαδίδουν τη γνώση τους όσο 

ευρύτερα γίνεται. Το κείμενο του ευρωπαϊκού σοσιαλιστικού 

κόμματος για μια Νέα Κοινωνική Ευρώπη αναφέρει μεταξύ άλλων 

ως επιβεβλημένη τη δημιουργία στενών δεσμών μεταξύ 

πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και του ιδιωτικού τομέα 

ώστε η έρευνα να οδηγεί σε καινοτομίες στην οικονομία, στον 

συντονισμό των επενδύσεων, στην προώθηση διευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, στη συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών, στην 

κινητικότητα των πανεπιστημιακών και των ερευνητών. Σε όλα 

αυτά τα θέματα πάσχουμε στη χώρα μας, παρότι ορισμένα 

πανεπιστημιακά τμήματα και ομάδες ελλήνων πανεπιστημιακών 

είτε προσφέρουν σπουδές υψηλής ποιότητας είτε έχουν επιτύχει 

διεθνή αναγνώριση.

Η κυβέρνηση αν και πρόσφατα νομοθέτησε ένα νέο «Θεσμικό 

πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας» δεν έκανε τα απαραίτητα βήματα 

για να ξεπερασθούν οι δυσκολίες. Διατήρησε και επέτεινε τις 

διακρίσεις ανάμεσα σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και 

πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα αντί να επιδιώξει ενιαίες 

ρυθμίσεις για τον ερευνητικό χώρο. Δημιούργησε μια διοικητική 

δομή πολύπλοκη και γραφειοκρατική και διαδικασίες που 

επιτρέπουν τόσο αυθαιρεσίες όσο και την αδιαφάνεια. Δεν 

ασχολήθηκε με το ιδιαίτερο ελληνικό πρόβλημα της περιορισμένης 

συμμετοχής των επιχειρήσεων στην έρευνα. Οι ειδικές επιδιώξεις 

των διαφόρων φορέων αποδείχθηκαν και πάλι ισχυρότερες της 

ανάγκης για μια ουσιαστική παρέμβαση.
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Η γνώση είναι απόρροια ενός καλά οργανωμένου και συνεχώς 

προσαρμοζόμενου στις εξελίξεις συστήματος εκπαίδευσης. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντικές 

δυσλειτουργίες που οφείλονται στο ότι δεν είναι συναρτημένο με 

τις πραγματικές ανάγκες που πρέπει να καλύπτει. Η 

επαγγελματική εκπαίδευση για παράδειγμα δεν είναι σε θέση να 

παρέχει άμεσες και γρήγορες απαντήσεις σε περιπτώσεις 

μεταβολής των τεχνολογιών. Υπάρχει άγνοια για τη ζήτηση στην 

αγορά εργασίας και η προσφορά εκπαίδευσης περιορίζεται σε 

παραδοσιακές δραστηριότητες και μόνο. Στο πανεπιστήμιο είναι 

διαδεδομένη η πεποίθηση ότι το επίπεδο απόδοσης τόσο 

διδασκόντων όσο και διδασκομένων καθορίζεται από την 

ανταπόκριση στο αποδεκτό μέσο όρο όπως προκύπτει από την 

χρόνια εφαρμοζόμενη και αποδεκτή ευρύτερα πρακτική. Η 

προσθήκη γνώσεων, ο ορισμός νέων προϋποθέσεων, νέοι τρόποι 

διδασκαλίας, και αν ακόμη επιβάλλονται από τις ανάγκες και την 

επίτευξη ενός επιπέδου αντίστοιχου εκείνου άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών, συναντούν τη δυσπιστία και την άρνηση. Τα ελληνικά 

πανεπιστήμια δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν προγράμματα 

ανταλλαγής φοιτητών, τη διδασκαλία και σε ξένες γλώσσες, το 

μεταπτυχιακό κύκλο παρά με καθυστέρηση. Η αξιολόγηση είναι 

ακόμη σήμερα κατακριτέα έννοια και θεωρείται είτε προάγγελος 
της ανάθεσης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε ιδιώτες είτε 

εφεύρημα των όσων κινούν την παγκοσμιοποίηση. Τον 

αποφασιστικό λόγο έχουν οι πολιτικοί υπολογισμοί, κατεστημένες 

στάσεις και η ρουτίνα. Οι εξαιρέσεις όπως τα Ινστιτούτα Έρευνας 

στην Κρήτη και στην Πάτρα είναι αποτέλεσμα ειδικών συνθηκών. Η 
προοδευτική διακυβέρνηση και η προοδευτική ακαδημαϊκή

32



κοινότητα οφείλουν να καταβάλουν μια έντονη προσπάθεια για να 

αλλάξουν τα πράγματα.

Στην προσπάθεια αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία η σχέση 

εκπαίδευσης-απασχόλησης. Για να διαμορφωθεί αυτή η σχέση σε 

όφελος του κοινωνικού συνόλου χρειάζεται να ληφθούν υπόψη 

ορισμένες κατευθυντήριες αρχές.

1. Η προοδευτική διακυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται μόνο να 

συνταιριάζει τις διδασκόμενες γνώσεις και δεξιότητες με την 

εκάστοτε ζήτηση συγκεκριμένων ειδικοτήτων από την αγορά 

εργασίας αλλά αποσκοπεί και στην διαμόρφωση ταυτοτήτων, 

δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ευρώπης στον 

21° αιώνα στη διαμόρφωση δημοκρατικών, ενεργών και 

κριτικά σκεπτόμενων πολιτών στη σκέψη των οποίων δεν 

θα κυριαρχούν τα βαρίδια της παραδοσιακής εκπαίδευσης.

2. Ο συντονισμός των δημόσιων πολιτικών εκπαίδευσης, 

έρευνας και απασχόλησης είναι μονόδρομος για την 

ανάπτυξη.
3. Η προοδευτική διακυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι

μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις δεν μπορούν να

περιοριστούν σε μια βαθμίδα της εκπαίδευσης, π.χ. στο 

πανεπιστήμιο. Είναι προφανές ότι η μεταρρύθμιση πρέπει 

να αγγίξει και τις τρεις βαθμίδες και ιδίως να προωθήσει και 

να ηγεμονεύσει με την ιδέα, που είναι πλέον παγκόσμια 
τάση, ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι αξιώνουν να 

μετάσχουν στην εκπαίδευση, σε όσο το δυνατόν υψηλότερο 

επίπεδο, όχι μια για πάντα, αλλά σε επαναλαμβανόμενα 

διαστήματα του κύκλου ζωής τους.
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4. Η κοινωνία της γνώσης δεν αφορά μόνο την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, αλλά όλες τις βαθμίδες. Οι αποφασιστικές 

αλλαγές θα προέλθουν από παρεμβάσεις ποιότητας στα 

πρώτα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγεία 

και δημοτικά. Με τον τρόπο αυτό θα παραχθεί πληθυσμός με 

ικανότητες και υψηλές απαιτήσεις από την εκπαίδευση στις 

επόμενες βαθμίδες.

5. Τα πανεπιστήμια πρέπει να απαλλαχθούν από τον 

γραφειοκρατικό κρατικό εναγκαλισμό που δεν τα αφήνει να 

αναπτυχθούν. Τα πανεπιστήμια δεν μπορούν να λειτουργούν 

ως δημόσιες υπηρεσίες μα δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. 

Η ανάπτυξη πρέπει να γίνει σε μια ατμόσφαιρα η οποία 

ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την καινοτομία.

6. Η πρόληψη των μεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών 

(υπερθέρμανση του πλανήτη) είναι μια σαφής προτεραιότητα 

της προοδευτικής διακυβέρνησης, σε αντιπαράθεση με την 

αδιαφορία που δείχνουν συντηρητικές επιλογές. Η 

εκπαίδευση του πληθυσμού σε όλες τις βαθμίδες, 

προκειμένου να μετασχηματίσει τις δραστηριότητές του και 

τις συμπεριφορές του σε φιλικές προς το περιβάλλον και 

αειφόρες είναι γι’ αυτό αναγκαία και επείγουσα.

7. Για χώρες όπως η Ελλάδα, η εκπαίδευση και η συμμετοχή 

στην κοινωνία της γνώσης είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης 

στην μεσαία και μεγάλη χρονική κλίμακα. Η Ελλάδα επίσης 

διαθέτει μια πολύ αξιόλογη ελληνική επιστημονική διασπορά 

την οποία πρέπει να βρει ευέλικτους τρόπους να την εντάξει 
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και στα 

εκπαιδευτικά της δρώμενα.
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Η σύγκλιση με τις αναπτυγμένες χώρες
Η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανέδειξε και πάλι τις 

αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις μιας πολιτικής που 

επικεντρώνεται στην ενίσχυση της εξουσίας του κυβερνητικού 

κόμματος και την εξυπηρέτηση μόνον της εκλογικής του πελατείας. 

Ο αναπτυξιακός ρυθμός της οικονομίας θα είναι το 2008 3,7% 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος από 4,8% 

που ήταν το 2003. Ο πληθωρισμός θα φτάσει το 3,5%, ένα από τα 

υψηλότερα επίπεδα στην Ένωση. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 

πληρωμών, που ήταν το 2003 6,3% του ΑΕΠ, έφτασε στο τέλος 

του 2007 το πρωτόγνωρο ύψος του 14,1% και θα αυξηθεί το 2008 

ακόμη περισσότερο. Οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν το 2007 

κατά 8%. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται με συνέπεια την αδυναμία 

να επιτευχθεί ο περιορισμός του στο 60% του ΑΕΠ μέχρι το 2015, 

το χρόνο που οι δαπάνες για την κοινωνική ασφάλιση και την 

υγειονομική περίθαλψη θα παρουσιάσουν σημαντική αύξηση. Η 

αύξηση του σημαίνει ότι απαιτούνται όλο και περισσότερα χρήματα 

για την πληρωμή τόκων, χρήματα τα οποία αφαιρούνται από 

αναγκαίες επενδύσεις στις υποδομές. Στην παιδεία, στην υγεία, 

στην κοινωνική πρόνοια, στην αυτοδιοίκηση, για να αναφερθούμε 

μόνο σε μερικούς κρίσιμους τομείς, υπάρχει έλλειψη πόρων. Η 

αύξηση των εμμέσων φόρων και η αύξηση των τιμών του 

πετρελαίου επιβάρυνε ιδιαίτερα τους καταναλωτές. Η 

υπερχρέωση των νοικοκυριών αναφέρεται ήδη ως κοινωνικό 

πρόβλημα. Ταυτόχρονα η συντηρητική διακυβέρνηση μείωσε τη 

φορολογία των επιχειρηματικών κερδών, των υψηλότερων 

εισοδημάτων και κατάργησε το φόρο κληρονομιάς που είναι μέσο 

ανακατανομής του εισοδήματος. Οι στατιστικές δείχνουν τις 
εισοδηματικές διαφορές να διευρύνονται και πάλι. Η πολιτική που
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εφαρμόζεται από τη Νέα Δημοκρατία δεν προωθεί ούτε την 

ανάπτυξη ούτε την κοινωνική δικαιοσύνη.

Η διέξοδος για τη χώρα είναι μια πολιτική που επιδιώκει 

ταυτόχρονα την δίκαιη και την παραγωγική κοινωνία, την ανάπτυξη 

και την κοινωνική δικαιοσύνη. Όμως, οι όροι γι’ αυτήν την 

πολιτική, το κράτος πρόνοιας και η κοινωνία της γνώσης, δεν 

μπορούν να επιτευχθούν μόνο χάρη στην πολιτική βούληση μιας 

κυβέρνησης. Συνδέονται με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται 

με το χρόνο και μετά από κοινωνικούς αγώνες σε κάθε κοινωνία. 

Σε ορισμένες χώρες, όπως οι σκανδιναβικές, υπάρχουν ήδη σε 

ικανοποιητικό βαθμό. Σε άλλες, όπως η Ελλάδα, δεν υφίστανται 

ακόμη στο αναγκαίο επίπεδο. Δεν έχουμε για παράδειγμα μια 

διοίκηση που μπορεί να σχεδιάσει με πληρότητα μια πολιτική και 

να την εφαρμόσει με επιτυχία. Ούτε είναι η κοινωνία μας επαρκώς 

ανοιχτή σε νέες ιδέες, προχωρημένες τεχνολογίες ή σύγχρονες 

μορφές οργάνωσης. Μόνον όταν οι προϋποθέσεις αυτές 

δημιουργηθούν «η κοινωνική μας ικανότητα» θα φτάσει στο 

σημείο ώστε να μπορούμε να διασφαλίζουμε υπό τις 

μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες μια κοινωνικά δίκαιη και μια 

βιώσιμη ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα με τη δημιουργία της κοινωνικής οργάνωσης που 
διαμορφώνει το κράτος πρόνοιας απαιτείται η ύπαρξη ενός 

στέρεου οικονομικού υπόβαθρου που εξασφαλίζει τη 

χρηματοδότηση της προσπάθειας. Χρειάζεται η συνεχής αύξηση 

των διαθέσιμων πόρων με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, η 

σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα πρόβλεψης των 
εξελίξεων. Σταθερότητα σημαίνει αποτελεσματικό έλεγχο των
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ελλειμμάτων και του υψηλού πληθωρισμού, επενδύσεις ιδίως στις 

υποδομές που βελτιώνουν σε μόνιμη βάση την παραγωγικότητα 

και πραγματική αύξηση των εισοδημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται 

η ζήτηση και η κατανάλωση των νοικοκυριών.

Η απάντηση σήμερα στις πιέσεις της διεθνούς οικονομίας και του 

αυξανόμενου ανταγωνισμού είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που 

αυξάνουν την παραγωγικότητα, δημιουργούν ευκαιρίες, 

κινητοποιούν δυνάμεις, επιτρέπουν την γρήγορη προσαρμογή στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες. Παράδειγμα διαρθρωτικών αλλαγών 

είναι όσα αναφέρθηκαν ήδη για τη σχέση εκπαίδευσης 

απασχόλησης, οι παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης, η διαρκής επιμόρφωση, η δια βίου εκπαίδευση κλπ. 

Κριτήριο, αν μια μεταρρύθμιση εξυπηρετεί τη σοσιαλιστική 

δημοκρατική πολιτική ή υποβοηθά τις συντηρητικές δυνάμεις στην 

κοινωνία είναι, αν εξασφαλίζει μια δικαιότερη κατανομή του 

εισοδήματος, αυξάνει την ευημερία των πολιτών, τις δυνατότητες 

μιας καλύτερης ζωής, την ασφάλειά τους απέναντι σε κινδύνους 

και την αυτοπεποίθησή τους για την επόμενη μέρα. Κριτήριο είναι 

αν εξυπηρετεί τους πολλούς και δεν υπακούει στη συντεχνιακή 

νοοτροπία της ισχυροποίησης των ολίγων. Η πρόωρη

συνταξιοδότηση των υπαλλήλων μιας Τράπεζας που 

παρουσιάστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ως μεταρρύθμιση δεν 

ήταν πραγματική μεταρρύθμιση μια που επιβάρυνε το κοινωνικό 

σύνολο και απάλλασσε τους εργοδότες από τις υποχρεώσεις τους. 

Όπως και δεν θα είναι η θεσμοθέτηση των ιδιωτικών 

πανεπιστημίων ώστε να μπορούν να παρέχουν πανεπιστημιακά 

πτυχία διάφορα κολλέγια που απέχουν πολύ από το να είναι 

πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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Η κάθε χώρα διαμορφώνει το δικό της δρόμο για την αναμόρφωση 

της κοινωνίας της. Το ισχυρό κράτος πρόνοιας στις σκανδιναβικές 

χώρες επετεύχθη χάρη σε αυξημένες κοινωνικές δαπάνες που 

εξασφαλίσθηκαν με υψηλή φορολογία, ασυνήθιστη για χώρες της 

Μεσογείου όπως η Ελλάδα. Ταυτόχρονα στη Σουηδία υπήρχαν 

ισχυρά συνδικάτα, που είχαν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 

ως κύριο στόχο τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων, την 

αύξηση των χαμηλών μισθών αλλά και τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας. Ο διοικητικός μηχανισμός 

φροντίζει εκεί για αυστηρό έλεγχο των δαπανών, τη συνεχή 

αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, 

τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι κοινωνικοί 

φορείς προωθούν τέλος με κοινωνικό διάλογο διαρθρωτικές 

αλλαγές σε όλα τα επίπεδα για να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

Η σκανδιναβική περίπτωση είναι ένα από τα παραδείγματα 

κοινωνικού κράτους με υψηλή ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν και 

άλλα. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τις εμπειρίες άλλων, να 

εμπνευσθεί από υπαρκτά παραδείγματα, να έχει πρότυπα που 

προκύπτουν από επιδόσεις αναπτυγμένων χωρών με ισχυρή 

προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών του πολίτη, να 

προσανατολίσει την προσπάθειά της στη σύγκλιση με το επίπεδο 

χωρών με τις οποίες αποτελεί ή θέλει να διαμορφώσει ένα κοινό 

πολιτικο-οικονομικό χώρο. Η σύγκλιση προϋποθέτει ενέργειες και 

διαδικασίες ώστε να φέρουν την κοινωνία μας «ως σύστημα» σε 

νέες συνθήκες που της εξασφαλίζουν ότι στον κοινό χώρο θα έχει 

την ικανότητα και το δυναμισμό να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 

σε διάλογο με τις άλλες χώρες και να υπερασπίζεται 

αποτελεσματικά τα συμφέροντά της.
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Η Ευρωπαϊκή προοπτική
Στην αρχή της ομιλίας μου αναφέρθηκα στην παγκοσμιοποίηση και 

την ανάγκη ο προοδευτικός χώρος να έχει μια άποψη για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεών της. Το κρίσιμο ερώτημα είναι 

πώς ελέγχουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις που έχουν αρνητικές 

επιπτώσεις στη ζωή μας. Πώς συμμετέχουμε στην εφαρμογή μιας 

πολιτικής για την παγκόσμια εξέλιξη, που ανταποκρίνεται στα 

συμφέροντά μας. Θα αναφέρω τρία παραδείγματα. Το πρώτο 

αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τον έλεγχο 

των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακος. Η Ελλάδα που ούτε 

τηρεί τις υποχρεώσεις της για τη μείωση των εκπομπών ούτε 

διαθέτει σε διεθνές επίπεδο εξουσίες και διαπραγματευτικά όπλα 

δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει λύσεις. Όμως το πρόβλημα 

την αφορά γιατί αν δεν υπάρξουν λύσεις θα κινδυνεύσουν οι ακτές, 

τα νησιά της και οι κάτοικοί τους. Η ζήτηση για ενέργεια είναι το 

δεύτερο παράδειγμα. Θα αυξάνεται συνεχώς από τη στιγμή που 

σήμερα Κίνα και Ινδία και μελλοντικά άλλες χώρες θα έχουν όλο 

και μεγαλύτερες ανάγκες για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξή τους. 

Η Ευρώπη προσπαθεί να διασφαλίσει από τώρα την κάλυψη της 

ενεργειακής ζήτησής της. Το ερώτημα είναι πώς συμμετέχουμε σ’ 

αυτή την προσπάθεια. Το τρίτο παράδειγμα, τέλος, αφορά τη 

διατήρηση του κοινωνικού κράτους, εάν επικρατήσει ένα 

ανεξέλεγκτο κοινωνικό ντάμπινγκ στον διεθνή χώρο. Είναι φανερό 

ότι απαντήσεις θα προκύψουν από διαπραγματεύσεις όπου κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος θα επιδιώκει να εξασφαλίσει μια γι’ αυτό 

ευνοϊκή λύση. Μόνον ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε 

δυνατότητες να διαμορφώσουμε τη διαπραγματευτική θέση της 

Ένωσης επισημαίνοντας τις δικές μας ανάγκες.
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Το συμπέρασμα είναι ότι η Ευρώπη είναι ένα αναγκαίο βήμα για 

να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας. Κάποιοι παρατηρούν ότι 

το γεγονός αυτό επισημοποιεί την εξάρτησή μας και την 

αναγκαστική για μας συμμόρφωση προς τις επιταγές εκείνων που 

κινούν την παγκοσμιοποίηση. Η θέση αυτή συγχέει τα πράγματα. 

Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι αναστρέψιμη. Το ζητούμενο από 

τον προοδευτικό χώρο είναι οι μοχλοί ελέγχου, κατανομής των 

βαρών, ανακατανομής του πλούτου που παράγεται. Η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση είναι ένας μοχλός ελέγχου. Ο μοχλός αυτός μπορεί να 

είναι περισσότερο ή λιγότερο αποδοτικός. Το πρόβλημα που 

κυριαρχεί σήμερα, αν χρειαζόμαστε ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό 

σύστημα, αφορά μόνο μία όψη της ενοποίησης. Πρόβλημα είναι 

επίσης πως θα δώσουμε στο σύστημα αυτό τις κατευθύνσεις 

εκείνες που θα ανταποκρίνονται στα συμφέροντά μας. Γι’ αυτό 

πρέπει να έχουμε θέσεις και διαπραγματευτική ικανότητα. Και όσο 

η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας 

πρέπει να προσπαθούμε να της δώσουμε την κατεύθυνση που 

ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις μας και να μη νοσταλγούμε την 

ανύπαρκτη πραγματικότητα ενός δήθεν παντοδύναμου εθνικού 

κράτους.

Επίλογος
Θα κλείσω την ομιλία μου με μία σύντομη αναφορά στην 

επικαιρότητα. Οι πολιτικοποιημένοι πολίτες αντιμέτωποι με τις 

τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και την όλο και πιο εμφανή φθορά 
των παραδοσιακών κομμάτων διερωτώνται ποια στάση θα 

ακολουθήσουν. Έχει έρθει το τέλος του δικομματισμού; Η 

ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ξεκάθαρα ότι στις αναπτυγμένες 
κοινωνίες μόνο με ένα σύστημα απλής αναλογικής μπορούν να
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υπάρξουν περισσότερα από δύο κόμματα εξουσίας. Στην Ελλάδα 

το εκλογικό σύστημα επιδιώκει σωστά την ύπαρξη σταθερών 

κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών και περιορίζει την αναλογικότητα 

της εκπροσώπησης. Η ιταλική περίπτωση των πολλών 

μικροκομμάτων με μέση διάρκεια επιβίωσης μιας κυβέρνησης τα 

δύο περίπου χρόνια είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Στα οκτώ 

χρόνια της πρωθυπουργικής μου θητείας γνώρισα έξη ιταλούς 

πρωθυπουργούς τους κ.κ. Dini, Ciampi, Prodi, D’ Alema, Amato 

και Berlusconi. Μια συνεπής και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση 

προβλημάτων δεν είναι δυνατή υπό τις συνθήκες αυτές. Η 

ενότητα του προοδευτικού χώρου υπό τις σημερινές συνθήκες 

είναι αναγκαία. Πρέπει να ενισχυθεί. Στάσεις και επιλογές που 

οδηγούν σε διάσπαση δυνάμεων δεν συμβάλλουν στην 

προσπάθεια απομάκρυνσης από την εξουσία της συντηρητικής 

παράταξης. Όλοι έχουν υποχρέωση να αναζητούν μια κοινή 

συνισταμένη που εξασφαλίζει την αποτελεσματική συνεργασία.

Η σημερινή περίοδος δείχνει επίσης ότι η ευθύνη για να 

αντιμετωπισθούν φαινόμενα διαφθοράς και καταχρηστικής 

άσκησης εξουσίας δεν ανήκει μόνο στα κόμματα, στα μέσα 

ενημέρωσης και τους εντεταλμένους γι’ αυτό θεσμούς. Αφορά και 

εμάς τους πολίτες. Εμείς οι πολίτες πρέπει να απαιτούμε 

πρότυπα συμπεριφοράς, κανόνες διαφάνειας και ελάχιστα 

επίπεδα ικανότητας και ευθύνης τόσο σε συλλογικό όσο και σε 

ατομικό επίπεδο. Στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες 

υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άτυποι κανόνες, οι οποίοι δημιουργούν 

ένα υποχρεωτικό πλαίσιο συμπεριφοράς που αποτελεσματικά 
εκδιώχνει όσους παρεκτρέπονται. Όταν οι υπεύθυνοι δεν 

συναισθάνονται ότι η άσκηση της εξουσίας που τους έχει ανατεθεί
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συνδέεται με υποχρεώσεις, όταν δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι 

ελεύθεροι να παραβλέπουν τους κανόνες κοινωνικής ευθύνης και 

ηθικής, τότε χρειάζεται μια ευαίσθητη, απαιτητική και με ισχυρή 

φωνή κοινή γνώμη. Χρέος της προοδευτικής διακυβέρνησης είναι 

να συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της κοινής γνώμης, στην 

ενεργή κοινωνία πολιτών, στον ενεργό δήμο. Την ουσιαστική 

δημοκρατία, την δικαιότερη κοινωνία δεν θα φέρουν αυτόματοι 

μηχανισμοί ή απροσδιόριστοι άλλοι που κάποτε ίσως έρθουν ίσως 

και όχι. Η πρωτοβουλία ανήκει σε μας. Να δώσουμε υπόσταση 

σε όλους που τη στερούνται. Να δώσουμε δύναμη σε όσους δεν 

έχουν. Να επιβάλουμε αξίες στην πολιτική και στην κοινωνία. Να 

διεκδικούμε αυτό που μας βοηθά να πετύχουμε το καλύτερο. 

Χωρίς δισταγμό.
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Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση και η Νέα Συνθήκη 

της Λισσαβόνας2

Η κρίση που διανύει εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

έκφραση μιας κοινωνικής και πολιτικής κρίσης που για να 

ξεπερασθεί απαιτεί όχι μόνο μια συμφωνία για τη μελλοντική 

λειτουργία της Ένωσης, όπως με τη νέα συνθήκη που 

υιοθετήθηκε. Απαιτεί και ένα νέο τρόπο αντιμετώπισης των 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων της 

Ένωσης.

Οι χώρες που ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 

1957 είχαν ένα κοινό σχέδιο. Η πρώτη εμφανής αδυναμία της 

Ένωσης σήμερα είναι η έλλειψη ενός κοινού σχεδίου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε αναζήτηση απαντήσεων σε πολλά και 

βασικά θέματα της κοινωνικής ζωής, από το πώς καταπολεμούμε 

από κοινού την ανεργία και τις κοινωνικές ανισότητες έως το ποιο 

ρόλο θέλουμε για την Ευρώπη στη νέα παγκόσμια εποχή. 

Οργανωμένη συζήτηση ως προς τα θέματα αυτά δεν υπάρχει σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε κράτος θεωρούν ότι αφορούν τη 

χώρα τους και μόνο. Ζούμε ένα πρωτόγνωρο κατακερματισμό 

αντιλήψεων για το πώς θέλουμε να διαμορφώσουμε το αύριο των 

κοινωνιών μας παρά την ύπαρξη της Ένωσης, που είναι μέσο για 

να κυριαρχήσουμε τα φαινόμενα που μας ταλαιπωρούν.

Η εσωτερική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι θεσμοί και οι 

διαδικασίες της ευρωπαϊκής συνεργασίας συγκρότησαν το 

λεγόμενο «κοινοτικό μοντέλο» και καταγράφουν στα πενήντα

2 Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge στις 31 Ιανουάριου 2008.
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χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικές επιτυχίες. 

Τελωνειακή Ένωση, Ενιαία αγορά, Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση, κοινές πολιτικές, διαδοχικές διευρύνσεις με νέα κράτη 

μέλη. Το μοντέλο αυτό στηρίζεται σε μια λογική οιονεί

αυτοματισμού. Κάθε στάδιο εξέλιξης του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος εξαναγκάζει την κίνηση προς το επόμενο, 

επιβάλλει ως ζωτικό έναν επόμενο στόχο. Οι πολιτικές ηγεσίες και 

οι καθοδηγητικές κοινωνικές ομάδες επικεντρώνουν τις 

προσπάθειές τους στο να διαμορφώσουν μέσα από το ισχύον 

καθεστώς της διακυβερνητικής συνεργασίας το εκάστοτε νέο 

εξελικτικό στάδιο σύμφωνα με τις προτεραιότητες κι ευαισθησίες 

τους. Αυτές δεν είναι βεβαίως τυχαίες. Καθορίζονται κατά κύριο 

λόγο από τις οικονομικές σκοπιμότητες και επιδιώξεις.

Η συνεχής κινητικότητα βοηθά το σύστημα να υπερβεί τις 

δυσχέρειες που συνεπάγεται η έλλειψη μιας ενιαίας άποψης για 

βασικούς στόχους της εξέλιξής του, εάν επιδιώκεται ένα ενιαίο 

κράτος, μια ομοσπονδία, μια βαθμιαία όλο και πιο στενή 

διακυβερνητική συνεργασία ή μια ενιαία αγορά και μόνο. Η 

κινητικότητα επιτυγχάνεται με την παραίτηση από την ζωτική 

προϋπόθεση μιας πολιτικής ενοποίησης, τη δημιουργία μιας 

κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης. Για κάποιους αυτή η επικρατούσα 

ασάφεια αποτελεί ηθελημένο στόχο. Δεν θέλουν να προχωρήσει η 

συνεργασία πέρα από τη δημιουργία των προϋποθέσεων μιας 

κοινής αγοράς παρ’ όλη τη ρητορεία για την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση.

Το «κοινοτικό μοντέλο» εξακολουθεί να είναι αναγκαίο αλλά 
δεν αρκεί. Η εξελικτική πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
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χαρακτηρίζεται από διαδοχικές μεταφορές εθνικής κυριαρχίας στο 

επίπεδο της Ένωσης και στην διαμόρφωση ενός πλέγματος που 

συντίθεται από παραιτήσεις άσκησης εθνικής πολιτικής και 

υποχρεώσεις διαμόρφωσης νέας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής. Η 

ανταπόκριση των κρατών μελών σ’ αυτό το σχήμα είναι άνιση. 

Συμμορφώνονται πιο εύκολα απέναντι στις αποφασιζόμενες 

παραιτήσεις π.χ. από τα μέτρα προστατευτισμού, ενώ αδυνατούν 

να διαμορφώσουν ή να προωθήσουν αποτελεσματικές πολιτικές 

εκεί όπου παρέχεται στην Ένωση η διακριτική ευχέρεια να 

αναλάβει πρωτοβουλίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η χωλαίνουσα στρατηγική της Λισσαβόνας και η 

ανολοκλήρωτη Οικονομική Ένωση.

Ανάλογη αδυναμία διαπιστώνουμε στην προσπάθεια της Ένωσης 

να αυτοπροσδιορισθεί με επάρκεια στην σύγχρονη παγκόσμια 

πραγματικότητα. Το ενεργειακό πρόβλημα, οι κλιματικές αλλαγές, 

η ανακατανομή οικονομικής και παραγωγικής ισχύος σε 

παγκόσμιο επίπεδο με την ισχυροποίηση της Κίνας της Ινδίας και 

την «επάνοδο» της Ρωσίας, το μεταναστευτικό ρεύμα από την 

Αφρική και την Ασία, η ανάδειξη των πολιτισμικών διαφορών λόγω 

των μειονοτήτων, οι ανθρωπιστικές κρίσεις σε πολλές περιοχές 

του κόσμου, οι διάφορες εστίες ανασφάλειας και απειλών απαιτούν 

λειτουργικές απαντήσεις. Όμως η Ένωση πολλές φορές δεν 

μπορεί ή καθυστερεί να δώσει τις απαντήσεις αυτές. Η ισχύουσα 

δομή της δεν της επιτρέπει γρήγορες αποφάσεις και γρήγορη 

δράση. Η δομή της ταίριαζε στην εποχή όπου το μόνο σχεδόν 

θέμα που η Ένωση έπρεπε να χειρισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο 
ήταν το παγκόσμιο εμπόριο και η ελεύθερη λειτουργία των 

αγορών. Η εποχή αυτή έχει ανεπιστρεπτί παρέλθει.
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Η καθησυχαστική σκέψη για πολλά μέλη της Ένωσης ότι η 

αμερικανική ηγεμονία αρκεί να αποτρέψει κρίσεις και να συμβάλει 

αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των θεμάτων έχει αποδειχθεί 

επίσης ως ουτοπία. Ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος, οι πόλοι 

ισχύος περισσότεροι, οι δυναμικές της ανάπτυξης και 

υποανάπτυξης πιο σύνθετες ώστε να μπορεί να διαιτητεύει μια 

υπερδύναμη με επιτυχία. Είναι απαραίτητοι περισσότεροι παίκτες 

με διαφορετικές προσεγγίσεις, δικά τους δίκτυα και 

αλληλοσυμπληρούμενες δυνατότητες ώστε να επιτύχουν τις 

απαραίτητες για την ειρήνη συνθέσεις. Η Ένωση ανήκει από τα 

πράγματα στους παίκτες. Δεν μπορεί να αντιδρά με τρόπο που 

δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο της αυτό επιτείνοντας έτσι τόσο τις 

δικές της δυσκολίες όσο και των κρατών-μελών της. Χρειάζεται ν’ 

αλλάξει.

Οι όποιες αλλαγές δυσκολεύονται από την μη επαρκή 

δημοκρατική νομιμοποίηση των οργάνων της Ένωσης. Η 

έλλειψη μιας απευθείας σχέσης των οργάνων της Ένωσης προς 

τον «λαό» της Ένωσης τα στερεί από την αναγκαία πίεση που θα 

οδηγούσε σε γρήγορες αντιδράσεις και σε πολιτικές που θα 

ανταποκρίνονταν στα αιτήματα της κοινωνίας. Η αδυναμία αυτή 

γίνεται όλο και πιο αισθητή όσο τα νέα ζητήματα επιδέχονται 

περισσότερες της μίας απαντήσεις.

Η δημοκρατική νομιμοποίηση δεν θα ασκούσε μόνο πίεση για 

λήψη πιο αποτελεσματικών αποφάσεων. Θα ζύμωνε αναπόφευκτα 

στην συνείδηση των πολιτών την συναίσθηση της αναπόφευκτης 
προσαρμογής, την ανάγκη κατανόησης του άλλου, του
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διαφορετικού, το πρόταγμα της αλληλεγγύης μέσα και έξω από τα 

εθνικά σύνορα. Θα διευκόλυνε έτσι τη λήψη αποφάσεων που 

συχνά αναστέλλονται από τον φόβο του πολιτικού κόστους 

απέναντι στους θιασώτες είτε του άκρατου νεοφιλελευθερισμού 

είτε της διατήρησης του εθνικού κράτους στην υπάρχουσα μορφή 

του.

Κεντρικό πρόβλημα για τη λειτουργία της δημοκρατίας σήμερα 

αποτελεί η σχέση του κράτους μέλους με τα υπερεθνικά σχήματα 

συνεργασίας, στα οποία συμμετέχει.

Τα Συντάγματα όλων των κρατών μελών δέχονται περιορισμούς 

ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας και επιτρέπουν τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων σε υπερεθνικά σχήματα. Τα όσα 

συμβαίνουν στη σχέση κράτους μέλους - Ε.Ε. είναι λοιπόν 

σύμφωνα με τα Συντάγματα. Παρόλα αυτά είναι διαδεδομένη 

στους πολίτες η άποψη ότι μη νομιμοποιημένοι τρίτοι 

αποφασίζουν για αυτούς και ότι οι ίδιοι δεν έχουν καμιά 

δυνατότητα να επηρεάσουν τις διαδικασίες στις Βρυξέλλες. Πολλοί 

μάλιστα πιστεύουν ότι στην Ένωση επικρατεί λιγότερη δημοκρατία 

απ’ ό,τι στη χώρα τους.

Η ένταξη σε υπερεθνικά σχήματα δεν έχει αυξήσει μόνο την 

απόσταση μεταξύ της νέας εξουσίας και του πολίτη. Πολλά κράτη 
μέλη της Ένωσης λειτουργούν πια διαφορετικά από τα 

συνταγματικά προβλεπόμενα και καθιερωμένα. Οι συσχετισμοί 
μεταξύ εκτελεστικής και κοινοβουλευτικής εξουσίας έχουν αλλάξει 

υπέρ της πρώτης. Αυτή διαπραγματεύεται με την Ένωση οδηγίες, 

κανονισμούς, αποφάσεις, κατανομή κονδυλίων. Η Βουλή σε
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πολλές χώρες της Ένωσης ελάχιστα πληροφορείται και συμμετέχει 

στη διαμόρφωση των σχέσεων. Σε περίπτωση συνεχούς 

εμπλοκής της, οι αργές διαδικασίες της και ο συγκρουσιακός 

τρόπος λειτουργίας της θα οδηγούσαν την εκάστοτε κυβέρνηση σε 

διαπραγματευτική αδυναμία. Οι πολίτες διαπιστώνουν όμως ότι σε 

καθοριστικά γι’ αυτούς ζητήματα, όπως π.χ. οι αγροτικές 

ενισχύσεις, οι εκπρόσωποί τους δεν έχουν λόγο.

Προβλήματα δημοκρατίας προκύπτουν επίσης και μάλιστα σε 

έντονο βαθμό στο υπερεθνικό επίπεδο. Το Ευρωκοινοβούλιο 

παρά τη διαδικασία της συναπόφασης απέχει από το να λειτουργεί 

όπως τα εθνικά νομοθετικά σώματα. Η Επιτροπή δεν είναι 

κυβέρνηση εκλεγμένη από τους πολίτες της Ένωσης. Στο 

Συμβούλιο, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, ο τρόπος 

λήψης αποφάσεων δεν είναι πάντα διαφανής και τα μεγάλα κράτη 

έχουν ισχυρότατη επιρροή. Η ανεπάρκεια των θεσμών προκαλεί 

δυσλειτουργίες.

Η λύση δεν είναι εύκολη. Η δημοκρατία στο επίπεδο της Ένωσης 

δεν μπορεί να διασφαλιστεί με τα πρότυπα και τους κανόνες, που 

ισχύουν στα κράτη μέλη. Η Ένωση δημιουργήθηκε κατά βήματα, 

τα οποία δεν ακολούθησαν μια ενιαία αντίληψη. Για πολλούς 

επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κράτους που 

θα υποκαταστήσει τα εθνικά κράτη. Άλλοι δεν δέχονται αυτή την 

προοπτική. Στοχεύουν σε μια ευρωπαϊκή συνεργασία χωρίς 

κατάργηση της κρατικής υπόστασης των μελών και χωρίς 

«ισοπέδωση» των εθνικών ταυτοτήτων. Η συνομοσπονδία είναι ο 

όρος που εκφράζει την αντίληψή τους. Η ευρωπαϊκή πρακτική των 
κρατών μελών ακολούθησε συνήθως το σχήμα της
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διακυβερνητικής συνεργασίας. Τα κράτη επιδιώκουν διευθετήσεις 

και ρυθμίσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συλλειτουργία Ένωσης 

και μελών της σε συμφωνημένα πλαίσια. Δεν αποδέχονται 

ενοποιητικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα καθιστούσαν την Ένωση 

έναν αυτόνομο πόλο εξουσίας. Η Ένωση, όπως διαμορφώθηκε 

κατά τα πενήντα χρόνια λειτουργίας της, είναι ένα ιδιότυπο σχήμα. 

Τα κράτη μέλη έχουν αυτονομία, αλλά ταυτόχρονα συλλειτουργούν 

τόσο στο εθνικό τους όσο και στο υπερεθνικό επίπεδο με βάση 

κανόνες μιας συμφωνημένης κοινής διακυβέρνησης.

Ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να 

διαμορφώνονται νέες μορφές συνεργασίας που δεν εντάσσονται 

σε σχήματα ομοσπονδιακής λογικής ή διακυβερνητικής 

προσέγγισης. Οι περιφέρειες κρατίδια της Βόρειας Γερμανίας 

αναπτύσσουν κοινές δράσεις με τη Δανία. Το Βέλγιο με το 

Λουξεμβούργο προχωρούν με συνεργασίες των κοινωνικών 

φορέων τους την ενοποίηση πέρα από όσα καθορίζουν οι 

συνθήκες. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια διαμορφώνουν με δική 

τους πρωτοβουλία κοινούς κανόνες λειτουργίας. Το εθνικό κράτος 

παύει να είναι το θεμελιώδες στοιχείο αυτών των λύσεων οι οποίες 

πραγματοποιούνται μεταξύ φορέων εξουσίας που εκπροσωπούν 

διαφορετικές εδαφικές οντότητες και χώρους δράσης. Η μεταεθνική 

πραγματικότητα έχει λοιπόν οδηγήσει ήδη σε μια «πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση» σε υπερεθνικό πλαίσιο που διαφεύγει από τους 

συνήθεις κανόνες ιεραρχίας και συνεργασιών. Η νέας μορφής 

αυτή «διακυβέρνηση» είναι παράδειγμα ότι η ενοποίηση 

πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους, συνταγματικά 
ασυνήθιστους εφόσον οι εξελίξεις επιβάλλουν τη συνεργασία στα 

πράγματα.
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Οι παραπάνω διαπιστώσεις απαντούν στο ερώτημα εάν μπορούν 

να προσδιοριστούν άμεσα θεσμικές ρυθμίσεις για να αρθεί «το 

δημοκρατικό έλλειμμα» της Ένωσης. Όταν δεν είναι γνωστό 

ποιους κανόνες ακολουθεί η διαδικασία ενοποίησης και που 

θέλουμε να καταλήξει δεν είναι ρεαλιστική οποιαδήποτε 

προσπάθεια να προσδιορισθεί σήμερα η μορφή που θα πάρει 

τελικά η κυβερνητική εξουσία στην Ένωση. Χρειάζεται χρόνος. Η 

μετάθεση αρμοδιοτήτων από το εθνικό κράτος σε ένα υπερεθνικό 

σχήμα με την αλλαγή της εδαφικής κλίμακας της εξουσίας και την 

αναγκαστική αναζήτηση νέων τρόπων άσκησης πολιτικής και 

διακυβέρνησης συνεπάγονται μια απροσδιόριστη περίοδο 

θεσμικών ανακατατάξεων και κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων. 

Συνεπάγεται επίσης, ότι όλο αυτό το διάστημα που η συνεργασία 

μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών θα παίρνει συνεχώς νέες μορφές 

τα καθιερωμένα συνταγματικά ή πολιτικά σχήματα δεν θα 

ανταποκρίνονται σ’ αυτό που συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει θα 

είναι κάτι καινούργιο, με δικούς του συνεχώς μεταβαλλόμενους 

κανόνες. Το μη προκαθορισμένο τέλος δεν σημαίνει όμως ότι δεν 

είναι δυνατόν να υπάρχει άποψη για το ποιο σχήμα είναι σκόπιμο 

να προκύψει. Ούτε συνεπάγεται η αβεβαιότητα για το μέλλον την 

αναστολή της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας της δημοκρατίας. 

Μια τέτοια προσπάθεια μάλιστα επιβάλλεται.

Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι και η μελλοντική εξέλιξή της 

Ένωσης θα χαρακτηρίζεται από την υποχώρηση του κράτους 

έθνους και την ανάδειξη του υπερεθνικού κέντρου εξουσίας στις 

Βρυξέλλες και των περιφερειακών του συνεργασιών. Μοχλός 

αυτής της διαδικασίας ήταν και θα είναι η κεντρική γραφειοκρατία
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της Ένωσης, που αποτελεί το μηχανισμό ανάδειξης του κοινού 

συμφέροντος των κρατών μελών και διατυπώνει κατά τη δική της 

αντίληψη το συμφέρον τους. Το πλαίσιο δράσης της θα

καθορίζεται από τις εκάστοτε συμφωνίες της χαλαρής 

διακυβερνητικής συνεργασίας. Αυτό το κέντρο, θα τείνει να 

αναπτύσσει τη δίκιά του αυτοδύναμη δυναμική. Θα

απεξαρτοποιείται όλο και περισσότερο στο βαθμό που αποκτά 

αρμοδιότητες.

Ο γραφειοκρατικός μηχανισμός και η διακυβερνητική συνεργασία 

θεωρούν τα θέματα που χειρίζονται τεχνοκρατικά, αρμοδιότητας 

διοικητικών μηχανισμών και αντικείμενο διαβούλευσης 

εμπειρογνωμόνων. Στον χειρισμό τους προεξέχει κατά την 

υπαλληλία της Ένωσης η διάσταση του συμβιβασμού των 

επιθυμιών των κρατών μελών και των διαφόρων ετεροκλήτων και 

αντιφατικών εθνικών προτιμήσεων. Η αποπολιτικοποίηση 

θεωρείται ενδεδειγμένη γιατί επιτρέπει την εύκολη επίτευξη των 

ισορροπιών. Η στάση αυτή δεν ευνοεί το δημόσιο διάλογο.

Η ενίσχυση της δημοκρατίας απαιτεί ακριβώς το αντίθετο, την 

ανάδειξη της πολιτικής διάστασης, την ελεύθερη δημόσια 

διαβούλευση, τη συζήτηση των προβλημάτων σε ένα ανοιχτό σε 

όλους χώρο πολιτικού διαλόγου. Τα κοινά θέματα να συζητιούνται 

ενώπιον όλων των εθνικών ακροατηρίων. Να αποτελούν και δικά 

τους θέματα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται πληροφόρηση 

προς όλους, διαφάνεια, έλεγχος και λογοδοσία. Ο ευρωπαϊκός 

δημόσιος χώρος είναι το μέσο για να περιορισθεί το έλλειμμα 

δημοκρατίας.
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Η δημιουργία του χώρου αυτού είναι έργο των δυνάμεων εκείνων 

που επιδιώκουν μια ισχυρή και δημοκρατική Ένωση. Οφείλουν να 

επιζητούν συστηματικά να συζητούνται τα θέματα της Ένωσης σε 

όλες τις χώρες ταυτόχρονα για να διαμορφωθούν κοινές πολιτικές. 

Προτάσεις για τέτοιες κοινές δράσεις υπήρξαν, όπως για την 

ενέργεια ενός δημοψηφίσματος ταυτόχρονα σε όλη την Ένωση για 

την αποδοχή του Σχεδίου Συντάγματος, για την εκλογή του 

Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο.

Οι προτάσεις αυτές συνάντησαν την σθεναρή αντίσταση των 

κρατών μελών που δεν θέλουν να ξεπεραστεί το πλαίσιο της 

διακυβερνητικής συνεργασίας και φοβούνται τον περιορισμό της 

αυτονομίας τους. Η εμπέδωση της δημοκρατίας σε υπερεθνικό 

επίπεδο απαιτεί όμως την αναζήτηση και την εξάσκηση σε νέους 

τρόπους συλλειτουργίας που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες 

της μεταεθνικής πραγματικότητας.

Η δημοκρατική διακυβέρνηση προέκυψε στα κράτη έθνη όταν στο 

έδαφος τους διαμορφώθηκε μια πολιτική κοινότητα μέσα από 

δημόσιο διάλογο. Αυτός βοήθησε τους πολίτες να 

συνειδητοποιήσουν ότι έχουν κοινά συμφέροντα και με ποιο τρόπο 

θα τα υπερασπισθούν. Έτσι και στην Ένωση η δημόσια 

συνεννόηση για τη διαμόρφωση μιας βάσης αλληλεγγύης μεταξύ 

των λαών της θα συμβάλει σε κοινά αποδεκτούς θεσμούς και 

διαδικασίες δημοκρατίας στο υπερεθνικό επίπεδο. Θα διασφαλίσει 

νέες μορφές δημοκρατικής διακυβέρνησης στον μεταεθνικό 

αστερισμό.
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Η καθιέρωση της δημόσιας διαβούλευσης για την ευρωπαϊκή 

πολιτική σε όλη την Ένωση θα συμβάλει και στην αποσαφήνιση 

των στόχων της ενοποιητικής προσπάθειας και στην 

οριστικοποίηση του θεσμικού σχήματος της Ένωσης. Η δημόσια 

διαβούλευση είναι η κινητήρια δύναμη για να ενοποιηθούν σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώξεις και αντιλήψεις, να 

συνειδητοποιηθούν τα κοινά συμφέροντα και να προκύψει μια 

συλλογική ταυτότητα πέρα από τα όρια των κρατών μελών, μια 

ευρωπαϊκή πολιτική κοινότητα, ένας ευρωπαϊκός δήμος.

Η νέα Συνθήκη κάνει ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση 

κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος με τις ρυθμίσεις της στο 

κεφάλαιο για τις «δημοκρατικές αρχές». Αρχές που στην συνέχεια 

διατυπώνονται και εφαρμόζονται σε σειρά ειδικών διατάξεων που 

αφορούν θεσμούς και διαδικασίες λειτουργίας της Ένωσης και 

προσβλέπουν στην διαμόρφωση ενός συστήματος περισσότερο 

ανοιχτού στην δημόσια διαβούλευση για τις πολιτικές της Ένωσης.

Αυτό είναι σημαντικό και για την διαμόρφωση του κοινού σχεδίου 

για το μέλλον της Ευρώπης. Η νέα συνθήκη δεν το περιγράφει. 

Και τούτο γιατί τα 27 μέλη της Ένωσης αλλά και οι κοινωνίες τους 

είναι σε αδυναμία να συμφωνήσουν στο σχεδίασμά ενός πολιτικού 

εγχειρήματος για τις επόμενες δεκαετίες όπως συνέβη με την 
Ενιαία Αγορά στη δεκαετία του ‘80 ή την ΟΝΕ στη δεκαετία του 

‘90. Παραμένει έτσι σε εκκρεμότητα το θέμα προς ποια 

κατεύθυνση θα εξελιχθεί η Ένωση.

Το νέο σχέδιο Συνθήκης επιτυγχάνει όμως να περιορίσει μια άλλη 
κεντρική αδυναμία της Ένωσης, αυτή της αττοτελεσματικότητάς
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της. Με εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον τρόπο συγκρότησης των 

οργάνων της, στη λειτουργία τους, στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων ενισχύει την αποτελεσματικότητα των θεσμών της, 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας κινητικότητας και 

δυναμικής.

Όμως οι προσδοκίες των πολιτών δεν περιορίζονταν μόνο στην 

πραγματοποίηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων όπως τις προβλέπει 

η νέα Συνθήκη. Αφορούν τις διάφορες ελλείψεις των πολιτικών 

που αγγίζουν τα ζωτικά συμφέροντά τους. Αφού στη σύγχρονη 

εποχή το εθνικό κράτος εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να δώσει 

λύσεις, εύλογα η ευθύνη για την ελλειμματική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων χρεώνεται στο υπερεθνικό επίπεδο που έχει 

δημιουργηθεί για να ελέγχει τις εξελίξεις.

Αναμφισβήτητα η νέα Συνθήκη δείχνει ότι οι εταίροι έχουν πλήρη 

επίγνωση των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η 

Ένωση. Οι αξίες, οι αρχές και οι προγραμματικοί στόχοι που 

αναφέρονται στις γενικές διατάξεις περιγράφουν μια προοδευτική 

πολιτική κατεύθυνση και έχουν οραματικά στοιχεία. Δείχνουν την 

πρόθεση η Ένωση να ανταποκριθεί στις αγωνίες και τις 

προσδοκίες των πολιτών της. Όμως στη συνέχεια η μετουσίωσή 

τους σε ειδικές ρυθμίσεις είναι άνιση. Είναι άνιση ως προς το 
βαθμό επεξεργασίας συγκεκριμένων δρόμων, μέσων και 

διαδικασιών για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα 

προβλήματα. Έτσι λοιπόν ενώ η πρόοδος σε κάποιους τομείς θα 

προωθείται από τις διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης, σε άλλους 

εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις αποφάσεις της 

διακυβερνητικής συνεργασίας. Η νέα Συνθήκη δεν μπόρεσε να
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ανταποκριθεί στο αίτημα για μια ολική ισόρροπη προσπάθεια 

εμβάθυνσης των πολιτικών της Ένωσης. Οι πολίτες θα πρέπει να 

περιμένουν για να διαπιστώσουν αν θα υπάρξει πρόοδος, αν η 

Ένωση θα ανταποκριθεί στα αιτήματά τους.

Είναι αλήθεια, ότι πολλοί πολίτες διστάζουν να απαντήσουν θετικά 

στο ερώτημα, αν η Ένωση πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο 

στις εξελίξεις. Μια πλειοψηφία θεωρεί ότι τα όσα συμβαίνουν έξω 

από τα σύνορα της χώρας ακόμα και αν θίγονται τα ζωτικά 

συμφέροντα των πολιτών της οφείλουν και μπορούν να 

αντιμετωπιστούν από το εθνικό κράτος. Η άποψη αυτή είναι από 

τα πράγματα ξεπερασμένη. Δεν ισχύει ούτε καν σε επίπεδο 

περιφερειακών ή διμερών κρίσεων. Απόδειξη π.χ. για την Ελλάδα 

είναι τα ζητήματα του Κυπριακού, του Σκοπιανού, του Κοσσόβου, 

του Κουρδικού, του Ισραηλοπαλαιστινιανού για να σταθούμε μόνο 

στη γειτονιά μας. Απαντήσεις βιώσιμες είναι εφικτές πλέον μόνο 

σε υπερεθνικό επίπεδο είτε της Ένωσης είτε της παγκόσμιας 

κοινωνίας.

Όμως τα προβλήματα δεν είναι μόνο προβλήματα ομόρων ή 

διμερών σχέσεων. Ζητήματα ασφάλειας, ευημερίας αλλά και 

επιβίωσης μαστίζουν τον πλανήτη. Η διασπορά πυρηνικών 

όπλων, η τρομοκρατία, οι περιβαλλοντικές απειλές, οι δυσοίωνες 

προοπτικές στον ενεργειακό τομέα, οι ραγδαίες δημογραφικές 

ανακατατάξεις, οι θρησκευτικές αντιπαλότητες, η καταπάτηση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαχέουν απειλές και επιπτώσεις πολύ 

μακρύτερα από τις αρχικές τους εστίες και εισβάλλουν στην 

καθημερινότητά μας.
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Θέλω να σταθώ στον ρόλο και στις ευθύνες της Ευρώπης. Η 

πλειοψηφία της κοινής γνώμης συμφωνεί ότι η Ένωση πάγια 

υστερούσε και υστερεί ν’ ανταποκριθεί στις νέες παγκόσμιες 

προκλήσεις. Επέκρινε αυστηρά την ελλειμματική 

αποτελεσματικότητα της στις μεγάλες κρίσεις.

Η νέα Συνθήκη αντιλαμβάνεται την Ένωση ως μια ιδιαίτερα 

εξωστρεφή οντότητα στη διεθνή σκηνή. Θέτει αναλυτικά τους 

στόχους, τα μέσα και τις διαδικασίες της πολιτικής της. Ενισχύει 

τον Ύπατο Εκπρόσωπό της με αρμοδιότητες για εκπλήρωση 

καθηκόντων ισοδυνάμων ενός Υπουργού Εξωτερικών της 

Ένωσης. Διαμορφώνει έτσι ένα ουσιαστικό πλαίσιο κοινής 

εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και άμυνας. Δημιουργεί 

προϋποθέσεις, ώστε η Ένωση να αναδειχθεί σε πρωταγωνιστικό 

παίκτη ενός πολυκεντρικού διεθνούς συστήματος. Όμως οι 

δυνατότητές της έχουν όρια. Αυτά ορίζονται από τον 

διακυβερνητικό χαρακτήρα της Ένωσης. Η νέα Συνθήκη αφήνει 

ανοιχτό και για το μέλλον το ενδεχόμενο ασυμφωνίας ή ισχνών 

συμβιβασμών που αδυνατούν να μετατραπούν σε αποτελεσματική 

πολιτική παρέμβαση. Ιδίως όταν υπογραμμίζεται στις υπ αριθ. 30 

και 31 Δηλώσεις της ότι οι πολιτικές της Ένωσης δεν επηρεάζουν 

τις αντίστοιχες των κρατών μελών στην εξωτερική πολιτική, στην 

πολιτική άμυνας και την πολιτική ασφάλειας. Σε κρίσιμα ζητήματα 

οι 27 και όχι η Ένωση σύμφωνα με τους καταστατικούς της 

στόχους θα αποφασίζουν. Από αυτούς θα κριθεί τελικά κατά πόσο 

η νέα Συνθήκη θα ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει 

στο εξωτερικό πεδίο η Ευρώπη.
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Η νέα Συνθήκη κάνει ένα μεγάλο βήμα για τη δημιουργία ενός 

χώρου ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρώπη. Θέτει 

το πλαίσιο των αρχών και των στόχων της πολιτικής της Ένωσης, 

θεσπίζει όργανα και διαδικασίες για τις πολιτικές συνοριακών 

ελέγχων, παροχής ασύλου, υποδοχής μεταναστών, συνεργασίας 

των δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Δημιουργεί έτσι τις 

δυνατότητες μεγαλύτερης ασφάλειας στην καθημερινή ζωή των 

πολιτών. Όμως το πρόβλημα έχει και άλλες παραμέτρους, στις 

οποίες η Συνθήκη απαντά λακωνικά.

Το κοινωνικό κράτος αδυνατεί να ανταποκριθεί ισότιμα στις 

ανάγκες των μεταναστών και στο μέτρο που ανταποκρίνεται 

στερεί πόρους από τις κοινωνίες υποδοχής που δοκιμάζονται, 
δυσανασχετούν και καταγγέλλουν την ελλειμματική κοινωνική 

Ευρώπη. Συγχρόνως σε πολλές κοινωνίες επικρατούν 

εθνοκεντρικές και φοβικές αντιλήψεις και αυτές αντιδρούν απέναντι 

στους μετανάστες. Η Ένωση ταυτόχρονα αδυνατεί να αποτρέψει 

αποτελεσματικά τις παράνομες εισροές κυρίως από τα νότια και 

ανατολικά σύνορά της. Όλα αυτά τα ζητήματα ζητούν βελτιωμένες 

και νέες απαντήσεις. Τα πράγματα δεν μπορούν να αφεθούν στο 

σημερινό στάτους διαχείρισής τους, στην συγκυριακή κατά τόπους 

ρύθμιση, στην ανά κράτος μέλος εθνική αντιμετώπισή τους.

Λιγότερο αναλυτική απ’ ό,τι είναι σε θέματα ασφάλειας είναι η νέα 

Συνθήκη σε άλλους τομείς. Ανοίγει εντούτοις νέους δρόμους για τη 

χάραξη και εφαρμογή πολιτικών απέναντι σε σύγχρονες 

προκλήσεις όπως στους ζωτικούς τομείς των κλιματικών αλλαγών, 

της ενέργειας, της έρευνας και τεχνολογίας, του τουρισμού.
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Είναι τέλος προφανές ότι δεν έγινε δυνατή η επίτευξη συμφωνίας 

προκειμένου να ασκηθεί από την νέα Συνθήκη πίεση για την 

ολοκλήρωση της ΟΝΕ, για την διαμόρφωση μιας Οικονομικής 

Ένωσης ισότιμης προς τη Νομισματική. Δεν επιτεύχθηκε η 

αναβάθμιση στην πτυχή της οικονομικής διακυβέρνησης.

Το ίδιο ισχύει και για την κοινωνική Ευρώπη. Όμως δεν πρέπει να 

υποτιμηθούν στη νέα Συνθήκη τα προτάγματα της πλήρους 

απασχόλησης, της κοινωνικής προόδου, της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και προστασίας, της ισότητας ανδρών και γυναικών, 

της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, της προστασίας του παιδιού, 

της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 

μελών. Σε τι έκταση όμως και με ποιους τρόπους θα υλοποιηθούν 

αυτές οι γενικές κατευθύνσεις;

Στη δημόσια συζήτηση αλλά και στα όργανα της Ένωσης κάποια 

ζητήματα θα μείνουν για πολλά χρόνια στην ημερήσια διάταξη. Για 

παράδειγμα: Για να ισχυροποιήσουμε την Ευρωπαϊκή οικονομία 

αρκεί να βελτιωθεί η στρατηγική της Λισαβόνας ή χρειάζεται μια 

συνολική επανεξέτασή της; Πως μεγιστοποιούνται οι προσπάθειες 

για ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας στην 

παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα χωρίς να υπάρξει έμμεσα 

επίπτωση στο κοινωνικό κράτος; Οι ευθύνες για τις κοινωνικές 

πολιτικές πως επιμερίζονται μεταξύ Ένωσης και εθνικού κράτους; 

Η προσπάθεια θα πρέπει να κατατείνει στην επιβίωση του 

υπάρχοντος ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου ή στον 

επαναπροσδιορισμό του με νέα χαρακτηριστικά και στόχους; Το 

εγχείρημα να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά αποτελεί τη μεγάλη
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πρόκληση για το μέλλον της Ένωσης και για την εξασφάλιση της 

αξιοπιστίας της έναντι των πολιτών της.

Είναι γεγονός ότι η πολιτική ενοποίηση στην κατεύθυνση μιας 

ομοσπονδιακής Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι επίκαιρη. 

Χαρακτηριστικό όμως της νέας Συνθήκης δεν είναι μόνο ότι 

διατηρήθηκε ο χαρακτήρας της Διακυβερνητικής συνεργασίας. Οι 

πάρα πολλές ενστάσεις, εθνικές επιδιώξεις, οι φόβοι μπροστά στη 

νέα πραγματικότητα συμβίωσης 27 κρατών μελών και η 

γενικευμένη έλλειψη εμπιστοσύνης ανέδειξαν κεντρόφυγες 

δυνάμεις. Οδήγησαν έτσι σε μια σωρεία ειδικών ρυθμίσεων, 

εξαιρέσεων και δυνατοτήτων αυτοεξαιρέσεων, πρωτόγνωρων σε 

τέτοια έκταση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημερινή εικόνα προαναγγέλλει ότι μέσω αυτών θα οδηγηθούμε 

κατά την εφαρμογή της Συνθήκης σε μια πραγματικότητα 

πολλαπλών ταχυτήτων και επιπέδων ολοκλήρωσης, έστω και αν 

αυτό δεν ήταν κεντρική επιδίωξη των 27. Ενδεικτικό είναι ότι η 

Συνθήκη εμπεδώνει δύο ταχύτητες ως προς την συμμετοχή στην 

ΟΝΕ. Σε κρίσιμο διακύβευμα λοιπόν για την Ένωση θα αναδειχθεί 

η ικανότητά της να αναχαιτίσει τις κεντρόφυγες δυνάμεις και να 

επιτύχει την ευρύτερη δυνατή σύγκλιση των 27.

Οι λύσεις που θα προκύψουν από τη νέα Συνθήκη άλλοτε θα 

αποδειχθούν βιώσιμες άλλοτε όμως θα μετεξελιχθούν όπως 

εκείνες των προηγουμένων Συνθηκών. Η Ένωση υπό την πίεση 

των κοινωνικοοικονομικών μεταβολών θα συνεχίσει να αναζητά 

νέες μορφές οργάνωσης συνδυάζοντας την διακυβερνητική και την 
ομοσπονδιακή λογική. Τα περιθώρια χρόνου για νέες αναζητήσεις
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και νέες ισορροπίες θα στενεύουν όμως όσο αυξάνεται η διάσταση 

των προβλημάτων και ο χειρισμός τους θα απαιτεί σταθερά 

σχήματα συνεργασίας σε βάθος χρόνου. Ήδη έχει αναδειχθεί η 

ανάγκη να προσαρμόζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας σε μια πολιτική ανάπτυξης της Ευρώπης όπως 

διατυπώνεται από το Εοοίίη. Η Ένωση θα διαμορφώσει έτσι 

βαθμιαία την οριστική της μορφή με βάση τα πάγια προβλήματα 

που θα καλείται να χειριστεί. Η ΟΝΕ το πιστοποιεί.

Το συμπέρασμα ως προς τη νέα Συνθήκη είναι ότι κι αν ακόμη δεν 

κάνει τα τολμηρά βήματα που πολλοί ανέμεναν στην κατεύθυνση 

μιας πολιτικά πιο ισχυρής άρα και πιο ενοποιημένης Ευρώπης 

ανοίγει δρόμους. Προδιαγράφει νέες προωθημένες πολιτικές σε 

κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στα ζωτικά συμφέροντα των 

κοινωνιών μας. Η μεγάλη πρόκληση των αυριανών ηγεσιών της 

Ένωσης αλλά και των κρατών-μελών είναι πώς θα αξιοποιήσουν 

αυτούς τους δρόμους, πώς θα μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους για 

τους πολίτες, πώς θα επιτύχουν αναβαθμισμένες κοινωνίες 

ευημερίας και συνοχής σε μια πιο ισχυρή και αποτελεσματική 

Ευρώπη.
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Ελλάς -  Ευρώπη -  Τουρκία 

Ο αναγκαίος αναπροσανατολισμός3

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν αποτελματωθεί. Το έδειξε τόσο 

η στασιμότητα των «διερευνητικών επαφών» όσο και η πρόσφατη 

επίσκεψη του κ. Καραμανλή στην Άγκυρα. Πρόοδος δεν φαίνεται 

στον ορίζοντα. Και οι δύο χώρες τηρούν στάση αναμονής. 

Αναμονής ως προς την εξέλιξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων 

της Τουρκίας.

Η Τουρκία δεν έχει λόγο ούτε τώρα ούτε αργότερα να 

παραχωρήσει οτιδήποτε έως ότου έρθει η στιγμή που οι 

διαπραγματεύσεις θα έχουν φτάσει στην θετική κατάληξή τους. 

Δεν χάνει τίποτε κρατώντας τα θέματα ανοιχτά. Θα προβεί σε 

παραχωρήσεις μόνο όταν είναι βέβαιο ότι θα λάβει το αντάλλαγμα 

που επιδιώκει, την ένταξη.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης η Ελλάδα θα 

ζητήσει την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών όταν έρθει η 

περίοδος της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. 

Η επίλυσή τους θα είναι προϋπόθεση της συμφωνίας της Ελλάδας 

στην ένταξη.

Έστω ότι τα πράγματα εξελίσσονται σύμφωνα μ’ αυτή την 

πρόβλεψη. Πρέπει να διαπιστώσουμε πρώτα απ’ όλα ότι η 

αισιοδοξία της ελληνικής πλευράς είναι υπέρμετρη. Όταν οι κύριες 

χώρες της Ένωσης θα έχουν υπερβεί σε επίπονες

3 Δημοσιεύτηκε στο ΒΗΜΑ της Κυριακής στις 17 Φεβρουάριου 2008 με τον τίτλο «Γιατί πρέπει ν’ 
αλλάξουμε πολιτική στις ελληνοτουρκικές σχέσεις».
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διαπραγματεύσεις διάρκειας ετών τις ενστάσεις των άλλων 

κρατών, πιθανό είναι να αντιδράσουν αρνητικά στις νέες 

αντιρρήσεις της Ελλάδος στο τέλος της διαδικασίας. Θα τις 

ξεπεράσουν με υποσχέσεις μελλοντικών διαβουλεύσεων και 

επίκληση του γεγονότος ότι οι φόβοι της Ελλάδας είναι 

υπερβολικοί και τα αιτήματά της υπέρμετρα σε σχέση με το μείζον 

διακύβευμα της ένταξης της Τουρκίας. Και πράγματι το θέμα δεν 

θα είναι ώριμο για τελική επίλυση αφού επί τόσα χρόνια Ελλάδα 

και Τουρκία θα έχουν αποφύγει οποιαδήποτε συγκεκριμένη 

συζήτηση και θα είναι ακόμη εκκρεμείς όλες οι διαφωνίες.

Ο σχεδιασμός αυτός της ελληνικής πλευράς δεν είναι πια 

ρεαλιστικός. Η ένταξη της Τουρκίας δεν είναι πλέον πιθανή. Στην 

κοινή γνώμη της Ένωσης υπάρχουν έντονες αντιρρήσεις να γίνει η 

Τουρκία μέλος της Ένωσης. Στην Τουρκία υπάρχει σθεναρή 

αντίσταση στην αποδοχή του συνόλου του κοινοτικού κεκτημένου. 

Ευρώπη και Τουρκία εδώ και καιρό δεν δείχνουν να συγκλίνουν. 

Το κλίμα είναι τώρα τελείως διαφορετικό απ’ ό,τι ήταν στη δεκαετία 

του 1990. Η κύρια αιτία της μεταστροφής είναι ότι η κοινή γνώμη 

της Ένωσης θεωρεί την ένταξη της Τουρκίας ως μία δυσβάστακτη 

και επικίνδυνη επιβάρυνση για την εσωτερική ζωή και το μέλλον 

της Ένωσης.

Η Τουρκία θα έχει σε λίγες δεκαετίες ένα πληθυσμό εκατό 

εκατομμυρίων κατοίκων. Θα είναι τότε η χώρα της Ένωσης με τον 

μεγαλύτερο πληθυσμό. Θα έχει ή θα διεκδικεί τους περισσότερους 

ψήφους στο Συμβούλιο και το μεγαλύτερο αριθμό ευρωβουλευτών. 

Η πολιτική της Ένωσης θα επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από ό,τι 
απασχολεί την Τουρκία. Η Τουρκία θα αναδεικνύεται ως κλειδί
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των εξελίξεων. Θα πρόκειται για μια πορεία αντιφατική σε σχέση 

με την αρχική επιδίωξη μιας σύγχρονης Ευρώπης των πιο 

ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου. Σύμφωνα με τις τρέχουσες 

δημοσκοπήσεις καμιά κοινωνία των 27 κρατών μελών δεν 

συμφωνεί με την προοπτική της ένταξης της Τουρκίας στην 

Ένωση.

Οι δυσκολίες αυτές οδήγησαν ορισμένους από τους ηγέτες των 

κρατών μελών να συζητούν μια «ειδική σχέση» με την Τουρκία. 

Με την έκφραση αυτή υποδεικνύεται μια σχέση στενότερη εκείνης 

η οποία προκύπτει από μία Συμφωνία Σύνδεσης ή την Πολιτική 

Γειτονίας, που ισχύει για όλους τους γείτονες της Ένωσης, όπως η 

Τουρκία. Είναι μία σχέση «οιονεί μέλους» που θα περιλαμβάνει 

όσα κεφάλαια του κοινοτικού κεκτημένου δεν δημιουργούν 

πρόβλημα με αδιευκρίνιστο ακόμη το αν και το πώς της 

συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η Τουρκία δεν επιθυμεί την ειδική σχέση και θα αντιδράσει έντονα, 

εάν δεν γίνει δεκτή η αίτησή της για ένταξη. Αναμενόμενο είναι 

επίσης η Ένωση να προτείνει σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις για να 

ξεπεράσει τις αντιδράσεις και να «χρυσώσει το χάπι». Η τύχη των 

θεμάτων που αφορούν την Ελλάδα μπορούν να επηρεασθούν από 

την προσπάθεια αυτή εξευμενισμού. Να υποστούμε πιέσεις για να 

αποδεχθούμε ρυθμίσεις με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Ιδίως αν 

οδηγηθούμε σε μια κατάληξη συμφωνίας όπου Ένωση και Τουρκία 

θα ικανοποιούν τις μείζονες προτεραιότητές τους και θα μένει 

ανοιχτό μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας.
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Στην Σύνοδο Κορυφής του 2004 που αποφασίστηκε η έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία η Ελλάδα έχασε 

την ευκαιρία που της παρείχαν οι συμφωνίες του Ελσίνκι να 

καθορίσει επ’ ωφελεία της το πλαίσιο και τις διαδικασίες για τη 

διευθέτηση του θέματος της υφαλοκρηπίδας. Ο κ. Καραμανλής 

δέχτηκε την έναρξη των διαπραγματεύσεων απεμπολώντας τον 

μοχλό πίεσης που παρείχε το Ελσίνκι. Η εξέλιξη αυτή έδωσε 

χρόνο στην Τουρκία για να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να 

εξεταστούν ευνοϊκά σε διεθνές επίπεδο οι απαιτήσεις της. 

Ερευνητικά πλοία, πολεμικά πλοία και αεροπλάνα επιδιώκουν ήδη 

και θα μπορούν για πολλά χρόνια ακόμη να δημιουργούν 

δεδομένα στο Αιγαίο ώστε να αμφισβητηθούν οι ελληνικοί 

ισχυρισμοί. Οι παραβιάσεις του εναερίου και του θαλασσίου 

χώρου είναι ένδειξη της εφαρμογής της πολιτικής αμφισβήτησης 

από την Τουρκία.

Η Τουρκία έχει τηρήσει μια άτεγκτη στάση στα θέματα του αμέσου 

ενδιαφέροντος της στη διάρκεια των ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων. Δεν δέχεται για παράδειγμα, να εφαρμόσει 

το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν κατά την 

άποψή της τίθεται σε κίνδυνο η ενότητα του κράτους. Η στάση 

αυτή δεν προδικάζει συμφωνίες στα θέματα που ενδιαφέρουν την 

Ελλάδα την κρίσιμη στιγμή. Η Τουρκία θα διαπραγματευτεί την 

κάθε λεπτομέρεια παρουσιάζοντας την ως ουσιώδη υποχώρηση. 

Άλλωστε οι συμφωνίες του Ελσίνκι θα είναι τότε μακρινό παρελθόν 

και η επίκλησή τους θα έχει αποδυναμωθεί από την στάση της 

ελληνικής κυβέρνησης.
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Η επιτυχία του Ελσίνκι ήταν ότι κατέστησε σαφές σ’ όλα τα μέλη 

της Ένωσης ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι και θέμα 

κοινοτικό για την επίλυση του οποίου πρέπει να ενδιαφερθεί και η 

Ένωση. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης μετά το 2004 καθιστά 

όλο και πιο πιθανό οι κοινοτικοί εταίροι μας να θεωρήσουν ότι 

πρόκειται για ένα διμερές θέμα και να δηλώσουν ότι δεν θέλουν να 

ασχοληθούν με αυτό.

Το ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνει η χώρα μας αντιμέτωπη μ’ 

αυτή τη συγκυρία.

Η χώρα μας δεν πρέπει ν’ απομονωθεί, δεν πρέπει π.χ. να 

επιμείνει μέχρι τέλους για την ένταξη της Τουρκίας παρόλο που η 

πλειοψηφία της Ένωσης θα έχει ταχθεί κατά. Θα πρέπει έγκαιρα 

να καταστήσει σαφές ότι δεν δεσμεύεται σε συγκεκριμένη 

κατεύθυνση και η στάση της θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις. Να 

συζητήσει με όσους προτείνουν την ειδική σχέση, πως μπορούν 

να ρυθμιστούν τα θέματα που την απασχολούν. Να αναδείξει και 

πάλι ότι υπάρχουν εκκρεμότητες, των οποίων περιμένει την 

επίλυση.

Μερικοί πιστεύουν, ότι οποιαδήποτε ελληνική κίνηση στην 

κατεύθυνση της συζήτησης της ειδικής σχέσης θα αποτελούσε 

αδικαιολόγητη επάνοδο στην εποχή των εχθρικών σχέσεων με την 

Τουρκία, την αποδοχή της άποψης των «κακών Τούρκων».

Πρέπει να διακρίνουμε με σαφήνεια δύο διαφορετικά θέματα. Το 

πρώτο είναι η σχέση καλής γειτονίας με την Τουρκία, η φιλία των 
λαών μας, η συνεχής προσπάθεια για στενότερη σύνδεση των
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κοινωνιών μας. Στα θέματα αυτά δεν μπορεί να υπάρχει αλλαγή 

στάσης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την επαφή, τη 

συνεννόηση, τον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική επίλυση 

διαφορών. Αν υπάρξει «ειδική σχέση» δεν θα υπάρξει διαφορετική 

στάση σε όλα αυτά τα θέματα απ’ ό,τι στην περίπτωση της 

ένταξης. Από μας και την Τουρκία θα εξαρτάται η πορεία τους. 

Και μπορούμε και πρέπει να κάνουμε ακόμη μεγάλα και σημαντικά 

βήματα.

Το δεύτερο θέμα είναι η επίλυση της εκκρεμότητας που έχουμε στο 

Αιγαίο. Η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρηνικής διευθέτησής της, υπέρ 

της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, κατά των απειλών πολέμου 

και της πολιτικής που παίζει με τη δύναμη των όπλων. Η Ελλάδα 

έχει προτείνει την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο. Εφόσον τα 

μέσα που εξασφάλιζαν την πορεία προς την ειρηνική διευθέτηση 

αποδειχθούν για διάφορους λόγους ατελέσφορα έχει υποχρέωση 

να δοκιμάσει άλλους δρόμους, ειρηνικούς και αυτούς, για να 

επιτύχει το αποτέλεσμα, όπως τη διαπραγμάτευση με αφορμή την 

ειδική σχέση.

Υπάρχει και ένας τρίτος κύκλος προβλημάτων που δεν αφορά τη 

σχέση μας με την Τουρκία. Είναι θέματα που συνδέονται με την 

εξέλιξη της Ένωσης. Εμείς επιδιώκουμε μια Ένωση, η οποία δεν 

θα περιορίζεται στη διαχείριση μιας ενιαίας αγοράς και στην 

αντιμετώπιση ορισμένων θεμάτων που θα καθορίζει η 

διακυβερνητική συνεργασία, όπως είναι σήμερα το κοινό νόμισμα, 

τα διαρθρωτικά προγράμματα ή η μετανάστευση. Θέλουμε μια 

Ένωση που θα διαμορφώνει κοινές πολιτικές και θα εμβαθύνει 
ουσιαστικά την ενοποίηση. Είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσουμε
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αποτελεσματικά μεγάλα προβλήματα, όπως οι επιπτώσεις της 

παγκοσμιοποίησης, η ενεργειακή επάρκεια και η ενίσχυση του 

κοινωνικού κράτους. Η ένταξη της Τουρκίας ενισχύει τη θέση της 

Ένωσης στη Μέση Ανατολή. Αλλά δεν συμβάλλει στον χειρισμό 

άλλων θεμάτων και στην πορεία ενοποίησης. Η μεγάλη απόσταση 

της Τουρκίας από το επίπεδο ανάπτυξης της υπόλοιπης Ένωσης 

θα καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη μια κοινή προσπάθεια. Με την 

ένταξη της Τουρκίας θα ενισχυθεί η επιδίωξη ορισμένων κρατών 

μελών να αρκεστεί η ενοποιητική διαδικασία με τη λειτουργία μιας 

κοινής αγοράς, στην οποία βαθμιαία θα προστεθούν και άλλες 

αγορές, όπως της Ουκρανίας, με κριτήριο αποκλειστικά τις 

γεωπολιτικές σκοπιμότητες.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι αυτό το ευρύτερο πρόβλημα της 

Ένωσης δεν θα είναι πλέον επίκαιρο, όταν ενταχθεί η Τουρκία. Σε 

δέκα ή δεκαπέντε χρόνια, όταν πραγματοποιηθεί η ένταξη, η 

Ένωση θα έχει πάρει την οριστική μορφή της. Η άποψη αυτή 

παραβλέπει ότι η Τουρκία, όπως το έχει δηλώσει, υπολογίζει σε 

μία σύντομη κατάληξη των διαπραγματεύσεων και δεν πρόκειται 

να δεχτεί τόσο μακρόχρονη αναμονή. Παραβλέπει επίσης, ότι 

κάθε σημαντικό βήμα της Ένωσης απαιτεί πολύ χρόνο. Η 

τρέχουσα συνταγματική αναθεώρηση ξεκίνησε το 2001 και 

πρόκειται να ολοκληρωθεί στην εφαρμογή της το 2017.

Η Ελλάδα είχε θεωρήσει το 1998 μαζί με άλλες χώρες, όπως η 

Γαλλία και Γερμανία, ως μικρότερης σημασίας το ευρύτερο 

πρόβλημα που έθετε η ένταξη της Τουρκίας. Την ίδια την 

ενδιέφερε κυρίως η ειρήνη στην περιοχή και η διασφάλιση των 

δικαιωμάτων της. Από τη στιγμή όμως που η λύση που είχε
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επιλεγεί στο Ελσίνκι το 1999 ματαιώθηκε, πρέπει να 

αναπροσανατολίσει την πολιτική της. Να συνεκτιμήσει την 

σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα αλλά και την προοπτική της 

Ένωσης στη στάθμιση των επιδιώξεών της. Και να μη δεχτεί μια 

εξέλιξη που οδηγεί σε δεσμεύσεις χωρίς ανταλλάγματα.
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Ο Πρόεδρος Κληρίδης αναφέρει στον πρόλογο του βιβλίου του το 

στόχο του. Θέλει να δώσει μια τεκμηριωμένη ανάλυση των 

«δυσχερειών που αντιμετώπισε η Κύπρος, εξαιτίας του κυπριακού 

προβλήματος, στην πορεία της για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση» και μετά. Πρόθεσή του είναι μέσα από την εξιστόρηση 

των γεγονότων της περιόδου 1993-2003 να «καταστήσει με 

σαφήνεια, αντιληπτές τις περιοριστικές συνθήκες που καθιστούν 

ανέφικτη μια απόλυτη δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος, 

όπως η ελληνοκυπριακή πλευρά, η πραγματικά αδικημένη, την 

εννοεί». Το βιβλίο λοιπόν είναι μια σύντομη ιστορία του κυπριακού 

προβλήματος κατά την εποχή της ένταξης της Κύπρου στην 

Ένωση γραμμένο από έναν από τους πρωταγωνιστές των 

εξελίξεων, τον Πρόεδρο της Κύπρου από το 1993 έως το 2003. 

Θέτει το πλαίσιο για να διερευνήσουμε το ερώτημα «τι κάνουμε 

σήμερα».

Προτού έρθω στο ερώτημα αυτό θέλω να τονίσω, ότι ο Πρόεδρος 

Κληρίδης έχει επιτύχει να δώσει μια ακριβή απεικόνιση των 

γεγονότων χωρίς περιττές λεπτομέρειες, χωρίς ερμηνείες, χωρίς 

κρίσεις για πρόσωπα και συμπεριφορές που θα προσέδιδαν μια 

έντονη υποκειμενικότητα στην εξιστόρηση. Μιλούν τόσο οι 

αναφορές στα όσα συνέβησαν όσο και η σιωπή του για τα όσα δεν 

συνέβησαν αλλά θα έπρεπε να συμβούν. Για παράδειγμα κατά 

την εξιστόρηση των συνομιλιών της Λουκέρνης, ο αναγνώστης 

απορεί ποιες ήταν οι ελληνοκυπριακές και ελληνικές θέσεις για τη

Πολιτική πρωτοβουλιών για το Κυπριακό4

4 Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Προέδρου Γλαύκου Κληρίδη «Ντοκουμέντα μιας Εποχής 
1993-2006» την Αθήνα στις 17 Οκτωβρίου 2007.
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συμπλήρωση ή βελτίωση του σχεδίου Ανάν. Προφανώς δεν 

υπήρξαν. Ο Πρόεδρος Κληρίδης περιγράφει επίσης κατά τρόπο 

ακριβή το διεθνές περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρείχε, τις 

δυσκολίες που παρουσίαζε, τις δυνατότητες της ελληνοκυπριακής 

πλευράς και τα όριά τους. Είναι μια εικόνα της πραγματικότητας 

χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς διαστρεβλώσεις.

Ο Πρόεδρος Κληρίδης αναδεικνύει σωστά, ότι η επιτυχία ή 

αποτυχία μιας πολιτικής εξαρτάται όχι μόνο από την υποκειμενική 

βούληση των πρωταγωνιστών αλλά και από τις επικρατούσες 

αντικειμενικές συνθήκες, τους συσχετισμούς δυνάμεων, τις 

επιδιώξεις των υπολοίπων συμμετεχόντων. Το σύνολο αυτών των 

στοιχείων άλλοτε δημιουργεί ευκαιρίες και άλλοτε όχι. Γι’ αυτό και 

υπάρχουσες ευκαιρίες δεν επανέρχονται οπωσδήποτε στο μέλλον.

Η ευκαιρία δεν είναι μάνα εξ’ ουρανού. Η διεύρυνση της Ένωσης 

υπήρξε η αφετηρία για την διαδικασία ένταξης της Κύπρου, η 

αρχική ευκαιρία. Η ευκαιρία αυτή θα είχε πάψει να είναι ευκαιρία, 

αν η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε πετύχει μαζί με άλλους 

ενδιαφερομένους να ισχύσει μια κοινή διαδικασία για τις χώρες 

υπό ένταξη, αν στο Ελσίνκι και στην Κοπεγχάγη η ελληνική 

κυβέρνηση δεν είχε πετύχει η λύση του Κυπριακού να μην 

αποτελεί προϋπόθεση της ένταξης. Η ευκαιρία δεν θα ήταν πια 

ευκαιρία αν Ελλάδα και Κύπρος δεν είχαν καταδείξει την τουρκική 

αδιαλλαξία. Η ευκαιρία χτίζεται λοιπόν. Στην περίπτωση της 

ένταξης της Κύπρου χτίστηκε μεθοδικά, με σύστημα, με επιμονή, 

με κόπο. Η διαπίστωση αυτή δεν έχει μόνο ιστορική αξία έχει και 

πολιτική αξία για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς σε σχέση με το 

κυπριακό πρόβλημα.
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Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του Κυπριακού τρεισήμισι χρόνια μετά 

την απόρριψη του Σχεδίου; Και προς τα που πορευόμαστε;

Είναι ξεκάθαρο ότι το Σχέδιο Ανάν είναι εκ των πραγμάτων 

ξεπερασμένο και δεν μπορεί να επανέλθει ως έχει. Η απόρριψή του 

από την ελληνοκυπριακή πλευρά και οι μετέπειτα εξελίξεις έχουν 

διαμορφώσει νέες συνθήκες.

Οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά την απόρριψη του σχεδίου Ανάν δεν 

ευνοούν την ελληνοκυπριακή πλευρά. Ο κίνδυνος να διαμορφωθεί 

στα Κατεχόμενα εδάφη ένα καθεστώς μη νομικά αναγνωρισμένο 

αλλά διεθνώς αποδεκτό, ένα καθεστώς τύπου Ταϊβάν, είναι όλο και 

πιο ορατός.

Η συνεχής αναβάθμιση των θεσμών του κατοχικού καθεστώτος και 

της εικόνας του ως ξεχωριστής οντότητας αποτελούν μία ένδειξη. 

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στο επίπεδο του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ). Η 

ενδεχόμενη αποδοχή της «Επιτροπής Αποζημιώσεων» των 

Κατεχομένων από το Δικαστήριο ως ικανοποιητική «θεραπεία» για 

το θέμα των περιουσιών θα δημιουργήσει σοβαρές αρνητικές 

συνέπειες σε ένα από τα πιο κρίσιμα και ευαίσθητα θέματα του 

Κυπριακού που είναι το περιουσιακό. Ο κίνδυνος να επικρατήσει 

τελικά η τουρκική θέση για συνολική ανταλλαγή περιουσιών δεν 

πρέπει να υποτιμηθεί.

Εξίσου ανησυχητική είναι η ανατροπή του δημογραφικού χαρακτήρα 
των Κατεχομένων με την συνεχή εισροή νέων εποίκων και την
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αύξηση των τουρκικών στρατευμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της 

κυπριακής κυβέρνησης οι έποικοι έχουν ξεπεράσει τις 140.000 και 

τα τουρκικά στρατεύματα τις 40.000.

Παράλληλα, ο οικοδομικός οργασμός στα Κατεχόμενα συνεχίζεται 

χωρίς διακοπή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν η 

οικοδομική ανάπτυξη στην περιοχή της Κερύνειας έχει φθάσει 

σχεδόν σε σημείου κορεσμού. Ακόμα χειρότερα, η δόμηση γης 

επεκτείνεται σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα είχαν μείνει 

ανέπαφες όπως η Καρπασία και η Μόρφου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η αξιοπιστία της ελληνοκυπριακής πλευράς 

έχει κλονιστεί, οι φωνές που χαρακτηρίζουν λάθος την ένταξη της 

Κύπρου χωρίς προηγούμενη λύση του Κυπριακού πληθαίνουν και η 

ευθύνη για τη στασιμότητα καταλογίζεται κυρίως στην 

ελληνοκυπριακή πλευρά.

Η Συμφωνία της 8ης Ιουλίου, προέβλεπε συναντήσεις μεταξύ της 

ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς σε δύο 

επίπεδα, εμπειρογνωμόνων για θέματα καθημερινότητας και 

πολιτικών εκπροσώπων για πολιτικά ζητήματα. Οδηγήθηκε όμως 

σε ναυάγιο, όταν ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος και ο κ. Ταλάτ δεν 

κατάφεραν να συμφωνήσουν τη συνέχειά της κατά την συνάντηση 

στις 5 Σεπτεμβρίου 2007.

Με βάση τις εξελίξεις αυτές μπορούμε να καταλήξουμε σε τέσσερα 

βασικά συμπεράσματα ως προς την πορεία που πρέπει να 

ακολουθηθεί σήμερα:
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Σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε το 

χρόνο και τις συγκυρίες, ειδικά όσα προσφέρει η ευρωπαϊκή 

προοπτική της Τουρκίας και η συμμετοχή της Κύπρου στην Ε.Ε., για 

να προωθήσουμε το στόχο της λύσης της επανένωσης. Το 

Ευρωπαϊκό χαρτί γίνεται πιο αποτελεσματικό όταν αξιοποιείται 

εποικοδομητικά. Όταν, δηλαδή, το χρησιμοποιείς για να 

προωθήσεις λύσεις στα προβλήματα και όχι για να κωλυσιεργήσεις. 

Όταν υπάρχει στρατηγική η οποία με σχέδιο και πρωτοβουλίες 

εμπλέκει όλους τους ενδιαφερομένους και ειδικά τις δύο κοινότητες 

του νησιού στην ευρωπαϊκή λογική της επίλυσης του Κυπριακού και 

της επανένωσης. Με βάση αυτήν την λογική χρειάζεται να 

δημιουργηθούν οι αναγκαίες συμμαχίες και συγκλίσεις με τους 

ευρωπαίους εταίρους μας. Αθήνα και Λευκωσία πετύχαμε την 

καθαρή ένταξη της Κύπρου ακριβώς γιατί καταφέραμε να 

δημιουργήσουμε αυτές τις συμμαχίες σε όλη την πορεία της Κύπρου 

προς την ένταξη.

Εδώ θα πρέπει να επισημάνω, ότι η μελλοντική συγκυρία μπορεί να 

παρουσιάσει νέες δυσκολίες. Το κυπριακό πρόβλημα μπορεί να 

αποτελέσει ένα ευπρόσδεκτο άλλοθι σε όσους δεν θέλουν να 

εντάξουν την Τουρκία στην Ένωση. Ίσως το χρησιμοποιήσουν, 

ίσως όχι. Αλλά εάν δεν ενταχθεί η Τουρκία θα επιδιωχθεί μια άλλη 

σχέση με την Ένωση είτε ειδική σχέση είτε σχέση στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Σε κάθε περίπτωση θα δοθούν 

στην Τουρκία ανταλλάγματα είτε για να εξευμενισθεί είτε γιατί η ίδια 

θα τα απαιτεί. Η αναγνώριση της νομικής οντότητας των 

Κατεχομένων έστω και χωρίς κυριαρχία και η άρση της 

απομόνωσής του θα μπορούσε να είναι ένα από αυτά. Τα

περιθώρια χρόνου για να κινητοποιηθούμε είναι επομένως σήμερα
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προσδιορισμένα από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της 

Τουρκίας.

Το Κυπριακό πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα. Η λύση του 

Κυπριακού θα είναι πολιτική και όχι δικαστική. Οι άκρως 

ανησυχητικές εξελίξεις σε σχέση με τις υποθέσεις ελληνοκυπρίων 

στο ΕΔΑΔ δείχνουν ότι η νομικίστικη προσέγγιση στη λύση του 

Κυπριακού είναι προβληματική και μπορεί, τελικά να καταλήξει σε 

μπούμερανγκ. Χρειάζεται να συζητήσουμε με πολιτικούς όρους 

αποδεσμευμένοι από λογικές δικαστηρίου.

Την περίοδο 1996-2003 πείσαμε για την προσήλωσή μας στο στόχο 

της λύσης της επανένωσης. Διότι με πρωτοβουλίες και κινήσεις οι 

οποίες εξέθεταν την τουρκική αδιαλλαξία εξαναγκάσαμε την Άγκυρα 

να μεταβάλει την πολιτική της. Η αξιοπιστία και η έξωθεν καλή 

μαρτυρία μας έδωσαν ηθική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Έτσι 

πετύχαμε. Πρέπει, λοιπόν, να επιστρέφουμε στην πολιτική των 

πρωτοβουλιών. Αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν στα 

ακόλουθα:

1. Διαπραγματεύσεις για συνολική λύση μέσα σε εύλογα χρονικά 

πλαίσια τα οποία θα είναι αμοιβαία αποδεκτά. Η ιστορία του 

Κυπριακού δείχνει ότι ατέρμονες διαδικασίες οδηγούν σε αδιέξοδα 

και, κυρίως, δημιουργούν δεδομένα τα οποία κάνουν την εξεύρεση 

λύσης πιο δύσκολη. Η καθυστέρηση και η λογική των λύσεων σε 

βάθος χρόνου εξυπηρετεί πάντα την κατοχική δύναμη.

2. Δημιουργία κλίματος επανάκτησης της εμπιστοσύνης μεταξύ 

Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δεν μπορεί να υποτιμάται το 

γεγονός ότι το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων διευρύνεται και
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κυριαρχεί καχυποψία ως προς τις αμοιβαίες προθέσεις. Δυστυχώς, 

μετά το δημοψήφισμα πολλοί Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 

φαίνεται να απομακρύνονται από την ιδέα της επανένωσης. Αν 

αυτή η κατάσταση με την πάροδο του χρόνου εμπεδωθεί θα είναι 

δύσκολο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Δεν 

πρέπει να ξεχνάμε ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει μια λύση 

επανένωσης Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι πρέπει να 

πιστέψουν σ’ αυτή και να δουλέψουν με ειλικρίνεια για την 

εφαρμογή της.

3. Η ελληνοκυπριακή πλευρά να αναλάβει ξανά την πρωτοβουλία των 

κινήσεων και να καταθέσει συγκεκριμένες και επεξεργασμένες 

προτάσεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πρέπει να δείξουμε 

κινητικότητα και πειστικές προτάσεις.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι το σημερινό στάτους κβο στην 

Κύπρο δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας, αποσταθεροποίησης και 

έντονης αβεβαιότητας. Είναι μια νόθα κατάσταση η οποία απειλεί τη 

σταθερότητα και την ευημερία του νησιού αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής. Ασταθείς καταστάσεις δημιουργούν κινδύνους νέων 

συγκρούσεων όταν αλλάζουν τα διεθνή δεδομένα και 

αμφισβητούνται υπάρχουσες ισορροπίες.

Ο Πρόεδρος Κληρίδης παρατηρεί σχετικά στο βιβλίο ότι «δεν 

μπορούν να αλλάξουν οι παράμετροι λύσης του Κυπριακού που 

καθορίζονται από τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης και του 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι η λύση θα είναι 

δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με μία κυριαρχία, μία διεθνή 
προσωπικότητα και μια ιθαγένεια με πολιτική ισότητα των δυο
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κοινοτήτων, όπως αυτή ερμηνεύεται στα ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας».

Πιστεύω ότι η άποψη αυτή είναι ορθή. Οι σημερινές διεθνείς 

συνθήκες δεν ευνοούν την αλλαγή αυτού του πλαισίου. Αποτελεί 

ένα συμβιβασμό παραδεκτό από όλα τα μέλη του Συμβουλίου 

Ασφαλείας. Η προσπάθεια μονομερούς ανατροπής του μπορεί να 

οδηγήσει σε απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες.

Ο Πρόεδρος Κληρίδης επισημαίνει κλείνοντας την αφήγησή του: «Η 

παράταση της εκκρεμότητας του κυπριακού σε βάθος χρόνου σε 

ένα και μόνο αποτέλεσμα οδηγεί: Σε αναγνώριση νομικής

οντότητας του de facto καθεστώτος, έστω και χωρίς κυριαρχία, για 

άρση της απομόνωσής του. Σε μια τέτοια περίπτωση η άκαρπη 

πάροδος του χρόνου θα οδηγούσε στη λύση που επεδίωκαν, αλλά 

δεν κατόρθωσαν να πετύχουν, εδώ και 33 χρόνια ο Ντενκτάς και η 

Τουρκία, δηλαδή στη διχοτόμηση της Κύπρου σε δυο κυρίαρχα 

κράτη».

Μαζί με τον Γλαύκο Κληρίδη δουλέψαμε σκληρά για να 

αποτρέψουμε την νομιμοποίηση του διαχωρισμού και να 

εξουδετερώσουμε την πολιτική των δύο κρατών που προωθούσε η 

Άγκυρα. Πετύχαμε να καταστήσουμε ολόκληρη την Κύπρο 

Ευρωπαϊκή. Θα ήταν τραγικό και άδικο για όλους τους Κυπρίους να 

οδηγηθούμε αντί σε μια ενωμένη ευρωπαϊκή Κύπρο στη 

μονιμοποίηση της Ταϊβανοποίησης των Κατεχομένων και στη 

διχοτόμηση της Κύπρου.
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