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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 

Σήμερα, στην αρχή της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, η ΕΕ 

ταλαιπωρείται όχι μόνο από τις συνέπειες της πανδημίας, αλλά 

υποφέρει και από ένα ανησυχητικό δημοκρατικό και επικοινωνιακό 

έλλειμμα, το οποίο υποτίθεται ότι είχαν αφήσει πίσω τους οι 

ευρωπαϊκές κοινωνίες ως απότοκο και μέρος ενός προβληματικού 

παρελθόντος. Το έλλειμα αυτό δεν οφείλεται μόνο στην εμφάνιση και 

εξάπλωση προβλημάτων που είναι παγκόσμια, τόσο σε χαρακτήρα όσο 

και σε έκταση. Αντιθέτως αναδεικνύει τα «υποκείμενα νοσήματα», 

δηλαδή τις σοβαρές δυσλειτουργίες, δομικές αδυναμίες και 

στρεβλώσεις της ΕΕ. Ειδικότερα, θα μπορούσε να σταθεί κανείς στα 

εξής τρία «υποκείμενα νοσήματα»: 

 

1. Ανεπάρκεια της εξισορροπητικής λογικής μεταξύ εθνικού και 

διεθνούς 

2. Έλλειψη εμπιστοσύνης εγχώρια και διεθνή πολιτικά συστήματα 

3. Ο σχετικισμός των πάντων και η παραπληροφόρηση 

 

1.1 Ανεπάρκεια της εξισορροπητικής λογικής μεταξύ εθνικού και 

διεθνούς 

Σήμερα, η πολλαπλότητα των υφιστάμενων ευρωπαϊκών θεσμών και 

οργανισμών, και ο χαλαρός συντονισμός τους, αποκρίνονται 

περισσότερο στα βραχυπρόθεσμα εκλογικά συμφέροντα των εθνικών 

κρατών/ηγετών και λιγότερο στις απαιτήσεις του σημερινού 

αλληλεξαρτώμενου κόσμου.  Η εξισορροπητική λογική μεταξύ εθνικού 

και διεθνούς είναι ανεπαρκής πλέον1 καθώς έχει να αντιμετωπίσει 

προβλήματα που απαιτούν αποφασιστική παρέμβαση και ευρωπαϊκή 

συνεργασία από τη μια ενώ στο εσωτερικό των κρατών-μελών έχει να 

αντιμετωπίσει συγκεκριμένα πολιτικά προτάγματα που προκρίνουν το 

 
1 Christopher Layne (2020) “Coming Storms: The return of great-power war” Foreign 
Affairs November-December:42-48.  



μέρος (έθνος) έναντι του όλου(κόσμος). Η πανδημία του Κορωνοϊού 

ανέδειξε το πεπερασμένο και των δυο προσεγγίσεων. Θα είχε 

αντιμετωπιστεί πολύ καλύτερα εάν είχε προκριθεί η συνεργασία, έναντι 

των απομονωτικών λογικών και εθνικών ανταγωνισμών (επιτάξεις 

ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ)2. Όπως γράφει ο Κοντιάδης,3 

 

Παρότι η πανδημία είναι τέκνο της παγκοσμιοποίησης και 

της πρακτικά αρρύθμιστης κυκλοφορίας ανθρώπων, 

αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, στο πλαίσιο ενός χωρίς 

όρους και όρια ανταγωνισμού, που δεν συνοδεύεται από τη 

λήψη μέτρων προσαρμογής των ανθρώπινων κοινοτήτων, 

αλλά από οικολογικές καταστροφές, υγειονομική 

απορρύθμιση και ανθρωπιστικές κρίσεις, παρ΄όλα αυτά, η 

αντιμετώπιση της πλανητικής υγειονομικής κρίσης έγινε 

κατά βάση σε εθνικό επίπεδο.  

 

Οι χώρες-μέλη της ΕΕ, τα κράτη δηλαδή, αντέδρασαν το καθένα 

με τον τρόπο που έκρινε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 

καλύτερα την πανδημία, λαμβάνοντας εθνικά μέτρα, χωρίς να 

είναι συντονισμένα και αποτελεσματικά. Η πανδημία για τα 

κράτη-μέλη, όπως σωστά γράφει ο Krastev4 «αποδείχθηκε ένα 

 
2 Florence Gaub & Lotje Boswinkel (2020) “Who’s first wins?”, Brief 11/20, Institute for 
Security Studies, https://www.iss.europa.eu/content/who’s-first-wins-international-
crisis-response-covid-19, Sophia Russack (ed.) (2020) “EU crisis response in tackling 
Covid-19 Views from the member states”, Report, European Policy Institutes Network, 
https://epin.org/wp-content/uploads/2020/04/EU-crisis-response-in-tackling-Covid-
19.-Views-from-the-Member-States-5.pdf, Loes Debuysere (ed.) (2020), 
“‘Coronationalism’” vs a geopolitical Europe? EU external solidarity at the time of 
Covid-19, Report, European Policy Institutes Network, https://epin.org/wp-
content/uploads/2020/06/EPIN-REPORT-Coronationalism-versus-Geopolitical-
Europe-_formatted.pdf, Dalibor Rohac (2020) “The Case for Disaggregating the European 
Union”, Foreign Policy, November 1, 2020, https://foreignpolicy.com/2020/11/01/european-
union-break-apart-disaggregate/  
3Ξενοφών Κοντιάδης (2020) Πανδημία, Βιοπολιτική και Δικαιώματα: Ο κόσμος μετά τον 
COVID-19, Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 139.  
4Ivan Krastev (2020) Ήρθε το αύριο ή ακόμα: πως η πανδημία αλλάζει την Ευρώπη, 
Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σελ. 12-13. Βλ. επίσης Elke U. Weber (2020) “Heads in the 
Sand: Why we fail to foresee and contain catastrophe” Foreign Affairs November-
December:20-26.  



κλασσικό ‘συμβάν γκρίζου κύκνου’: ένα γεγονός που, αν και 

είναι πολύ πιθανόν να συμβεί και μπορεί να φέρει τα πάνω 

κάτω στον κόσμο μας, συνοδεύεται από ένα τεράστιο σοκ όταν 

τελικά συμβαίνει.» Οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών όχι μόνο 

δήλωναν στις Βρυξέλλες ότι τα συστήματα τους υγειονομικής 

περίθαλψης ήταν έτοιμα και δεν υπήρχε καμία ανάγκη να 

παραγγείλουν περισσότερα αποθέματα (σε φάρμακα, μάσκες 

οξυγόνου, μάσκες), αλλά, και στηριζόμενα στην αβεβαιότητα των 

πολιτών τους5, κατέφυγαν σε προστατευτικά μέτρα, αυξάνοντας τους 

εμπορικούς φραγμούς για να εμποδίσουν την εξαγωγή ιατρικού 

εξοπλισμού στους γείτονές τους6. Ενδεικτικό είναι και η γεωστρατηγική 

των εμβολίων7. Η μία έχει στόχο την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα 

ενός εμβολίου και μοιάζει με τη διαστημική αντιπαράθεση ανάμεσα 

στην ΕΕ και την ΕΣΣΔ κατά τον 20ό αιώνα. Η άλλη έχει στόχο την 

απόκτηση αυτού του εμβολίου. Και οι δύο εκστρατείες αναπαράγουν 

κατά κάποιον τρόπο τον χάρτη των υπερδυνάμεων8. 

 

Αλλά και η αντίδραση της ΕΕ ήταν η αναμενόμενη – αργή και 

διστακτική. Η πρόκληση της της πανδημίας, αντί να ενθαρρύνει και να 

διευκολύνει την αποτελεσματική και συλλογική δράση των κρατών-

μελών, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αποκλίνουσες, κοντόφθαλμες 

και βραχυπρόθεσμες εσωτερικές κυβερνητικές/πολιτικές 

συμπεριφορές. Γιατί; Η απάντηση βρίσκεται στα όρια που επιβάλλει το 

διακυβερνητικό-υπερεθνικό μόρφωμα της ΕΕ. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η περιοχή της δημόσιας υγείας, που παραμένει 

ευθύνη των κρατών-μελών. Επίσης, στην ΕΕ η εξουσία και η λήψη 

 
5Judy Dempsey, (2020) The Coronavirus Pandemic Should End Europe’s Comfort Zone, 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81352 
6Βλ.https://www.capital.gr/diethni/3442772/pos-i-europi-upnobatise-pros-tin-
pandimia-tou-koronoiou, https://www.dw.com/el/h-ee-άργησε-πολύ-να-αντιδράσει-
στην-πανδημία/a-54190728 
7 Thomas J. Bollyky & Chad P. Bown (2020) “The tragedy of vaccine nationalism” 
Foreign Affairs September-October: 96-108.  
8Βλ.https://www.skai.gr/news/ygeia/koronoios-to-pagkosmia-skakiera-ton-dyo-
ekstrateion-kai-i-geostratigiki-ton-emvolion 
 



αποφάσεων είναι διαμοιρασμένη σε πολλά πρόσωπα και σε πολλούς 

θεσμούς, με αποτέλεσμα η ΕΕ να μην απολαμβάνει την ευχέρεια να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την έγκριση των κρατών-μελών. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου ορισμένοι θεσμοί, όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, εξέφρασαν την επιθυμία 

και τη βούλησή τους να προχωρήσει η ΕΕ με ριζικές και καινοτόμες 

αλλαγές/προτάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της 

πανδημίας, δεν μπόρεσαν να δράσουν χωρίς τη στήριξη των κρατών-

μελών. 

 

Η λογική που κυριάρχησε, όπως και στην περίπτωση των 

προηγούμενων κρίσεων (χρέους και προσφυγικό), είναι τα κράτη-μέλη 

να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης μέσα στα όρια των 

δυνατοτήτων χωρίς ουσιαστική συλλογική και σθεναρή δράση. Δέκα 

χρόνια μετά την κρίση χρέους, και παρά τη θετική και ριζοσπαστική 

αντίδραση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αγορά ομολόγων) και 

της Επιτροπής (ενισχύσεις στις επιχειρήσεις), οι αρχηγοί κρατών-

κυβερνήσεων δυσκολεύτηκαν να προχωρήσουν με καινοτόμα μέτρα. 

Το Eurogroup προσπάθησε και κατασκεύασε έναν ακόμη συμβιβασμό 

που αδυνατεί να επιλύσει τα μακροχρόνια προβλήματα της ΕΕ και που 

αντικατοπτρίζουν κυρίως το πεισματικό και ανυποχώρητο αφήγημα 

των «πειθαρχημένων» Βορρά και των «μη πειθαρχημένων» του Νότου 

που δεν φρόντιζαν για μια ώρα δύσκολη. Με στόχο την σταθερότητα 

και την βιωσιμότητα, η αντιμετώπιση της πανδημίας επηρεάστηκε και 

εγκλωβίστηκε στη λογική προϋπάρχοντων θεσμικών πλαισίων, τον 

αυτοσχεδιασμό και το χτίσιμο πραγματιστικών συμβιβασμών9.  

 

Έτσι, ενώ η ιστορική συμφωνία του Ιουλίου 2020 κατοχύρωσε το 

ταμείο ανάκαμψης των €750 δις,  ανέδειξε και βαθιές διαφωνίες όσον 

αφορά τους στόχους και το μέγεθος της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. 

Όπως αποδεικνύει  έρευνα και δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού 

 
9 Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (2020) «Τρία σενάρια για την ΕΕ. Η παγίδα και η 
πρόκληση», The Books’ Journal, 4 Mάιου, http://booksjournal.gr/γνώμες/item/2991-
tria-senaria-gia-thn-ee 



Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας σε συνεργασία με την 

πλατφόρμα δημοσκοπήσεων YouGov, που πραγματοποιήθηκε τον 

Απρίλιο του 2020 σε  21771 πολίτες σε 13 χώρες της Ε.Ε. και το Ηνωμένο 

Βασίλειο10, η στήριξη της αλληλεγγύης βασίζεται περισσότερο στις 

προσδοκίες αμοιβαίου οφέλους παρά σε συναισθήματα ηθικής 

υποχρέωσης ή κοινής ταυτότητας.  Δεν στηρίζεται σε αξιακές/ηθικές 

βάσεις, αλλά γίνεται κατανοητή ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Οι 

πολίτες των κρατών-μελών που πιστεύουν ότι έχουν να κερδίσουν 

στηρίζουν πολιτικές αλληλεγγύης, με τους πολίτες του «Βορρά» να 

είναι σκεπτικιστικοί και οι πολίτες του «Νότου» να είναι θετικοί. 

Επιπρόσθετα, οι πολιτικές αλληλεγγύης είναι κυρίως εθνική 

προτεραιότητα, με τους πολίτες να θέτουν σε προτεραιότητα τη χώρα 

καταγωγής σε ότι αφορά τη δαπάνη δημοσίων εσόδων.  

 

 

 
 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η στάση των ερωτηθέντων στην 

αλληλεγγύη ανάλογα με το είδος της κρίσης ή με το πρόβλημα. Σε 

ζητήματα δημοσίου χρέους, ανεργίας και προσφύγων, η στήριξη είναι 

χαμηλή και ειδικότερα από τους «φειδωλούς του Βορρά». Οι πολίτες 

του «Νότου» παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στήριξης της 

αλληλεγγύης τόσο σε κρίσεις χρέους όσο και πανδημίες. Σε κάθε 

 
10 «Η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη στην εποχή του Covid-19», 7 Οκτωβρίου 2020, 
https://www.eliamep.gr/publication/η-ευρωπαϊκή-αλληλεγγύη-στην-εποχή-του-c 



περίπτωση, η ευρωπαϊκή τάση δείχνει ότι οι φυσικές καταστροφές και 

οι επιδημίες συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στήριξης της 

αλληλεγγύης. Η διαπίστωση αυτή συνδέεται με την πρόσληψη της 

“ευρωπαϊκής ταυτότητας”, η οποία δεν έχει ακόμα εδραιωθεί στις 

συνειδήσεις της πλειοψηφίας των πολιτών που θέτουν σε 

προτεραιότητα τους ομοεθνείς τους11.  

 

 
 

Όπως θα υποστηριχθεί στο επόμενο κεφάλαιο, αυτό που απαιτείται 

είναι μια αντιπροσωπευτική και συμμετοχική αντίληψη της 

επικοινωνίας και της συζήτησης για το παρόν και το μέλλον της ΕΕ. Για 

 
11 Στα τέλη Νοεμβρίου του 2020 σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας "Die Welt" και των 
συνεργαζόμενων εφημερίδων της "Leading European Newspaper Alliance", Οι πολίτες 
οκτώ χωρών της ΕΕ (Ολλανδία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία,  Δανία, Γερμανία, Γαλλία 
και Πολωνία) φοβούνται διασπάθιση των δισ. της ΕΕ. Η ανησυχία είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένη στην Αυστρία (48%), στην Σουηδία (38%), την Ολλανδία (38%), αλλά και 
στην Γερμανία (37%).Στο ερώτημα πως αντέδρασαν συναισθηματικά οι πολίτες για το 
Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης του 
κορονοϊού από τις πληγείσες χώρες, οι πολίτες απάντησαν ότι η συμφωνία για το 
Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ τους προκάλεσε "κυρίως θυμό, 
απογοήτευση ή ανησυχία" σε ποσοστό 42% έως 50% , ενώ λιγότερο από το ένα τρίτο 
ένιωσε "αισιοδοξία, ανακούφιση ή ενθουσιασμό". Επίσης, συνολικά, σχεδόν το 40% των 
ερωτηθέντων βλέπουν την επιρροή της χώρας τους να μειώνεται εντός της ΕΕ, ιδίως οι 
Φινλανδοί (48%), οι Σουηδοί (43%) και οι Ολλανδοί (43%). Επίσης σχεδόν το 35% και 
των Γερμανών συμμερίζονται αυτήν την ανησυχία. Βλ. 
https://www.capital.gr/diethni/3498134/ee-oi-polites-ton-5-feidolon-fobountai-
diaspathisi-ton-dis-tis-ee-kai-meiosi-tis-epirrois-ton-xoron-tous 
 
 

 
 



να γίνει αυτό, πρέπει να διευκολυνθεί η συμμετοχή των ευρωπαίων 

πολιτών στην διαχείριση και συζήτηση των προκλήσεων  του κόσμου. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απαιτείται βαθύτερη θεσμική ολοκλήρωση. 

Μάλιστα, ίσως είναι επιθυμητό η ΕΕ να κάνει ένα βήμα πίσω και να 

σκεφτεί πώς μπορεί να ενθαρρυνθεί ένας πληρέστερος δημοκρατικός 

διάλογος προτού υιοθετηθούν τα επόμενα βήματα της ολοκλήρωσης.  

Κάνοντας ένα τέτοιο βήμα πίσω μπορεί στη συνέχεια να συμβάλει στην 

παγίωση των θεμελίων στα οποία στηρίζεται η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση. Προς το παρόν, η συζήτηση παραμένει αποσυνδεδεμένη 

από τη λογική αυτή. Την ίδια στιγμή, οι πολιτικές εξελίξεις και 

δυναμικές, και ειδικότερα αυτές που αφορούν τη σχέση πολιτών, 

κοινωνιών και κρατών, έχουν υποστεί ουσιαστικές μεταβολές. Ενώ οι 

πολιτικοί και οι διαμορφωτές αποφάσεων επιμένουν σε θεσμικές και 

ελεγχόμενες από «τα πάνω» αλλαγές, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι η 

ΕΕ δεν θα πρέπει να στηριχτεί μόνο στην εκτελεστική μεταρρύθμιση 

των θεσμών, αλλά σε ποικίλους και οριζόντιους διαύλους μέσω των 

οποίων οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί της ΕΕ θα 

μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικότερα και ποιοτικότερα. 

 

1.2 Έλλειψη εμπιστοσύνης 

Ζούμε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

εμπιστοσύνης12. Τακτικές εθνικές και ευρωπαϊκές έρευνες 

επιβεβαιώνουν την έλλειψη εμπιστοσύνης σε κανέναν, στις 

κυβερνήσεις, τα πολιτικά κόμματα, στη δημόσια διοίκηση, τα ΜΜΕ και 

στους διεθνείς οργανισμούς13. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 

τα αποτελέσματα του βαρόμετρου 2020 Edelman σε 28 χώρες και 

34.000 πολίτες, σύμφωνα με τα οποία το 48% των ερωτηθέντων 

πιστεύει ότι το «σύστημα» τους απογοητεύει, με το 57% των 
 

12 Samuel George (2020) When the Levee Breaks: Can Institutions Save Liberal 
Democracy? Bertelsmann Foundation (2020), Douglas Heaven (2017) “The uncertain future 
of democracy”, https://www.bbc.com/future/article/20170330-the-uncertain-future-of-democracy 
13 Catherine de Vries & Isabell Hoffmann (2016) Fear Not Values: Public Opinion and 
the 
Populist Vote in Europe, euopinios & Bertelsmann foundation, 
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/EZ_eupinions_Fear_Study_2016_ENG.pdf 



ερωτηθέντων να υποστηρίζουν ότι οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν τα 

συμφέροντα των λίγων, ενώ μόλις το 30% θεωρούν ότι εξυπηρετούν 

τα συμφέροντα όλων. Το ίδιο ισχύει και για τα ΜΜΕ, τα οποία 

συγκαταλέγονται στους μεγάλους ηττημένους των καιρών από άποψη 

εμπιστοσύνης. Αξίζει να αναφερθεί πως η εμπιστοσύνη στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με το βαρόμετρο βρίσκεται στο 47% 

κατά μέσο όρο παγκοσμίως.14  

 

H έλλειψη αυτή σχετίζεται με μια δέσμη ανησυχιών που ξεκινούν από 

ανασφάλειες για τον ρυθμό της τεχνολογικής προόδου και την 

εργασιακή ανασφάλεια, έως τη δυσπιστία στα ΜΜΕ και μια αίσθηση 

ότι οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί δεν 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των καιρών. Σε έρευνα του Pew 

Research Center το 2020 μεταξύ 34 χωρών μόνο το 54% μόνο δηλώνει 

σθεναρά πιστό στην επιλογή της δημοκρατίας ενώ ένα 60% αισθάνεται 

ότι δεν έχει λόγο μέσα από τη διαδικασία των εκλογών.  

 

 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/27/how-people-

around-the-world-see-democracy-in-8-charts/ft_2020-02-27_global-

democracy_01/ 

 

Ενδεικτικά είναι και τα αποτελέσματα της έρευνας της Pew Research 

Center σε 10 κράτη-μέλη της ΕΕ το 2019, όπου το 62 των ερωτηθέντων 

χαρακτηρίζει τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς αναποτελεσματικούς, που 

 
14Βλ. https://www.edelman.com/trustbarometer 



αποτυγχάνουν να αφουγκραστούν τις ανάγκες των πολιτών.15 Σε 

έρευνα του Bertelsmann-Stiftung το 2017, ενώ μια πλειοψηφία (54%) 

των ερωτηθέντων στα κράτη-μέλη της ΕΕ εκλαμβάνει ως ευκαιρία τη 

διεθνή διασύνδεση πολιτικής και οικονομίας,  το 45% διαβλέπει εκεί 

έναν κίνδυνο, η οποία είναι συνώνυμη ως επί το πλείστον της 

αυτοματοποίησης, της μετανάστευσης και της αυξανόμενης ισχύος του 

διεθνούς τραπεζικού συστήματος16. Σε έρευνα του ίδιου ιδρύματος το 

2018, όσοι αισθάνονται ότι απειλούνται με την ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση δείχνουν χαμηλά επίπεδα στους πολιτικούς (9%) και τη 

δημοκρατία (38%)17.  

 

 
https://eupinions.eu/de/text/globalization-and-the-eu-threat-or-opportunity  

 

Η «αποσύνδεση» των πολιτών από το πολιτικό σύστημα, ωστόσο, δεν 

έχει τις ρίζες του μόνο στην πολυπλοκότητα των σημερινών 

επιτευγμάτων και προβλημάτων της παγκοσμιοποίησης, την 

ανεξέλεγκτη ταχύτητα των αλλαγών. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 

και η αντίληψη ότι οι εθνικοί και διεθνείς θεσμοί έχουν χάσει τον 

έλεγχο από δυνάμεις που τις ξεπερνούν, με αποτέλεσμα την  ολοένα 

και περισσότερο αυξανόμενη εξάρτηση των κυβερνήσεων και θεσμών 

της ΕΕ από εγχώριους ειδικούς/τεχνοκράτες και εξωτερικούς θεσμούς, 

για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δημόσιες πολιτικές. Κατά 

συνέπεια, οι πολίτες δεν εξεγείρονται μόνο ενάντια στους θεσμούς της 

 
15 Βλ. https://www.pewresearch.org/global/2019/03/19/europeans-credit-eu-with-
promoting-peace-and-prosperity-but-say-brussels-is-out-of-touch-with-its-citizens/  
16 Βλ.  https://eupinions.eu/de/text/globalization-and-the-eu-threat-or-opportunity/ 
17 Βλ. https://eupinions.eu/de/text/fear-not-values/ 



φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά, όπως υπογραμμίζει και ο 

Matsusaka18, και ενάντια στην κατανόηση της πολιτικής με 

ορθολογικούς και αξιοκρατικούς όρους που επενδύει στην αδυναμία 

των πολιτών να καταλάβουν την πολυπλοκότητα του σήμερα και την 

κρίση επικοινωνίας που αυτή δημιουργεί ανάμεσα σε αυτούς που 

«γνωρίζουν» και αυτούς που «δεν γνωρίζουν».  Η λογική αυτή όχι μόνο 

ενισχύει το αφήγημα ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, αλλά και την 

ασυμφωνία μεταξύ των αφηγημάτων των ελίτ και ανησυχιών που 

εκφράζουν οι πολίτες, και ειδικότερα όταν οι ελίτ δεν συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των κατάλληλων διαδικασιών και χώρων που θα τους 

επιτρέψουν να «ακούσουν καλύτερα» τις κοινωνίες που ζουν σήμερα 

στην ανασφάλεια και τον φόβο. Όπως πολύ σωστά γράφει ο Krastev 

στο βιβλίο του19, στα αποβιομηχανοποιημένα και βυθισμένα μέρη του 

κόσμου, «το αίτημα για ηγέτες σημαίνει κάτι πολύ διαφορετικό: είναι 

ένα αίτημα για θυσία και αφοσίωση. Ο κόσμος περιμένει από τους 

ηγέτες να διακηρύξουν ότι είναι προσωπικά έτοιμοι να αναλάβουν το 

κόστος της κρίσης, να οικειοποιηθούν δημοσίως τις οικογενειακές τους 

υποχρεώσεις τους προς τις κοινωνίες τους». Από την άποψη αυτή, η 

κρίση της δημοκρατίας, «δεν είναι τόσο προϊόν ενός δημοκρατικού 

ελλείμματος, όσο αίτημα αναθεώρησης της αξιοκρατικής αντίληψης 

για την κοινωνία». Η κρίση του κορωνοϊού φαίνεται να έχει ενισχύσει 

την τάση αυτή, καθώς, όπως προκύπτει από έρευνα της euopinions τον 

Μάρτιο του 2020 σε 12 χιλιάδες πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, 

γύρω στο 53% των νέων Ευρωπαίων εμπιστεύεται περισσότερο τα 

αυταρχικά κράτη παρά τις δημοκρατίες για την αντιμετώπιση 

παγκοσμίων προβλημάτων20.  

 

 
18 John Matsusaka (2020) Let the People Rule: How can direct democracy meet the 
challenge of populism, Princeton University Press.  
19 Ivan Krastev (2018) Μετά την Ευρώπη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, σελ. 115.  
20 Βλ. https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions 



 
https://eupinions.eu/de/text/in-crisis-europeans-support-radical-positions 

 

Ενδεικτικό είναι και το χάσμα που παρατηρείται ανάμεσα στην 

αισιοδοξία σε προσωπικό επίπεδο και τον πεσιμισμό σε κοινωνικό 

επίπεδο.  Σύμφωνα με έρευνα της euopinions στα τέλη του 2019 σε 

12οοο πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ, ενώ το 58% των 

ερωτηθέντων δηλώνει αισιόδοξο για το προσωπικό τους μέλλον, το 

ίδιο ποσοστό δηλώνει πεσιμισμό για το μέλλον της χώρας τους21.   

 

 
https://eupinions.eu/de/text/the-optimism-gap 

 

Το χάσμα αυτό προκύπτει από τη γενικότερη αίσθηση ότι οι 

ευρωπαϊκές κοινωνίες βρίσκονται σε πορεία παρακμής, με αποτέλεσμα 

να αισθάνονται ανήμπορες να συμμετέχουν σε σύνθετες πολιτικές 

διαδικασίες για την αναζήτηση λύσεων. Όπως προκύπτει από έρευνα 

 
21 Βλ. https://eupinions.eu/de/text/the-optimism-gap 



του European Council on Foreign Affairs το 202022, μεγάλη πλειοψηφία 

των πολιτών των κρατών-μελών της ΕΕ αντιμέτωπη με υπαρξιακές 

απειλές, όπως η πανδημία, θεωρούν ότι κανείς «δεν ήταν εκεί για να 

τους βοηθήσει – με πολύ χαμηλό αριθμό ατόμων να βλέπει υποστήριξη 

από την πλευρά της ΕΕ, των διεθνών πολυμερών οργανισμών ή των 

μεγαλύτερων οικονομικών εταίρων της Ευρώπης.  Αυτό περιλαμβάνει 

ποσοστά της τάξης του 63% στην Ιταλία και 61% στη Γαλλία. Ίσως πιο 

ανησυχητικό από τον μεγάλο αριθμό ατόμων που πιστεύουν ότι η 

απόδοση της ΕΕ ήταν κακή, είναι ο ακόμη μεγαλύτερος αριθμός 

ανθρώπων που θεωρούν ότι η ΕΕ δεν ήταν επωφελής (περισσότεροι 

από τους μισούς ερωτηθέντες στη Γαλλία). Η αντίληψη αυτή θα 

μπορούσε να αποβεί καταστροφική  για το μέλλον της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης και η καταπολέμησή της, όπως θα υποστηριχθεί 

παρακάτω, απαιτεί ειλικρινή και ανοικτό διάλογο με στόχο να αυξηθεί 

και εμπιστοσύνη και η εγκυρότητα της πολιτικής και της φιλελεύθερης 

δημοκρατίας23.  

 

 
22Βλ.https://ecfr.eu/publication/europes_pandemic_politics_how_the_virus_has_chan
ged_the_publics_worldview/ 
23 van der Bles et al. (2020). The effects of communicating uncertainty on public trust in 
facts and numbers, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117 (14), 
doi: 10.1073/pnas.1913678117. 
 



 
https://www.wordreference.com/engr/irrelevant 

 

1.3 Σχετικισμός και παραπληροφόρηση 

Ο μεταμοντερνισμός και o σχετικισμός των πάντων – ‘everything 

goes’ – έχει κλονίσει την πίστη των ανθρώπων σε αντικειμενικά 

γεγονότα/στοιχεία,  με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί  ένα περιβάλλον 

μέσα στο οποίο τα λεγόμενα «εναλλακτικά γεγονότα» (‘alternative 

facts’) να παρουσιάζονται με τρόπο που να φαίνεται ότι αντιστοιχούν 

στην πραγματικότητα, ακόμα και αν έρχονται σε εμφανή αντίθεση με 

άλλου είδους αποδείξεις24. Όπως γράφει η Καραϊσκάκη25,  

 

Ως μοντέρνο νοούμε συνήθως ό,τι έχει σχέση με τη 

βιομηχανοποίηση, την πρόοδο, την επιστημονική σκέψη, τον 

ορθολογισμό, την οργανωτικότητα, τη σταθερότητα, το 

κυνήγι της τάξης και αρμονίας, την τιθάσευση των 

ενστίκτων, την υπευθυνότητα. Ως μεταμοντέρνο 

εκλαμβάνουμε την αμφισβήτηση των βεβαιοτήτων και των 

καθολικών εξηγήσεων, της πορείας μόνο προς τα εμπρός· τη 

δυσπιστία απέναντι στα στέρεα θεμέλια και την 

αντικειμενικότητα· την απόρριψη των μεγάλων αφηγήσεων 
 

24Susana Salgado (2018) “Online media impact on politics. Views on post-truth politics 
and post-modernism” International Journal of Media and Cultural Politics, 14(3):317-331.  
25 Τασούλα Καραϊσκάκη (2020) «Στον ταραγμένο ωκεανό της μετα-COVID19 εποχής» 
Καθημερινή 6-7 Ιουνίου 2020, https://www.kathimerini.gr/opinion/1081624/ston-
taragmeno-okeano-tis-meta-covid-19-epochis/ 



και των ιδεολογιών. Αλλά ταυτόχρονα μεταμοντέρνο 

σημαίνει και κατακερματισμός, αποσπασματικότητα, 

προσωρινότητα, σχετικότητα, αμφιθυμία, σύγχυση, χάος· ένα 

συνονθύλευμα ειρωνείας, τυχαιότητας, πλουραλιστικού 

παιχνιδιού, αναιρέσεων, αντιφάσεων και παρωδίας. Μαζί 

προσπάθεια υπέρβασης των ορίων και εγκατάλειψη των 

σχεδίων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος των ‘εναλλακτικών γεγονότων’ δεν είναι 

να πείσουν για την εκάστοτε θέση, αλλά να υπονομεύσουν την ισχύ 

των γεγονότων υποβαθμίζοντάς τα σε ένα από πολλά απλά 

ενδεχόμενα, ισότιμα μεταξύ τους, από τα οποία ο καθένας θα διαλέξει 

όποιο προτιμά. «Εναλλακτικά γεγονότα» είναι η,  

 

υπέρβαση, η περιφρόνηση της αλήθειας. Δεν έχει να κάνει με 

το κλασικό ψεύδος, δηλαδή με την απόκρυψη της αλήθειας, 

που προϋποθέτει την ακριβή γνώση του τι είναι 

παραποιημένο και τι πραγματικό, αλλά με την ανενδοίαστη 

ανεξέλεγκτη δημιουργία πλαστών, παντελώς ανύπαρκτων 

δεδομένων, με την ελευθερία παράθεσης μυθευμάτων, χωρίς 

έγνοια για τις συνέπειες. Μετα-γεγονός δεν είναι το 

διαστρεβλωμένο αλλά το απολύτως κατασκευασμένο 

συμβάν. Αμφότερα, καρποί της κακόβουλης, τυχοδιωκτικής, 

χρησοθηρικής χρήσης του Διαδικτύου, από εκείνους οι 

οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα συναισθήματα που θα 

προκαλέσουν τα δήθεν γεγονότα, αδιαφορώντας πλήρως για 

το περιεχόμενό τους26. 

 

Οι δραματικές μετατροπές στη δομή και στην οικονομία της 

ενημέρωσης, παρασυρόμενη από τις νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες-

ψηφιακά εργαλεία και την μετάδοση τεράστιου όγκου πληροφοριών 

(υπερπληροφόρηση-‘information overload’), καθιστά πολύ δύσκολο 

 
26 Τασούλα Καραϊσκάκη, ό.π. 



να διακρίνει κανείς τι είναι γνώση και τι πληροφορία (σε τέτοιο βαθμό 

ώστε να καθίσταται ή ακόμα και αδύνατη η επεξεργασία, η αφομοίωση 

και ο έλεγχος της αξιοπιστίας της). Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με 

την αυξανόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών με την καθεστηκυία τάξη 

(status quo), καλλιεργεί και ενισχύει μια κατάσταση της πολιτικής 

«πέραν της αλήθειας» («μετα-αλήθειας», post-truth)», που παραπαίει 

ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα, όπου τα γεγονότα, αν υπάρχουν, 

χρησιμοποιούνται για να υποστηριχθούν προσωπικές και συλλογικές 

απόψεις, αδιαφορώντας για τα εργαλεία, τις έννοιες και τις πρακτικές 

που καθορίζουν την αλήθεια. Το αποτέλεσμα είναι η χρήση της έννοιας 

με στόχο την εργαλειοποίηση της πραγματικότητας και την 

επικράτηση για την αποδοχή διαφορετικών πολιτικών, οικονομικών 

και κοινωνικών επιχειρημάτων - «καθεστώτων αλήθειας» (‘regimes 

of truth’)27. Έτσι, στον κυρίαρχο λόγο, το λόγο της «κανονικότητας», 

η αλήθεια σχετίζεται άμεσα με την υπευθυνότητα και τον ορθολογισμό, 

και ο «λαϊκισμός» συνδέεται με τον ανορθολογισμό και το ψέμα. Ο 

«λαϊκιστικός» λόγος, από την άλλη, θέτει σκοπίμως ψευτοδιλήμματα 

(όπως εχθροί ή φίλοι, αλλογενείς ή γηγενείς), με απώτερο σκοπό την 

καλλιέργεια ανασφάλειας στο λαό (και την προβολή των ηγετών του 

σαν προστάτες και σωτήρες), την αποδόμηση της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας και την απαξίωση της κριτικής δημοσιογραφίας28. Όπως 

γράφει η Κατσουνάκη29, η υπερπληθώρα πληροφοριών και ο θόρυβος 

που συνεπάγεται ενδυναμώνει την καχυποψία και την καθολική 

αμφισβήτηση. Και, 

 

…μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο η εικονική 

πραγματικότητα μπερδεύεται πολύ συχνά με την 

 
27 Hamid Foroughi et. Al. (2019) “Leadership in a post-truth era: a new narrative 
disorder?” Leadership, 15(2):135-151, Johan Farkas & Jannick Schou (2018) “Fake News as 
a floating signifier: hegemony, antagonism and the politics of falsehood” Jovnost: The 
Public, 25(3):298-314.  
28 Silvio Waisbord (2018) “Why populism is troubling for Democratic Communication” 
Communication Culture and Critique, 11:21-34.  
29 Μαρία Κατσουνάκη (2020) «Δημαγωγία στη θέση της ενημέρωσης» Καθημερινή 6-7 
Ιουνίου 2020, https://www.kathimerini.gr/opinion/1081765/dimagogia-sti-thesi-tis-
enimerosis/ 



πραγματικότητα, με συνέπεια η δεύτερη να μοιάζει 

προέκταση της πρώτης, ο καθένας επιλέγει τον δημόσιο λόγο 

που τον «εξυπηρετεί». Σημαίνει τον δημόσιο λόγο που δεν 

τον αμφισβητεί, που κατασκευάζει υπεύθυνους και ενόχους, 

που προαναγγέλλει ένα εύκολο μέλλον για τους 

«αδικημένους», αρκεί να αρθούν κάποια εμπόδια. Η ευημερία 

–διακηρύσσει ο λαϊκισμός– είναι απλή υπόθεση, όσο και η 

αλήθεια. Κάποια κέντρα εξουσίας εμποδίζουν το «καλό 

σενάριο» για ίδιον όφελος. 

 

Αυτό που κάνει ιδιαίτερη τη σημερινή εποχή δεν είναι η επικράτηση 

του μη-πραγματικού έναντι του πραγματικού, αλλά ο 

κατακερματισμός του μη πραγματικού από τις «μεγάλες» πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές αφηγήσεις του παρελθόντος σε «μικρές» 

αφηγήσεις που ανταγωνίζονται η μια την άλλη χωρίς να επιτρέπουν 

να δούμε το όλο30. Η πρόοδος, όπως γράφει ο Taguieff31, δεν είναι 

πλέον κάτι το αυτονόητο, η ιδέα της προόδου σκοτείνιασε εξαιτίας της 

επίκλησής της από ενθουσιώδεις οπαδούς της και γιατί 

εργαλειοποιήθηκε από δημαγωγούς. Ζούμε σε κοινωνίες όπου τα 

κοινωνικά δίκτυα (social media) έχουν μετατραπεί σε χώρους 

συνάντησης διαφορετικών και πολλαπλών αφηγήσεων, χώρους όπου 

η διάκριση μεταξύ πληροφορίας, θεωρίας και είδησης είναι ασαφής, 

θολή. Όπως δηλώνει ο Νιλ Τζόνσον32,  

 

Υπάρχουν πολλές «γεύσεις της αλήθειας». Δυστυχώς σήμερα 

οι άνθρωποι ζουν στην εποχή της μετα-αλήθειας. Λένε 

δηλαδή: «Αυτή είναι η δική μου αλήθεια και δεν έχω καμία 

διάθεση να τη συνδυάσω με τη δική σου, γιατί βρίσκω 

 
30 Neshrine Malik (2019) “The myth of the free speech crisis” The Guardian Weekly, 
https://www.theguardian.com/world/2019/sep/03/the-myth-of-the-free-speech-crisis. 
31 Pierre Andre Taguieff (2020) “Για την πρόοδο, τον προοδευτισμό και την αριστερά», 
The Books’ Journal 3 Δεκεμβρίου http://booksjournal.gr/slideshow/item/3095-gia-thn-
proodo,-ton-proodeftismo-kai-thn-aristera 
32 Συνέντευξη του Παύλου Παπαδόπουλου, Καθημερινή 14 Ιουνίου 2020, σελ. 7.  



ανθρώπους τριγύρω μου που επιβεβαιώνουν ότι η δική μου 

αλήθεια είναι η σωστή.  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Oxford Dictionary το 2016 για τη μετα-

αλήθεια, ζούμε σε «συνθήκες υπό τις οποίες τα αντικειμενικά γεγονότα 

έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμη από τις 

επικλήσεις προς το θυμικό και προς τις προσωπικές απόψεις». Σωστά. 

Ζούμε όμως και μέσα σε διαδικτυακούς-ψηφιακούς χώρους 

υπερπληροφόρησης, μέσα στους οποίους άνθρωποι και ομάδες 

διαφορετικών αφηγήσεων, φωνών, ήχων και θορύβων 

ανταγωνίζονται για προσοχή. Όλοι οι θεσμοί και δίαυλοι συζήτησης 

και επικοινωνίας στις δημοκρατίες έχουν μετατραπεί σε αρένες 

υπεραπλουστευτικών και διαφορετικών αφηγήσεων και 

αντιαφηγήσεων. Σε ένα περιβάλλον, όμως, που χαρακτηρίζεται από 

κατακερματισμό και αγκίστρωση στα echo-chambers (δηλαδή στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κυριαρχούν στις ενημερωτικές 

προτιμήσεις των πολιτών  και όπου ουσιαστικά διαβάζουν, 

παρακολουθούν τον αντίλαλο των ιδίων/δικών τους απόψεων) είναι 

απίθανο να υπάρξει ουσιαστική συνάντηση με αντίθετες αφηγήσεις, 

αναγνώριση, επικοινωνία και συζήτηση ειδικά των σημερινών 

προβλημάτων που απαιτούν κάτι τέτοιο. Η κριτική και διερευνητική 

ματιά και ο εύλογος διάλογος, έχουν αντικατασταθεί από τον πανικό, 

τη δαιμονοποίηση και τις εύκολες «αλήθειες». Ο αρνητικός λόγος, 

όπως σωστά γράφει ο Σεβαστάκης (2020)33, έχει μετατραπεί σε έναν 

μηχανισμό «δημόσιας φήμης και μια τεχνική δημόσιας αυτοπροβολής 

στο εκρηκτικό πεδίο των νέων μέσων επικοινωνίας.» Σήμερα, όπως 

γράφει (2020α)34,  

 

…..η αίρεση, το να είσαι αιρετικός και να διαφέρεις, έχει γίνει 

στόχος και διεκδίκηση…. Η αίρεση δεν είναι ριζοσπαστική, 

 
33 Νικόλας Σεβαστάκης (2020) Ταξίδι στο άγνωστο: Φιλελεύθερη Δημοκρατία και Κρίση 
Πολιτισμού, Εκδόσεις Στερέωμα, σελ. 86.  
34 Νίκολας Σεβαστάκης (2020α) «Η μανία να είσαι διαφορετικός», Lifo 24 Σεπτεμβρίου, 
https://www.lifo.gr/articles/opinions/296924/i-mania-na-eisai-diaforetikos 



αλλά θέλει να είναι αρκούντως ενοχλητική και να θορυβεί. Το 

2020 αυτό μπορεί να το κάνει με τη βοήθεια μιας απλής 

τεχνογνωσίας: αντιστρέφοντας ή λοιδορώντας κάποια 

στερεότυπα και καρικατούρες προοδευτισμού. Αν, ας πούμε, 

το καλό και ορθό είναι εκείνη η διασημότητα που μιλάει για 

τη δυστυχία των προσφύγων, ο «αιρετικός» διαλέγει να 

σταθεί στη βιομηχανία των επιδομάτων για ανεπρόκοπους 

Αφγανούς, στις διεφθαρμένες ΜΚΟ ή στην υποκρισία των 

δακρύβρεχτων χολιγουντιανών. Κάπου εκεί, ανάμεσα στη 

λυρική καλοσύνη των μεν και την πικρόχολη διεκδίκηση του 

ρόλου του κακού παιδιού για τον «αιρετικό», στήνεται το 

ιδεώδες σκηνικό. Έτσι, για παράδειγμα, στα «ανοιχτά 

σύνορα» –που τα θεωρεί, αδικαιολογήτως, κυρίαρχη ιδέα– ο 

αιρετικός αντιπαραθέτει σθεναρά εξοπλιστικά προγράμματα 

και την με κάθε μέσο αποτροπή. Ξορκίζοντας τη χαλάρωση, 

τα μηδενιστικά φαινόμενα ή τις αποτυχίες της δημόσιας 

εκπαίδευσης, ο αιρετικός μελαγχολεί αναθυμούμενος τον 

χάρακα, το πολυτονικό, τον δάσκαλο που έβαζε τον μαθητή 

να γράψει σελίδες με την κλίση του ρήματος ορώ / εώρακα / 

εωράκειν. Με αναφορά στα δείγματα κατάπτωσης, 

αναξιοπιστίας ή πολιτικής φαυλότητας στην Ευρώπη (και δεν 

είναι λίγα), ο «αιρετικός» μπορεί να ανατρέξει ως το ρωσικό 

κόμμα, κληρονομώντας την ιδέα ότι το βασικό πρόβλημα της 

νεοελληνικής ζωής ήταν οι αχώνευτες φράγκικες επιρροές 

στη διανόηση και στους θεσμούς. Έτσι, άλλωστε, μπορεί να 

δει και τον Μακρόν (ασχέτως του αν τα Rafale τού φαίνονται 

θελκτικά, αφού είναι οπλική ισχύς) ως την έσχατη φράγκικη 

αυταπάτη των προοδευτικών ελίτ. Με άλλα λόγια, η μανία 

τού να είσαι διαφορετικός περνάει σήμερα από 

«συντηρητικές αξίες». Αλλά για να αρέσουν οι συντηρητικές 

αξίες στους σύγχρονους, αποσπασματικούς ανθρώπους, 

δηλαδή για να μη φαίνονται πεπαλαιωμένες ή αδρανώς 

δασκαλίστικες, πρέπει να είναι αιρετικές, φιλτραρισμένες από 



οξύθυμη ανατρεπτικότητα. Έτσι, αν δεν πεις τον φιλελεύθερο 

«φιλελέ», κάποιο λάθος έχεις κάνει. Αν δεν μειώσεις τον 

αριστερό σε αριστερούλη ή τον πολίτη που τηρεί και 

συμφωνεί με τα μέτρα περιορισμού σε μασκολάγνο, πάλι δεν 

κατορθώνεις να φτάσεις στο ύψος της αιρετικότητας.  

 

Το ζητούμενο είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης με 

ανταγωνιστικές αφηγήσεις της πολιτικής και της αλήθειας35, και 

ειδικότερα μέσα από ψευδείς ειδήσεις. Τα τελευταία χρόνια και 

ειδικότερα μετά τις αμερικάνικες εκλογές τους 2016, ο όρος  έχει γίνει 

εξαιρετικά δημοφιλής ανάμεσα σε πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, 

ερευνητές. Οι ψευδείς ειδήσεις περιλαμβάνουν ελάχιστα ή καθόλου 

αληθινά στοιχεία, δημιουργούνται με τη πρόθεση να παραπλανήσουν 

το κοινό και 3) μιμούνται τη δημοσιογραφική μορφή και γραφή36. 

Πρόκειται για κατασκευασμένες ειδήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι 

μερικώς ή ολικώς αναληθείς, παρουσιάζονται με μορφή και γραφή η 

οποία προσομοιάζει εκείνη των πραγματικών ειδήσεων, όμως κατά 

την παραγωγή τους δεν έχουν εφαρμοστεί οι συντακτικοί κανόνες της 

επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τη διασφάλιση της ακρίβειας και 

της αξιοπιστίας των πληροφοριών και αποσκοπούν στην 

παραπλάνηση του κοινού με σκοπό το οικονομικό ή πολιτικό όφελος.  

 

Αρκετοί ερευνητές έχουν συσχετίσει το φαινόμενο με την προπαγάνδα,  

τη φημολογία, τις θεωρίες συνωμοσίας και την παραπληροφόρηση. Ως  

προπαγάνδα νοούμε τη μορφή επικοινωνίας που αποσκοπεί 

συστηματικά στη διαμόρφωση αντιλήψεων, την κατεύθυνση 

συμπεριφορών και τον επηρεασμό της κοινής γνώμης. Οι 

προπαγανδιστές μπορεί να είναι κρατικοί και μη κρατικοί πολιτικοί 

φορείς, οι οποίοι για να πετύχουν το στόχο τους, προσπαθούν να 

 
35 William Davies (2019) “Why can’t we agree on what’s true anymore?” The Guardian 
Long Read, https://www.theguardian.com/media/2019/sep/19/why-cant-we-agree-on-
whats-true-anymore 
36 Jana Laura Egelhofer & Sophie Lecheler (2019) “Fake news as a two-dimensional 
phenomenon: a framework and research agenda” Annals of the International 
Communication Association 43(2):97-116.  



ελέγξουν τη ροή των πληροφοριών με την παρουσίαση 

διαστρεβλωμένων πληροφοριών από μια αξιόπιστη πηγή. Σύμφωνα με 

μελέτη που ανέλυσε τις ειδήσεις στο Channel One37,  έναν τηλεοπτικό 

σταθμό διεθνούς εμβέλειας που ανήκει στη ρωσική κυβέρνηση, 

διαπιστώθηκε ότι οι ειδήσεις του καναλιού μπορούν να εκληφθούν ως 

«στρατηγικές αφηγήσεις» και αποτελούν «εργαλείο για πολιτικούς 

παράγοντες να διατυπώσουν μια θέση σε ένα συγκεκριμένο θέμα και 

να διαμορφώσουν τις αντιλήψεις και τις ενέργειες του εγχώριου και 

του διεθνούς κοινού»38. 

 

Οι φήμες και οι θεωρίες συνωμοσίας είναι δύο ακόμη έννοιες που έχουν 

αναφερθεί στο πλαίσιο των ψεύτικων ειδήσεων. Το περιεχόμενο και 

των δύο δεν υποστηρίζεται από αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός που 

σημαίνει ότι μπορεί να είναι ακριβές μπορεί και όχι. Oι θεωρίες 

συνωμοσίας διακρίνονται από τις φήμες καθώς αποτελούν μια 

προσπάθεια να εξηγήσουν κάποιο γεγονός «αναφερόμενες στις 

μηχανορραφίες των ισχυρών ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να 

κρύψουν τον πραγματικό ρόλο τους»39. Ο όρος «παραπληροφόρηση», 

κατά τους Wardle & Derakhshan (2017)40  συνδυάζει τρεις έννοιες: της 

λανθασμένης, της ψευδούς και της κακής πληροφόρησης. Λανθασμένη 

πληροφόρηση έχουμε όταν κοινοποιούνται ψευδείς ειδήσεις, χωρίς 

όμως να υπάρχει η πρόθεση της πρόκλησης βλάβης. Ψευδή 

πληροφόρηση έχουμε όταν οι ψευδείς ειδήσεις κοινοποιούνται 

συνειδητά με πρόθεση να βλάψουν και προκειμένου να υπάρξει κάποιο 

όφελος οικονομικό ή πολιτικό (Wardle & Derakhshan, 2017, σ. 16). Κακή 

πληροφόρηση έχουμε όταν γνήσιες ειδήσεις, οι οποίες θα έπρεπε να 

 
37 Irina Khaldarova & Mervi Pantti (2016) “Fake News: The narrative battle over the 
Ukrainian conflict” Journalism Practice 10(7):1-11 
38Edson Tandoc et. al.  (2017) Defining “Fake News”: A typology of scholarly 
definitions” Digital Journalism 6(3):1-17.  
39 Egelhofer & Lecheler (2019), ό.π. σ. 102 
40 Claire Wardle, PhD & Hossein Derakhshan (2017) Ιnformation disorder: Toward an 
interdisciplinary framework for research and policy making Council of Europe Report 
DGI (2017)19  
 



μείνουν στην ιδιωτική σφαίρα, κοινοποιούνται εσκεμμένα για να 

προκαλέσουν βλάβη.      
 

Αυτό σίγουρα δεν είναι πρόσφατο φαινόμενο. Σήμερα, όμως, η 

τεχνολογία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στη δημιουργία όσο 

και στην ταχεία αναπαραγωγή των «ψευδών ειδήσεων», με τη 

διευκόλυνση δημιουργίας κακόβουλων λογαριασμών στα κοινωνικά 

μέσα όπως τα διαδικτυακά μποτ (bots), οι κυβερνο-οργανισμοί  

(cyborgs) και τα τρολ (trolls). Τα διαδικτυακά μποτ είναι λογαριασμοί 

στα κοινωνικά μέσα, ελεγχόμενοι από αλγόριθμους, οι οποίοι 

αυτόματα παράγουν και  κοινοποιούν  περιεχόμενο, με σκοπό να 

βλάψουν, μέσω της χειραγώγησης και της διάδοσης «ψευδών 

ειδήσεων». Οι κυβερνο-οργανισμοί, είναι λογαριασμοί στα κοινωνικά 

μέσα που ελέγχονται από ανθρώπους και διαδίδουν «ψευδείς ειδήσεις» 

συνδυάζοντας τις αυτοματοποιημένες δραστηριότητες των μποτ με 

την ανθρώπινη συμβολή. Τα τρολ, είναι πραγματικοί χρήστες οι οποίοι 

στοχεύουν στην διατάραξη των διαδικτυακών κοινοτήτων, 

προκαλώντας τη συναισθηματική απόκριση των άλλων χρηστών, με 

αποτέλεσμα οι τελευταίοι να οδηγούνται στην αμφιβολία, τη δυσπιστία 

ή ακόμα και να αναπτύσσουν παράλογη συμπεριφορά. Τις 

περισσότερες φορές οι πληροφορίες λαμβάνονται από κοντινές 

κοινωνικές πηγές του χρήστη, γεγονός που βοηθάει στη 

«νομιμοποίηση» των ψεύτικων πληροφοριών που κυκλοφορούν στα 

κοινωνικά μέσα. Ο τρόπος με τον οποίο η ροή ειδήσεων εμφανίζεται 

στην αρχική σελίδα των χρηστών στα κοινωνικά μέσα,  έχει ως 

αποτέλεσμα να εκτίθενται επιλεκτικά σε ορισμένα είδη ειδήσεων. Ως εκ 

τούτου, οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να 

σχηματίζουν ιδεολογικά ομοιογενείς διαδικτυακές κοινότητες (echo 

chambers), στις οποίες επαναλαμβάνονται αφηγήσεις που ικανοποιούν 

και επιβεβαιώνουν τις αντιλήψεις και πεποιθήσεις τους. Το φαινόμενο 

αυτό σε συνδυασμό με ψυχολογικούς παράγοντες όπως η «κοινωνική 

αξιοπιστία», δηλαδή ότι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται κάτι ως 

αξιόπιστο όταν και άλλοι το έχουν κρίνει ως τέτοιο και η «ευρετική 



συχνότητα» που σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να ευνοούν τις 

πληροφορίες που ακούνε συχνά, ακόμα κι αν είναι ψεύτικες ειδήσεις, 

διευκολύνουν τη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι καταναλώνουν 

και πιστεύουν τις ψεύτικες ειδήσεις41.  

 

Αλλά όσο αυξάνεται η ποσότητα και η ταχύτητα μετάδοσης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος 

παραπληροφόρησης. Πρόκειται για καλά ενορχηστρωμένες 

εκστρατείες που έχουν τον ξεκάθαρο στόχο να αποσπάσουν την 

κοινωνία και τους πολίτες από τα πραγματικά προβλήματα, να 

επιτεθούν σε θεσμούς (μειώνοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών για 

παράδειγμα απέναντι στα θεσμικά όργανα της ΕΕ42). Σύμφωνα μελέτη-

έρευνα του Cornell University σε 38 εκατομμύρια άρθρα αγγλόφωνων 

ΜΜΕ που δημοσιεύθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Μαΐου, 

σχεδόν το 3% αυτών περιλάμβανε ή έκανε αναφορά σε 

παραπληροφόρηση43.  Η μελέτη ασχολήθηκε με 11 κατηγορίες 

παραπληροφόρησης, από θεραπείες συνωμοσίας και «θαυματουργές» 

θεραπείες, μέχρι την άποψη ότι ο ιός ήταν ένα βιολογικό όπλο που 

εξαπέλυσε η Κίνα. Το πιο δημοφιλές θέμα στις κατηγορίες 

παραπληροφόρησης που μελέτησαν οι ερευνητές ήταν οι 

«θαυματουργές θεραπείες», οι οποίες εμφανίστηκαν σε 295.351 άρθρα, 

περισσότερα από ότι για τις άλλες 10 κατηγορίες αθροιστικά. Το 

δεύτερο πιο δημοφιλές θέμα παραπληροφόρησης ήταν πως η 

πανδημία δημιουργήθηκε για να προωθήσει τη νέα «παγκόσμια τάξη 

πραγμάτων». Επόμενο στη λίστα ότι η πανδημία είναι απάτη των 

 
41 Kai Shu et. al. (2017) “Fake News Detection on Social Media: A Data Mining 
Perspective” CM SIGKDD Explorations NewsletterSeptember 
2017 https://doi.org/10.1145/3137597.3137600 
42Petros Fassoulas (2020) “Democracy and the Coronavirus infodemic in Europe”, 
Carnegie Endowment Europe 16 June, 
https://carnegieeurope.eu/2020/06/23/democracy-and-coronavirus-infodemic-pub-
82115, Pepijn Bergen (2020) “Why the pandemic and populism still work together”, 
https://www.chathamhouse.org/2020/11/why-pandemic-and-populism-still-work-
together 
43 CORONAVIRUS MISINFORMATION: Quantifying sources and themes in the 
COVID-19 ‘infodemic’, https://allianceforscience.cornell.edu/wp-
content/uploads/2020/09/Evanega-et-al-Coronavirus-misinformationFINAL.pdf 



Δημοκρατικών με στόχο το πολιτικό όφελος, ενώ ακολουθούσε η 

θεωρία συνωμοσίας ότι πρόκειται για βιολογικό όπλο που εξαπέλυσε 

ένα εργαστήριο στη Γουχάν.   Επόμενη στη λίστα ήταν η θεωρία 

συνωμοσίας που συνδέει την πανδημία με τον Μπιλ Γκέιτς, μετά ότι τα 

συμπτώματα του κορωνοϊού προκαλούνται από το δίκτυο 5G, οι 

αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας, αλλά και η αντίληψη ότι ο ιός είναι 

μια μορφή ελέγχου των πολιτών.   Τέλος, στη λίστα της 

παραπληροφόρησης ήταν οι επιθέσεις στον κορυφαίο επιδημιολόγο 

των ΗΠΑ, όπως και ότι για τον ιό φταίνε οι Κινέζοι επειδή τρώνε σούπα 

νυχτερίδων. Και μάλιστα, οι αναφορές στον Πρόεδρο Τράμπ 

αποτελούσαν περίπου το 38% της «συζήτησης 

παραπληροφόρησης»!!!44 

 

Το διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020,  μια ομάδα 

ερευνητών προέβησαν στην ανάλυση 1225 δημοσιευμάτων στην 

αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας πηγές από ελεγκτές δεδομένων και 

επίσημες ανακοινώσεις για την κατάρριψη μυθευμάτων για τον Covid-

1945. Σύμφωνα με την έρευνα το 50% των ψευδών ειδήσεων προήλθε 

από τα κοινωνικά μέσα ενώ το υπόλοιπο 50% από διάφορες πηγές 

όπως εφημερίδες, ταμπλόιντ, ιστοσελίδες, πολιτικούς αλλά και 

μεμονωμένα άτομα. Από την ανάλυση περιεχομένου των 

δημοσιευμάτων προέκυψαν τρείς κύριοι τύποι παραπληροφόρησης. 

Πρώτον, οι ψευδείς ισχυρισμοί που αφορούσαν τη μετάδοση του ιού, 

τη θεραπεία του ιού και την πρόληψη κατά του ιού. Δεύτερον, οι 

θεωρίες συνωμοσίας, διακρίνονται σε δύο κατηγορίες εκείνες που 

υποστηρίζουν ότι ο ιός κατασκευάστηκε ως βιολογικό όπλο και εκείνες 

που αμφισβητούν τη σοβαρότητά, τη σφοδρότητά του ή ακόμα και την 

ύπαρξή του. Πέραν της προέλευσης του ιού, η θεωρία συνωμοσίας 

σχετικά με τη μετάδοση του ιού από τις κεραίες 5G, κυριάρχησε στα 

 
44 Για την ελληνική περίπτωση βλ. Γιάννης Παπαδόπουλος (2020) «Στις πλατείες των 
‘μασκομάχων’» Καθημερινή 13 Σεπτεμβρίου, σελ. 21.  
45 S. Βin Naeem, R. Bhatti & A. Khan (2020) “An exploration of how fake news is taking 
over social media and putting public health at risk” Health Information & Libraries 
Journal doi:10.1111/hir.12320 



κοινωνικά μέσα, οδηγώντας μάλιστα και σε βανδαλισμούς 

εγκαταστάσεων 5G από οργισμένους πολίτες σε διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες. Πολλά ήταν και τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούσαν στο 

διαδίκτυο και τις κοινωνικές πλατφόρμες αναφορικά με φυτικά 

σκευάσματα, πρακτικές ομοιοπαθητικής και εναλλακτικής τα οποία δε 

βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και υπόσχονταν  είτε την 

προστασία από τη μετάδοση είτε τη θεραπεία από τη νόσηση.  

 

Παρόμοια έρευνα σε δείγμα 225 δημοσιευμάτων στην αγγλική γλώσσα, 

η οποία διεξήχθη κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (Ιανουάριος-Μάρτιος 

2020)46 κατέδειξε ότι το 59% της παραπληροφόρησης αφορούσε 

διάφορες μορφές αναδιάρθρωσης του περιεχομένου και μόνο το 38% 

των δημοσιευμάτων αφορούσε πλήρως κατασκευασμένο 

περιεχόμενο47. Ένα ακόμη στοιχείο, έρχονται να προσθέσει μελέτη η 

οποία οι οποίοι από τις  12 έως 15 Μαρτίου 2020 πραγματοποίησε δύο 

έρευνες με πάνω από 1700 Αμερικανούς συμμετέχοντες, σε μια 

προσπάθεια να διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι μπορούν να 

διακρίνουν το πραγματικό από το  ψεύτικο περιεχόμενο48. Στη πρώτη 

μελέτη δόθηκαν στους 853 συμμετέχοντες, 15 ψευδείς τίτλοι ειδήσεων 

και 15 πραγματικοί υπό τη μορφή δημοσίευσης του Facebook,  και τους 

ζητήθηκε να αξιολογήσουν ποιοι τίτλοι περιέχουν ακριβείς 

 
46 S. Brennen et. al. (2020) “Types, Sources, and Claims of COVID-19 Misinformation.” 
Fact sheet,  https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-
19-misinformationn 
47 Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι οι ψευδείς ή 
παραπλανητικοί ισχυρισμοί αναφορικά με τις ενέργειες και τις πολιτικές των δημοσίων 
αρχών, είτε πρόκειται για κυβερνήσεις είτε για υγειονομικές αρχές και διεθνείς 
οργανισμούς, για να αντιμετωπίσουν το COVID-19, αφορούσε το 39% του δείγματος και  
οι ισχυρισμοί για τη διασπορά του ιού μέσω συγκεκριμένων εθνικών κοινοτήτων το 24%. 
Το υψηλό ποσοστό δημοσιεύσεων για τους χειρισμούς των δημοσίων αρχών, 
ενδεχομένως να υποδηλώνει ότι οι τελευταίες απέτυχαν να παρέχουν έγκαιρα σαφείς, 
χρήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες στο κοινό, αφήνοντας έδαφος για να ανθίσει η 
παραπληροφόρηση. Εξίσου  αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μόνο 3% του δείγματος 
αφορά θεραπείες, εμβόλια ή φάρμακα προς πώληση με σκοπό το κέρδος και 
αντίστοιχα το 4% αφορούσε δημοσιεύματα που προορίζονταν για δημιουργία κλικ .σε 
ιστοσελίδες με υψηλή διαφημιστική παρουσία. 
48 G. Pennycook et. al. (2020) “Fighting COVID-19 Misinformation on Social Media: 
Experimental Evidence for a Scalable Accuracy-Nudge Intervention.” Psychological 
Science, 31 (7): 770–780.  



πληροφορίες και αν θα τους ανακονοποιούσαν. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δυσκολεύονταν να διακρίνουν 

μεταξύ αληθινών και ψευδών τίτλων όταν  ερωτήθηκαν ποιους θα 

ανακονοποιούσαν, είχαν όμως καλύτεροι απόδοση όταν τους 

ζητούσαν να κρίνουν την ακρίβεια του περιεχομένου. Στη δεύτερη 

μελέτη, σε δείγμα 856 συμμετεχόντων, δόθηκαν οι ίδιοι τίτλοι και τους 

ζητήθηκε να απαντήσουν αν θα τις μοιράζονταν στα κοινωνικά μέσα 

και αν τις συναντούσαν στα κοινωνικά μέσα κατά πόσο θα τις 

διαμοιράζονταν. Τα αποτελέσματα της δεύτερης μελέτης έδειξαν ότι 

μια μικρή υπενθύμιση ως προς την αξιολόγηση της ακρίβειας του 

περιεχομένου στην αρχή της μελέτης, αρκούσε για να κάνει τους 

συμμετέχοντες να σκεφτούν πριν αποφασίσουν ποιους τίτλους θα 

ανακονοποιούσαν, τριπλασιάζοντας το επίπεδο οξυδέρκειας 

συγκριτικά με την πρώτη μελέτη. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι οι χρήστες δεν επικεντρώνονται στην ακρίβεια του 

περιεχομένου στα κοινωνικά μέσα καθώς άλλοι παράγοντες τραβούν 

την προσοχή τους όπως η κοινωνική αποδοχή και επικύρωση. 

Επιπλέον, διαπίστωσαν ότι το συνδυαστικό περιεχόμενο των ειδήσεων 

με φωτογραφίες και βίντεο, έχει συνηθίσει τους χρήστες σε ένα 

περιβάλλον χαμηλής ακρίβειας  στα κοινωνικά μέσα. 

 

Στην ΕΕ, από την εκδήλωση της επιδημίας της νόσου COVID-19, και 

χάρη στο έργο που πραγματοποίησαν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

με διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, τέθηκαν υπό 

αμφισβήτηση πάνω από 3,4 εκατομμύρια ύποπτοι λογαριασμοί στο 

Twitter49, οι οποίοι επικεντρώνονταν αποκλειστικά στις συζητήσεις 

σχετικά με τον κορωνοϊό. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης που είχε 

να αντιμετωπίσει η ΕΕ φαίνεται και από την πληθώρα  

παραπλανητικών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο 

όπως: α) ψευδείς ισχυρισμοί σχετικά με τα μέτρα υγιεινής (πχ το 

πλύσιμο των χεριών δεν ωφελεί, η κατάποση χλωρίνης μπορεί να 

προστατέψει από το Covid-19, ο ιός προσβάλει μόνο τους 

 
49 https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/fighting-disinformation/ 



ηλικιωμένους κοκ)) β) θεωρίες συνωμοσίας με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το μύθο ότι ο Covid-19 διαδίδεται από τις εγκαταστάσεις 

5G50, γ) στοχοποίηση συγκεκριμένων εθνοτικών ή θρησκευτικών 

ομάδων ως τις πηγές διάδοσης του ιού, δ) παραπλάνηση των 

καταναλωτών με τη διαφήμιση και πώληση δήθεν θαυματουργών 

προϊόντων που γιατρεύουν τον ιό, ε) αύξηση του λεγόμενου 

διαδικτυακού ψαρέματος (phising) με τη χρήση συνδέσμων σχετικών 

με τον ιό που διασπείρουν κακόβουλο λογισμικό και  στ) στοχευμένες 

προσπάθειες ξένων χωρών και ειδικότερα της Ρωσίας και της Κίνας, να 

βελτιώσουν τη δική τους εικόνα χειρισμού της κατάστασης, 

υπονομεύοντας τις δράσεις της ΕΕ, το δημοκρατικό διάλογο και να 

διαταράξουν την κοινωνική συνοχή.  

 

Ειδικότερα, σε χώρες της ΕΕ, όπως καταγράφει ο Καρατράντος51, η 

πανδημία έδωσε την ευκαιρία στις εξτρεμιστικές ομάδες, κυρίως μέσω 

του διαδικτύου και των κοινωνικών μέσων, να ενδυναμώσουν τα 

αφηγήματα που σχετίζονται με το μίσος, την ξενοφοβία και τη 

στοχοποίηση θρησκευτικών, πολιτισμικών και φυλετικών ομάδων, 

αλλά και την αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση, στον καπιταλισμό και 

στην εκλαμβανόμενη ως κρατική καταστολή. Οι ομάδες αυτές ενώ από 

τη μία κατηγορούσαν τις κυβερνήσεις για καθυστερημένη λήψη 

μέτρων,  από την άλλη καταδίκαζαν τις επιπτώσεις των μέτρων στις 

ελευθερίες, αλλά και ως μία κεκαλυμμένη προσπάθεια για εφαρμογή 

πολιτικών καταστολής. Συνδέουν την διασπορά του ιού με τη 

μεταναστευτική πολιτική της Ε.Ε., ενώ διαχέουν ακραίες θεωρίες 

συνομωσίας που υποδεικνύουν τις ΗΠΑ, την Κίνα ή το Ισραήλ για την 

κατασκευή του ιού. Αυτό φάνηκε στη στοχοποίηση των Κινέζων 

πολιτών, αλλά και επιχειρήσεων με κινέζικα προϊόντα, λόγω της 

αρχικής εμφάνισης του ιού στην Κίνα και των θεωριών συνομωσίας 

 
50 https://factcheck.afp.com/experts-dismiss-claims-5g-wireless-technology-created-
novel-coronavirus 
51 Τριαντάφυλλος Καρατράντος (2020) «Η εργαλειοποίηση της πανδημίας από τις 
εξτρεμιστικές ομάδες», ΕΛΙΑΜΕΠ, 16 Ιουνίου 2020, 
https://www.eliamep.gr/publication/η-εργαλειοποίηση-της-πανδημίας-από-τι/ 



γύρω από την ενδεχόμενη κατασκευή σε εργαστήριο, και στη 

Στοχοποίηση κεραιών, δικτύων επικοινωνιών, αλλά και εταιρειών 

τηλεπικοινωνιών λόγω της θεωρίας συνομωσίας για την ευθύνη της 

τεχνολογίας 5G για την έξαρση της πανδημίας (με πάνω από εξήντα 

επιθέσεις και απόπειρες επιθέσεων σε υποδομές 5G στην Ολλανδία, το 

Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο). Σε μία από τις τελευταίες 

μεταμορφώσεις τους, οι ομάδες αυτές συμμαχούν με τους 

συνωμοσιολόγους εναντίον των μέτρων του κορωνοϊού και 

προσπαθούν να προσεταιρισθούν το αντιεμβολιαστικό κίνημα52. 

  

Τα επεισόδια (εισβολή στο Καπιτώλιο) στην αμερικανική πρωτεύουσα, 

6 Ιανουαρίου 2021, ανέδειξαν με έμφαση τη συζήτηση που λαμβάνει 

χώρα στη Δύση την τελευταία δεκαετία και ειδικά από το 2016, σχετικά 

με την παραπληροφόρηση, τις ψευδείς ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, την κοινωνική πόλωση κλπ. Ταυτόχρονα, ταρακούνησαν 

την παγκόσμια κοινή γνώμη, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με όσα θέλαμε 

να αγνοούμε ή απλά περιγράφαμε53. Πάνω απ΄όλα όμως, αυτό που 

βιώσαμε  ήταν η σχηματοποίηση/νομιμοποίηση ενός νέου 

αντισυστημισμού με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που 

γνωρίζαμε54.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του55: 

 

 
52Richard McNeil-Willson (2020) Framing in times of crisis: Responses to COVID-19 
amongst Far-Right movements and organisations International Center for 
Counterterrorism, https://icct.nl/publication/framing-in-times-of-crisis/ 
53 Μικέλης Χατζηγάκης (2021) «Κλυδωνισμοί στη δυτική δημοκρατία» Το Βήμα Νέες 
Εποχές 17 Ιανουαρίου 28 (4), Ηλίας Νικολαΐδης (2021) «Τα τρόλ που έκαναν την κρίση 
ευκαιρία» Καθημερινή 17 Ιανουαρίου σελ. 4 
54Scott L. Montgomery (2021) “What has happened?” Global Policy 15 January 
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/15/01/2021/what-has-happened-comment-
true-state-american-democracy-2021, Peter Knoope (2020) “When Democracy slides 
into street fighting mode” Clingendael Institute 11 November 
https://spectator.clingendael.org/en/publication/when-democracy-slides-street-
fighting-mode 
55Νίκος Παναγιώτου & Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (2021) «Από τον μεσαίο χώρο 
στο μεσαίο δάκτυλο: Ο νέος αντισυστημισμός» Athens Voice 
https://www.athensvoice.gr/politics/697884_o-neos-antisystimismos-apo-ton-mesaio-
horo-sto-mesaio-dahtylo 



1. Διαχέεται σε όλα τα κοινωνικά και μορφωτικά στρώματα  με 

σύνθετα πλέον χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με το στερεότυπο 

ότι αφορά άτομα με χαμηλή μόρφωση, ανέργων ή 

χαμηλόμισθων κλπ.  

2. Εκτοπίζει τη διεκδίκηση του μεσαίου χώρου  και επιβάλλει 

αντίστοιχες πολιτικές επιλογές. Διατρέχει οριζόντια και κάθετα 

ολόκληρο  το πολιτικό σύστημα, με κοινό τόπο την  έλλειψη 

εμπιστοσύνης, την καχυποψία και τις θεωρίες συνωμοσίας, 

συσπειρώνοντας άτομα  από διαφορετικούς έως και αντίθετους 

μέχρι σήμερα πολιτικούς  χώρους, με σοβαρότατες ελλείψεις 

πολιτικής και κοινωνικής ενσυναίσθησης, αποκομμένα από τις 

αιτίες και τα γεγονότα  και τις αντίστοιχες εξηγήσεις. 

3. Διαθέτει λόγο σκληρό, καταγγελτικό, διαιρετικό, και είναι 

διανθισμένος με ταμπέλες και χαρακτηρισμούς  (άσπρο/μαύρο, 

καλοί/κακοί με όλα τα χαρακτηριστικά για να γίνει viral).  Είναι 

έντονα συμβολικά, νοηματικά αλλά και ιδεολογικά φορτισμένος. 

4. Είναι δικτυωμένος όχι μόνο μέσω των «επίσημων» καναλιών 

επικοινωνίας αλλά κυρίως μέσω άλλων εφαρμογών/. Τα 

συγκεκριμένα δίκτυα  ενισχύουν περαιτέρω τις ιδέες τους, την 

αίσθηση της κοινότητας και της «απειλής» από κάποιες ελίτ που 

συνωμοτούν, επιτρέποντας τη συσπείρωση με πρωτόγνωρη 

ταχύτητα και ευκολία. Όσοι πολίτες ενθάρρυναν, συμμετείχαν 

και επικρότησαν όσα συνέβησαν Καπιτώλιο, την ίδια σχεδόν 

στιγμή ή την επόμενη μέρα πιστεύουν ότι όλα αυτά ήταν 

συνωμοσία ακροαριστερών, αστυνομικών κλπ. που ήθελαν να 

βλάψουν το κίνημα.  

5. Είναι κυρίως δομικός αντικοινοβουλευτισμός με επιθέσεις 

εναντίον των ΜΜΕ. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη 

εμπιστοσύνης προς το δημοκρατικό πολίτευμα και τους θεσμούς 

του και τα ΜΜΕ. Έχουμε να κάνουμε με μια παράλληλη κοινωνία 

που δεν απορρίπτει απλά την παγκοσμιοποίηση, αλλά 

γενικότερα τον φιλελευθερισμό που επικράτησε στις δυτικές 

κοινωνίες.  



 

Η πραγματικότητα αυτή είναι ακατάλληλη για να τεθούν επί τάπητος 

και να συζητηθούν τα θεμελιώδη προβλήματα του σήμερα. Θεωρητικά, 

τα έμφυτα χαρακτηριστικά των δημοκρατιών (ελευθερία του τύπου, 

ενημέρωσης, λειτουργία κομμάτων και κυβερνήσεων που 

ανταποκρίνονται και απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, 

αξιωματούχοι και λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης που επιλέγονται 

με αξιοκρατικά κριτήρια) θα έπρεπε να προσφέρουν πολλά 

πλεονεκτήματα στην αντιμετώπιση των κρίσεων. Τα τελευταία δέκα 

χρόνια, ωστόσο, οι δημοκρατίες του κόσμου, σύμφωνα με τις ετήσιες 

εκθέσεις του Freedom House “Nations In Transit, ακολουθούν 

αποκλίνουσες τροχιές. Σε ορισμένες, η δημοκρατία παραμένει 

ανθεκτική. Σε άλλες οι δημοκρατικές νόρμες και οι δημοκρατικοί θεσμοί 

έχουν υποβαθμιστεί. Πολλές δημοκρατίες του κόσμου βιώνουν 

σημαντική παρακμή, με τα επίπεδα εμπιστοσύνης που δείχνουν οι 

πολίτες ως προς τις δυνατότητες των δημοκρατικών πολιτευμάτων να 

παρέχουν λύσεις να έχουν μειωθεί παρά πολύ ενώ την ίδια στιγμή 

επιβραβεύουν αυταρχικά πρότυπα56.  

 
https://freedomhouse.org/report/nations-transit/2020/dropping-democratic-facade 

 
56 Βλ. “Nations in Transit 2020” Freedom House 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-
04/05062020_FH_NIT2020_vfinal.pdf 



 

Η COVID19, ενισχύει την αρνητική αυτή τάση, καθώς αρκετές 

κυβερνήσεις εκμεταλλεύονται την πανδημία του κορωνοϊού για να 

επιβάλουν αυστηρότερο έλεγχο και να παραβιάσουν ανθρώπινα 

δικαιώματα. Σύμφωνα με την έκθεση του Freedom House τον 

Οκτώβριο του 2020, οι ειδικοί εντοπίζουν το πρόβλημα σε πέντε 

πυλώνες της δημοκρατίας: την διαφάνεια της διακυβέρνησης, την 

ελευθερία του τύπου και του λόγου, τη διαφάνεια των εκλογών, τους 

ελέγχους για την κατάχρηση εξουσίας και την προστασία των 

ευάλωτων ομάδων57. Στο πλαίσιο της έρευνας, το 62% των 

συμμετεχόντων δήλωσαν ότι δεν πίστευαν τις πληροφορίες για τον ιό 

που λάμβαναν από την κυβέρνηση της χώρας τους.  

 

https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/democracy-under-lockdown 

 

 
57 https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-10/COVID-
19_Special_Report_Final_.pdf 



Το πρόβλημα, όμως, δεν έχει να κάνει μόνο με την ικανότητα, τη 

διαφάνεια και την λογοδοσία των δημοκρατιών και των θεσμών 

λήψης και υλοποίησης αποφάσεων. Ωστόσο, η άσκηση πολιτικής ή 

κριτικής χωρίς κάποια δόση ουσιαστικής αλήθειας, και ειδικότερα σε 

περίοδο πανδημίας, είναι σοφιστεία. Δεν γίνεται, όπως γράφει ο 

Μπουκάλας (2020)58,  

 

να πιστέψουμε ότι απαξάπαντες οι κυβερνήτες των χωρών 

του κόσμου, ανεξαρτήτως ιδεολογίας και εθνικού ή 

προσωπικού κύρους, συσκεφθέντες εν κρυπτώ και 

παραβύστω συνωμότησαν από κοινού και αποφάσισαν 

ομοθυμαδόν να εκπαιδεύσουν έναν φονικό ιό. Και μετά την 

αποφοίτησή του να τον αμολήσουν για να εξολοθρεύσει τους 

ίδιους τους υπηκόους τους. Ποιοι; Αυτοί που δεν ομονοούν 

για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που ο ΟΗΕ, χωρίς 

ίχνος μελοδραματισμού, το χαρακτηρίζει εξίσου επικίνδυνο 

και θανατηφόρο με την πανδημία, πρωτίστως για τα παιδιά: 

την κλιματική αλλαγή.  

 

Η χρήση έξυπνων αλλά ψευδών ή λανθασμένων επιχειρημάτων 

κρύβουν την πρόθεση της παραπλάνησης και αποκλείουν a priori από 

τις συζητήσεις μία σειρά από άλλους δρώντες και δομές που είναι 

σημαντικοί για την κατανόηση της πλήρους εικόνας των σημερινών 

παγκόσμιων προβλημάτων. Πρέπει, όπως γράφει ο Higgs (2019)59, 

κανείς να ζει «σε ένα ακραίο, εξωπραγματικό ‘τούνελ 

πραγματικότητας’» για να εθελοτυφλεί μπροστά στην επιστημονική 

αλήθεια της πανδημίας, της κλιματικής αλλαγής κ.α. Η «αλήθεια είναι 

σύνθετη και επώδυνη διαδικασία» υπογραμμίζει ο Χαράρι (2020)60. Και 

 
58 Παντελής Μπουκάλας (2020) «Ο εθνικισμός του εμβολίου και η οικουμενική 
πανδημία» Καθημερινή 1/11/2020, https://www.kathimerini.gr/opinion/561139819/o-
ethnikismos-toy-emvolioy-kai-i-oikoymeniki-pandimia/ 
59 John Higgs (2019) Το μέλλον αρχίζει εδώ και τώρα: περιπέτειες στον 21ο αιώνα, Εκδόσεις 
Μεταίχμιο, σελ. 305.  
60 Βλ. Καθημερινή 3 Οκτωβρίου 2020 https://www.kathimerini.gr/opinion/561103285/i-
alitheia-einai-syntheti-kai-epodyni-diadikasia/ 



ειδικότερα μπροστά στο καινούργιο, η αναζήτησή της, όπως σωστά 

επισημαίνει ο Μπρικνέρ (2020)61, αποτελεί σύνθετο εγχείρημα. Η 

«γρήγορη σκέψη», όπως γράφει ο Παγουλάτος (2020)62, λειτουργεί 

«αυτόματα, αυθόρμητα, άκριτα και παρορμητικά. Η «αργή σκέψη» 

απαιτεί κόπο, ορθολογική στάθμιση, στρατηγικό συλλογισμό… Η 

δημοκρατία χρειάζεται τις αντιστάσεις της «αργής σκέψης». Απαιτεί 

εξαντλητικό διάλογο, διαπραγμάτευση, αναζήτηση συναινέσεων, 

συμβιβασμούς.» 

 

Σήμερα, και σε αντίθεση με τις υπεραπλουστευτικές αλήθειες, που 

φωτίζουν πολύ λιγότερες παραμέτρους και αποτυπώνουν μία 

επιφανειακή και τμηματική εικόνα των παγκόσμιων προβλημάτων, 

είναι κρίσιμο να εστιάσουμε στις αιτίες και τους δρώντες και την 

αλληλεπίδρασή τους, ώστε να καταλάβουμε, την εξέλιξη και τη 

δυναμική τους, και να αγωνιστούμε για την επίλυσή τους. Λόγω της 

ανάδυσης πολλών «αληθειών», όπως επισημαίνει ο Fukuyama (2020)63,  

 

οι άνθρωποι οργανώνονται όλο και περισσότερο σε μικρές 

ομάδες με τις ίδιες απόψεις για το ίδιο θέμα. Και αυτό οδηγεί 

στην αποδυνάμωση των περισσότερο ενοποιημένων δομών, 

όπως τα έθνη-κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι 

απαραίτητα για συλλογικές δράσεις μεγάλης κλίμακας. Η 

ευρύτερη αίσθηση κοινότητας πρέπει να αποκατασταθεί. 

Ένας κόσμος κατακερματισμένος σε μικρές ομάδες δεν θα 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καταστάσεις εκτάκτου 

ανάγκης όπως οι πανδημίες και οι οικονομικές κρίσεις.  

 

Το ζητούμενο είναι η συνολική θέαση του κόσμου και των 

προβλημάτων του, και η κατάθεση προτάσεων που θα βελτιώσουν 

 
61 Βλ. Το Βήμα της Κυριακής 26 Απριλίου 2020 σελ. 20-21.  
62 Γιώργος Παγουλάτος (2020) «Η διεθνοποίηση της ανοησίας απειλεί τη δημοκρατία» 
Καθημερινή 13 Σεπτεμβρίου, σελ. 29.  
63 Francis Fukuyama (2020) «Η Δημοκρατία θα δοκιμαστεί» Καθημερινή 17 Μάιου, σελ. 
4 



συνολικά την ανθρώπινη διαβίωση.  Όπως σωστά μας υπενθυμίζει ο 

Τσούκας (2020)64,  

 

Ο κορωνοϊός, ο Εμπολα και το έιτζ ήρθαν σε μας από άγρια 

ζώα – για την ακρίβεια, προήλθαν από την ανθρώπινη 

επέλαση σε οικοσυστήματα. Μπορεί εμείς να ζούμε 

διαφορετικά από τους Κινέζους – συνήθως, δεν κυνηγάμε 

νυχτερίδες, ούτε τρώμε παγκολίνους – αλλά ταξιδεύουμε. Ο 

ανθρώπινος πολιτισμός, ιδιαίτερα ο σύγχρονος, συνιστά ένα 

πλανητικό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής. Αν, λοιπόν, 

δεν είμαι δεισιδαίμων να πιστεύω, όπως ο μητροπολίτης 

Μόρφου, ότι οι «σαρκικές αμαρτίες […] οδηγούν στον 

κορωνοϊό», ή αν δεν είμαι ζηλωτής να νομίζω, όπως ο 

διαδηλωτής της Πενσυλβανίας, ότι «ο Ιησούς είναι το εμβόλιό 

μου», τότε αυτό που πρέπει να κατανοήσω είναι ότι ζω σε 

έναν κόσμο που, εν πολλοίς, δεν ελέγχω.  

 

Γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να προσαρμόσουμε την πολιτική λογική 

σε έναν ανοιχτό πλουραλιστικό φακό, που όχι μόνο θα επιτρέπει την 

εξέταση και κατανόηση όλων των προβλημάτων, αλλά και ανάλογα με 

το πρόβλημα προς επίλυση την επιλογή των δρώντων και ιδεών που 

είναι κρίσιμοι σε κάθε περίπτωση65. Όσοι αγνοούν την 

πραγματικότητα αυτή το κάνουν διότι την αντιλαμβάνονται ως 

άρνηση, απειλή της ταυτότητάς τους66. Ο λόγος δεν είναι, όπως γράφει 

ο Krastev (2020) ότι δεν βλέπουν τα σημερινά προβλήματα ή ότι δεν 

εμπιστεύονται τα γεγονότα, αυτό «που τους ανησυχεί είναι ο 

ισχυρισμός ότι είτε θα επιβιώσουμε όλοι είτε θα πεθάνουμε όλοι, που 

 
64 Χαρίδημος Τσούκας (2020) «Ανιμιστική σκέψη και θεωρίες συνωμοσίας» Καθημερινή 
20 Σεπτεμβρίου https://www.kathimerini.gr/opinion/561085855/animistiki-skepsi-kai-
theories-synomosias/ 
65 J. Peter Scoblic & Phillip E. Tetlock (2020) “A better crystal ball: the right way to 
think about the future” Foreign Affairs November-December:10-18.  
66 Rob Riemen (2020) “Anxiety in the West: How to Restore the Ideal of Western 
Democracy?” Barcelona Centre for International Affairs 
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/242/a
nxiety_in_the_west_how_to_restore_the_ideal_of_western_democracy 



έρχεται σε αντίθεση με τη δική τους βασική πολιτική πεποίθηση του 

μηδενικού αθροίσματος: για να επιβιώσουν κάποιοι, κάποιοι άλλοι θα 

πρέπει να πεθάνουν». Έτσι όχι μόνο απορρίπτουν την ΕΕ αλλά και την 

υπόσχεση της συνεργασίας να προχωρήσει και να εντάξει στην 

καθημερινότητα τη λογική της «μέριμνας για το κόσμο».  Η μεγάλη 

τραγωδία των όσων συνέβησαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 

2021, όπως σωστά επισημαίνει η Κατσουνάκη67, ήταν ότι οι άνθρωποι 

που έκαναν έφοδο στο Κογκρέσο δεν είχαν λάθος ηθικές απόψεις· 

είχαν λάθος εικόνα της πραγματικότητας. Κι εδώ ακριβώς εμφανίζεται 

η αγεφύρωτη σχάση μεταξύ λογικής και παραλόγου: «Δεν μοιάζει να 

υπάρχει κανένας δίαυλος μέσω του οποίου να μπορούν πιο εχέφρονες 

φωνές να εξηγήσουν στους οπαδούς του Τραμπ ότι τους λέει ψέματα. 

Οποίος το επιχειρεί απορρίπτεται ως ακόμη ένα μέλος της 

συνωμοσίας.» Η πραγματικότητα αυτή μας φέρνει ενώπιον κρίσιμων 

διλημμάτων για το μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
67Μαρία Κατσουνάκη (2021) «Κανένας κόπος, μόνο φθόνος» Καθημερινή 9 Ιανουαρίου 
https://www.kathimerini.gr/opinion/561221608/kanenas-kopos-mono-fthonos/ 



 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ 

 

 Ίσως είναι νωρίς ακόμη για να κάνει κανείς υποθέσεις για την επόμενη 

μέρα όσο η κρίση της πανδημίας συνεχίζεται. Η ιστορία, ωστόσο, έχει 

αποδείξει ότι οι κρίσεις και οι καταστροφές στρώνουν το δρόμο για 

αλλαγές, συνήθως προς το καλύτερο. Με την πανδημία γρίπης του 

1918, για παράδειγμα η ανάγκη συντονισμού και επιβολής μέτρων 

όπως οι καραντίνες, η απομόνωση και η κοινωνική αποστασιοποίηση 

δημιούργησαν τις συνθήκες από τις οποίες προέκυψαν οι μηχανισμοί 

της διακυβέρνησης τόσο στο κράτος όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο 2ος 

παγκόσμιος πόλεμος οδήγησε στη δημιουργία του κράτους πρόνοιας, 

στη συμφιλίωση της Γερμανίας και της Γαλλίας και στη διαδικασία της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι κρίσεις, όμως, μπορούν να επιφέρουν 

και αρνητικές αλλαγές. Για παράδειγμα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, 

αυξήθηκε η κυβερνητική επιτήρηση, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

επεμβάσεις σε χώρες όπως το Ιράκ με αρνητικές περιφερειακές και 

παγκόσμιες συνέπειες. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, 

αντιμετωπίστηκε μέσα από τη διάσωση των τραπεζών, ενώ μειώθηκε 

η κυβερνητική χρηματοδότηση των δημοσιών υπηρεσιών και του 

κράτους πρόνοιας68. 

 

Οι υποθέσεις περιστρέφονται κυρίως γύρω από δύο βασικά σενάρια69. 

Στο πρώτο σενάριο, το πεσιμιστικό, η πανδημία θα ενισχύσει την 
 

68 Mark Mazower (2013) Κυβερνώντας τον κόσμο (Αθήνα: Αλεξάνδρεια). 
69Volker Perthes (2020) “The Corona Crisis and International Relations: Open 
Questions, Tentative Assumptions” German Institute for International and Security 
Affairs 31 March, Iliana Olivié & Manuel Gracia (2020) “The end of globalization? A 
reflection on the effects of the COVID-19 crisis using the Elcano Global Presence 
Index”, Elcano Royal Institute ARI 60/2020 May 5, “Geopolitics after Covid-19: is the 
pandemic a turning point?”, Economist Intelligence Unit, 1 April 2020, Pol Morillas 
(2020) Lessons from a global crisis: coronavirus, the international order and the future 
of the EU, Barcelona Center for International Affairs 
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_23
1/lessons_from_a_global_crisis_coronavirus_the_international_order_and_the_future_
of_the_eu, Michael Duclos (2020) “Is COVID-19 a geopolitical game-changer?” 
Institute Montaigne 24 Μαρτίου https://www.institutmontaigne.org/en/blog/covid-19-
geopolitical-game-changer 



περιχαράκωση των κρατών-μελών της ΕΕ70, ισχυροποίηση των 

συνόρων και τη σταδιακή υποχώρηση της δημοκρατίας, αναίρεση 

κεκτημένων, έλεγχος της κριτικής και της λογοδοσίας, και ενίσχυση του 

απολυταρχικού τρόπου διακυβέρνησης71. Με το πρόσχημα της 

αντιμετώπισης της πανδημίας και την αιτιολόγηση της μη διασποράς 

του ιού, υπάρχει κίνδυνος διατήρησης του τρόπου διοίκησης που 

στηρίχτηκε σε διατάγματα του Ενός ή πράξεις νομοθετικού 

περιεχομένου, όπως η απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων και 

διαδηλώσεων, και φίμωση του Τύπου. Ήδη, αυταρχικοί ηγέτες, όπως ο 

Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, εκμεταλλεύονται την κρίση για να 

κυβερνούν με διατάγματα επ’ αορίστον (απειλώντας μάλιστα με την 

άσκηση βέτο στο ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης καθώς οι 

χρηματοδοτήσεις υπόκεινται σε κριτήρια σεβασμού του Κράτους 

Δικαίου). Ο κίνδυνος, όμως, είναι για όλες τις χώρες. Καταρχάς, σε 

αρκετές χώρες έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που διευκολύνουν την 

ανάγκη έγκαιρης και γρήγορης ανίχνευσης και ελέγχου των επαφών 

ενός κρούσματος, αλλά και εξασφάλισης ότι τηρούνται τα μέτρα 

καραντίνας. Αντίστοιχα, μέτρα εφαρμόστηκαν, όπου επιπλέον 

χρησιμοποιούνται και εφαρμογές που ελέγχουν τα δεδομένα για την 

υγεία του χρήστη και οι οποίες καθορίζουν και το εάν του επιτρέπεται 

να εισέλθει σε ορισμένους χώρους. Παρότι οι τεχνικές αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν σε χώρες που κυρίως έδωσαν έμφαση στην 

ανίχνευση, τον έλεγχο και την απομόνωση κρουσμάτων, εξαρχής 

ενδιαφέρον για τέτοιες τεχνικές υπήρξε και σε άλλες χώρες. Άλλωστε, 

ήδη μεγάλες εταιρείες όπως η Google και η Apple έχουν ανακοινώσει 

ότι συνεργάζονται για σχετική εφαρμογή που με όρους ανωνυμίας θα 
 

70 Jan Zielonka (2020) “Has the coronavirus brought back the nation-state?” Social 
Europe 26 March https://www.socialeurope.eu/has-the-coronavirus-brought-back-the-
nation-state, Wolfgang Ischinger (2019) Food for Thought: “Who will pick up the 
pieces?” Munich Security Conference 13 February 
https://securityconference.org/en/news/full/food-for-thought-who-will-pick-up-the-
pieces/ 
71 Charles Grant (2020) “The coronavirus is pushing the EU in new and undesirable 
directions” Center for European Reform 15 May 2020, Thieß Petersen und Christian 
Bluth (2020) “The Corona Transformation” Bertelsmann Stiftung 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/the-
coronavirus-transformation-en 



πληροφορεί ως προς την παρουσία προσώπων θετικών στον ιό. 

Αντίστοιχες, εφαρμογές συζητιούνται σε μια σειρά από χώρες. Ήδη στις 

αρχές Απριλίου 30 χώρες δοκίμαζαν σε διάφορους βαθμούς τέτοιες 

εφαρμογές72.  

 

Δεν χρειάζεται να συμμερίζεται κανείς το απαισιόδοξο σενάριο για να 

σημάνει τον συναγερμό για τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου73. Τα 

συστήματα εντοπισμού και παρακολούθησης αν χρησιμοποιηθούν 

ασυλλόγιστα, θα καταφέρουν καίριο πλήγμα στην ιδιωτικότητά μας 

και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα74. Όπως δηλώνει ο Χαράρι δεν θα 

πρέπει να πέσουμε θύματα του τεχνολογικού ντετερμινισμού και της 

επιτήρησης. Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για περιορίσουμε 

την εξάπλωση πανδημιών και την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, 

χωρίς όμως να υπονομεύσουμε τη δημοκρατία και το δικαίωμα στην 

ιδιωτικότητά. Συγκεκριμένα75,  

 

Όταν τίθεται στους πολίτες το δίλημμα να επιλέξουν 

ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και στην υγεία, το πιθανότερο 

είναι ότι θα επιλέξουν την υγεία. Αλλά το δίλημμα είναι λάθος, 

η διάκριση ανάμεσα στην υγεία και στην ιδιωτικότητα δεν 

είναι σωστή. Θα πρέπει να μπορούμε να απολαμβάνουμε 

εξίσου και τα δύο δικαιώματα. Μπορούμε να επιλέξουμε την 

προστασία της υγείας μας και την αναχαίτιση της εξάπλωσης 

του κορωνοϊού όχι εγκαθιστώντας ένα αυταρχικό καθεστώς 
 

72https://www.in.gr/2020/05/02/world/pandimia-elegxou-kai-epitirisis-se-kindyno-oi-
eleytheries-kai-dimokratia/ 
73 Laura Rosenberger (2020) “Making Cyberspace Safe from Democracy” Foreign 
Affairs, May-June: 146-160.  
74Νίκος Αλιβιζάτος (2020) «Ποια δημοκρατία μετά την πανδημία;» 
www.constitutionalism.gr,  https://www.constitutionalism.gr/2020-03-
25_alivizatos_covid19-democracy/. Βλ. επίσης William Davies (2017) “How statistics 
lost their power – and why we should fear what comes next” The Guardian, The Long 
Read,  https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/19/crisis-of-statistics-big-data-
democracy 
75 Γιουβάλ Νώε Χαράρι (2020) «Η ανεξέλεγκτη παρακολούθηση ανοίγει τη λεωφόρο 
προς τη δικτατορία» Το Βήμα 20 Μάιου 
https://www.tovima.gr/2020/05/05/politics/giouval-noe-xarari-i-anekselegkti-
parakolouthisi-anoigei-ti-leoforo-pros-ti-diktatoria-2/ 



παρακολούθησης, αλλά εκπαιδεύοντας και ενδυναμώνοντας 

τους πολίτες. Ένας πληθυσμός με κίνητρο, καλά 

ενημερωμένος, αντιδρά συνήθως πολύ πιο δυναμικά και 

αποτελεσματικά από έναν αστυνομοκρατούμενο πληθυσμό, 

σε άγνοια. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να κάνετε εκατομμύρια 

ανθρώπους να πλένουν κάθε μέρα τα χέρια τους με σαπούνι. 

Ο ένας τρόπος είναι να τοποθετήσετε έναν αστυνομικό ή μια 

κάμερα σε κάθε τουαλέτα και να τιμωρείτε όσους δεν 

συμμορφώνονται. Ο άλλος τρόπος είναι να ενημερώσετε 

τους ανθρώπους για τους ιούς και τα βακτήρια, να τους 

εξηγήσετε ότι το σαπούνι σκοτώνει τους παθογόνους 

μικροοργανισμούς και να τους εμπιστευτείτε ότι θα 

διαμορφώσουν τη δική τους αντίληψη για το τι πρέπει να 

κάνουν. Ποια μέθοδος πιστεύετε ότι θα είναι πιο 

αποτελεσματική; Θα ήθελα να επισημάνω δύο σημαντικές 

αρχές σχετικά με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

παρακολούθησης. Πρώτον, το σύστημα παρακολούθησης 

των πολιτών θα πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας 

ειδικής υγειονομικής Αρχής και όχι της αστυνομίας. Η Αρχή 

αυτή θα είναι αυστηρά επιφορτισμένη με την πρόληψη της 

εξάπλωσης της πανδημίας και δεν θα έχει καμία σχέση με 

επιχειρηματικά ή πολιτικά συμφέροντα». 

 

Η μετά την 11η Σεπτεμβρίου Αμερική μας δίδαξε ότι αδιανόητα μέχρι 

χθες μέτρα, τύπου νόμου Patriot, που θεσπίζονται ως προσωρινά σε 

μια κατάσταση εξαίρεσης, μπορεί να επιβιώσουν και μετά τη λήξη του 

συναγερμού76. Σε πρόσφατη επισκόπηση77 άρθρων 32 

ακαδημαϊκών/ερευνητών που ειδικεύονται σε ζητήματα δημοκρατίας, 

η ταχύτητα με την οποία μια σειρά δημοκρατικών καθεστώτων 

 
76Πέτρος Παπακωνσταντίνου (2020) «Ο κόσμος μας στη δίνη απρόβλεπτων αλλαγών 
μεγάλης κλίμακας» 18-18 Απριλίου Καθημερινή σελ. 22  
77Afsoun Afsahi et. Al. (2020) “Democracy in a global emergency: Five lessons from 
Covid-19” Democratic Theory 7(2), 
https://www.berghahnjournals.com/view/journals/democratic-
theory/7/2/dt070201.xml#bib18 



προσέφυγαν σε πολιτικές «έκτακτης ανάγκης» υποδεικνύει ότι υπάρχει 

κάποιου είδους κοινωνική συναίνεση υπέρ της υιοθέτησης αυτού του 

μοντέλου απέναντι σε μια κοινά αναγνωρισμένη καταστροφική και 

θανάσιμη απειλή. H υιοθέτηση ενός μοντέλου “έκτακτων 

περιορισμών” σε καθεστώς δημοκρατίας, ωστόσο, προϋποθέτει 

την προσωρινότητα των μέτρων, δηλαδή την άρση τους αμέσως μόλις 

ο κίνδυνος εξαλειφθεί, τη αναλογικότητά τους, καθώς και τη 

διασφάλιση ότι πληρούνται όλα τα εχέγγυα ελέγχου της 

νομιμότητας των περιορισμών από τους υφιστάμενους 

δημοκρατικούς θεσμούς.  Ακόμα, όμως, και η τήρηση όλων των 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων δεν αναιρεί την ανάγκη κοινωνικής 

εγρήγορσης για την αλλοίωση και το κατασταλτικό αποτύπωμα που 

μπορεί να επιφέρει μακροπρόθεσμα μια παρατεταμένη συνθήκη 

“έκτακτων μέτρων” στην πολιτική φυσιογνωμία των δημοκρατικών 

κοινωνιών. Και πάλι, όπως πολύ σωστά μας υπενθυμίζει ο Χαράρι78,  

 

Όταν εγκαθίσταται ένα νέο σύστημα παρακολούθησης μη 

σκέφτεστε μόνο πώς θα το διαχειριστεί η σημερινή 

κυβέρνηση. Σκεφτείτε, καλύτερα, τι θα έκαναν με αυτό το 

σύστημα οι πολιτικοί που φοβόσαστε περισσότερο, στην 

περίπτωση που κέρδιζαν τις εκλογές. Η δεύτερη αρχή, είναι 

ότι οποτεδήποτε αυξάνεται η παρακολούθηση των πολιτών, 

θα πρέπει ταυτόχρονα να αυξάνεται και η επιτήρηση των 

κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Αν η 

παρακολούθηση κατευθύνεται μόνο από πάνω προς τα 

κάτω, πρόκειται για το άνοιγμα μιας λεωφόρου προς τη 

δικτατορία. Η επιτήρηση πρέπει πάντοτε να είναι αμφίδρομη. 

Για παράδειγμα, στη σημερινή κρίση οι κυβερνήσεις παίρνουν 

εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις και διανέμουν τεράστια 

ποσά χρημάτων. Η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και 

της μεταφοράς πόρων θα πρέπει να γίνει πιο διαφανής. Ως 

πολίτης, θέλω να βλέπω εύκολα ποιοι είναι οι δικαιούχοι των 

 
78 Χαράρι (2020), ό.π.  



χρημάτων και ποιος αποφασίζει πού θα πάνε τα λεφτά. Θέλω 

να είμαι σίγουρος ότι δίνονται σε επιχειρήσεις που τα 

χρειάζονται πραγματικά – όπως μικρά εστιατόρια και 

ξενοδοχεία – παρά σε μεγάλους ομίλους, οι ιδιοκτήτες των 

οποίων είναι φίλοι μερικών υπουργών. Αν η κυβέρνηση 

ισχυρίζεται ότι είναι πολύ περίπλοκο να θέσει σε εφαρμογή 

ένα τέτοιο σύστημα επιτήρησης εν μέσω κρίσης, μην την 

πιστεύετε. Αν δεν είναι περίπλοκη η παρακολούθηση καθενός 

από εμάς, δεν είναι περίπλοκος ούτε ο έλεγχος των 

κυβερνητικών πράξεων. 

 

Στο δεύτερο σενάριο, το αισιόδοξο, ευνοείται η επάνοδος του 

κεϋσιανισμού και του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου του κράτους, 

υποχώρηση του ‘νεοφιλελευθερισμού’, προσαρμογή της 

ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης, με περισσότερη δημοκρατία79. 

Αν και η ΕΕ βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ιστορίας της80, δεν 

υπάρχει λόγος να πανικοβαλλόμαστε81. Το πως θα κινηθεί η ευρωπαϊκή 

πολιτική και πως θα αντιμετωπίσει τα θεμελιώδη πολιτικά ζητήματα 

και προβλήματα του σήμερα, θα εξαρτηθεί από την 

προσαρμοστικότητα και αποτελεσματικότητα των θεσμών της και 

ποιότητα της ηγεσία της82. Το σίγουρο, όμως, είναι ότι η πανδημία δεν 

θα σημάνει το τέλος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τα κράτη θα 

συνειδητοποιήσουν ακόμα περισσότερο πως είναι υποχρεωμένα να 

συνυπάρξουν το ένα με το άλλο. Όπως σε κάθε κρίση εμφανίζονται 
 

79“Polypandemic”, Special Edition of the Munich Security Report, 
https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/201104_MSC_
Polypandemic_EN.pdf, Luke Cooper and Guy Aitchison (2020) “Authoritarian threats, 
Democratic responses” Social Europe 21 Ιουλίου 
https://www.socialeurope.eu/authoritarian-threats-democratic-responses 
80Ruth Wodak (2020) “What future for the Europe after Covid-19?” 25 Ιουνίου, 
https://www.opendemocracy.net/en/pandemic-border/what-future-eu-after-covid-19/ 
, Γιώργος Πρεβελάκης (2020) «Η κρίση του κορωνοϊού εισάγει έναν χρήσιμο φόβο, τη 
συναίσθηση των ορίων μας» Το Βήμα 26 Απριλίου σελ. Α26, Michael Cox (2020) «Ο 
Κόσμος βρίσκεται σε ένα επικίνδυνο σημείο» Το Βήμα, 1/11/2020, σελ. Α24.  
81 Νίκος Μαραντζίδης (2020) «Θα είναι η ελευθερία ο μεγάλος ηττημένος της 
πανδημίας;» Καθημερινή 3 Μάιου, σελ 29.  
82 Margaret MacMillan (2020) “Which past is prologue?” Foreign Affairs September-
October:12-24.  



αντιφατικά αφηγήματα, συντηρητικά που επιθυμούν «κλειστούμε» στα 

κράτη μας, αλλά και προοδευτικά εξωστρεφή που επιθυμούν το 

χτίσιμο νέων γέφυρων συνεργασίας83. Όπως γράφει ο Παγουλάτος84,  

 

Η κρίση μετατρέπει υποκείμενες αδυναμίες σε σπείρες 

ανεξέλεγκτης περιδίνησης. Απελευθερώνει όμως επίσης 

αντανακλαστικά αυτοπροστασίας, κινητοποιεί αποφάσεις 

και δράσεις συλλογικής χειραφέτησης. Διαλύει πλάνες, 

αδράνειες και αναβολές. Απλώνει ιστούς ανθρώπινης 

αλληλεγγύης. Αποκαλύπτει αλήθειες που αρνούμασταν να 

δούμε, αναδεικνύει πτυχές του συλλογικού εαυτού μας που 

ποτέ δεν υποψιαζόμασταν. 

 

Όπως υπογραμμίζει ο Krastev85,  

 

Η κρίση αυτή μας υπενθύμισε ότι ήμαστε όλοι θνητοί. Στις 

προηγούμενες κοινωνίες παλαιότερων αιώνων οι άνθρωποι 

αντιμετώπιζαν τον θάνατο ως «παρόντα». Κατά κάποιον 

τρόπο ήμασταν με τον θάνατο στο ίδιο δωμάτιο και μετά τον 

βάλαμε στο διπλανό δωμάτιο» μας λέει. Η συνέπεια αυτή της 

εξέλιξης ήταν ότι «σταματήσαμε να σκεφτόμαστε με όρους 

θνητότητας. Η πανδημία επανέφερε μια αίσθηση κοινής 

ευαλωτότητας. Αυτή θα μείνει μαζί μας για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

 

Την ίδια στιγμή, συμπληρώνει,  

 

 
83 Γιώργος Καμίνης (2020) «Η κρίση μπορεί να επιταχύνει τον βηματισμό της ιστορίας» 
Τα Νέα 16-17 Μάιου σελ. 17.  
84 Γιώργος Παγουλάτος (2020) «Αυτή η κρίση επιταχύνει τα πάντα» Καθημερινή 12 
Απριλίου https://www.kathimerini.gr/opinion/1073516/ayti-i-krisi-epitachynei-ta-
panta/ 
85 Ivan Krastev (2020) “Η πανδημία μας υπενθύμισε ότι είμαστε όλοι θνητοί” To Βήμα 2 
Οκτωβρίου https://www.tovima.gr/2020/10/02/politics/ivan-krastef-i-pandimia-mas-
ypenthymise-oti-eimaste-oloi-thnitoi/ 



… καθώς οι άνθρωποι βρέθηκαν κλεισμένοι στα σπίτια τους 

σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατάλαβαν, 

παράλληλα, τρία πράγματα: πρώτον, άρχισαν να 

ενδιαφέρονται για το τι κάνουν οι υπόλοιποι άνθρωποι σε 

άλλες περιοχές, δεύτερον, άρχισαν να μετρούν όλη την ώρα 

τι κάνουν οι κυβερνήσεις τους σε σχέση με το τι πράττουν οι 

άλλες κυβερνήσεις ώστε να ξέρουν πού να αποδώσουν 

ευθύνες και, τρίτον, όταν όλοι μας είδαμε ότι ο κόσμος 

πάγωσε και δεν μπορούμε να μετακινηθούμε, καταλάβαμε 

ότι δεν μας άρεσε….. Φοβόμαστε κάπως την 

παγκοσμιοποίηση, αλλά τη νοσταλγούμε κιόλας όταν τη 

χάνουμε…  Στην αρχή όλα τα σύνορα έκλεισαν και οι 

άνθρωποι ήρθαν εγγύτερα στο έθνος-κράτος κυρίως σε 

θέματα δημόσιας υγείας. Όσο όμως παρατεινόταν αυτό, 

έγινε κατανοητό ότι αυτό ήταν πλήρως μη βιώσιμο από 

οικονομικής πλευράς. Και αυτό κατέστη ακόμη πιο σαφές για 

τα μικρότερα ευρωπαϊκά κράτη, διότι τα οικονομικά όρια 

του εθνικισμού είναι πεπερασμένα. Οι εθνικές οικονομίες, 

ιδιαίτερα για τα μικρά ευρωπαϊκά κράτη, δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν. 

 

Μάλιστα, όπως προκύπτει από έρευνα του European Council for 

Foreign Affairs σε 9 χώρες της ΕΕ και 11.000 πολίτες (Γερμανία, Γαλλία, 

Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία, Σουηδία, Βουλγαρία, Δανία, Πορτογαλία), η 

πανδημία  φαίνεται να έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες 

της ΕΕ βλέπουν τον κόσμο πέρα από την ήπειρό τους, γεγονός που, με 

τη σειρά του, τους οδηγεί να επανεκτιμήσουν τον ρόλο της ΕΕ. 

Εξετάζοντας τα δεδομένα, οι Krastev & Leonard86, καταλήγουν σε τρία 

 
86 Ivan Krastev & Mark Leonard (2020) “Europe’s pandemic politics: How the virus 
has changed the public’s worldview” European Council on Foreign Relations Policy 
Brief June 
https://ecfr.eu/publication/europes_pandemic_politics_how_the_virus_has_chang
ed_the_publics_worldview/ 
 



νοητικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι πολίτες για να 

κατανοήσουν τον κόσμο μετά την κρίση. Ειδικότερα: 

 

1. Tους New Cold Warriors, οι οποίοι αποτελούν το 15% των 

ερωτηθέντων. Αυτοί οι πολίτες πιστεύουν ότι το μέλλον είναι 

ένας διπολικός κόσμος με τις ΗΠΑ ως ηγέτη του ελεύθερου 

κόσμου και την Κίνα ως ηγέτη ενός αυταρχικού άξονα που 

περιλαμβάνει κράτη όπως η Ρωσία και το Ιράν.  

2. Tους Do it Yourselves, οι οποίοι είναι διπλάσιοι από τους «Νέους 

Ψυχρούς Πολεμιστές» και αποτελούν το 29% των ερωτηθέντων. 

Αυτοί οι πολίτες πιστεύουν ότι, μετά την κρίση, θα ζούμε σε έναν 

κόσμο στον οποίο όλα τα κράτη θα πρέπει να λειτουργούν μόνα 

τους, δημιουργώντας βολικές συμμαχίες με άλλους παίκτες για 

την υπεράσπιση των συμφερόντων τους.  

3. Τους Strategic Sovereigntists, οι οποίοι αποτελούν το 42% των 

ερωτηθέντων. Αυτοί οι πολίτες πιστεύουν ότι η πανδημία έχει 

δημιουργήσει έναν κόσμο από συνασπισμούς και περιφέρειες. 

Κατά την άποψή τους, η αξία της Ευρώπης σε αυτήν τη νέα 

εποχή θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της ΕΕ να ενεργεί από 

κοινού. Δεν ήταν η COVID-19, αλλά η αποτυχία της διεθνούς 

κοινότητας να καταλήξει σε αποτελεσματικούς κοινούς τρόπους 

ανταπόκρισης που μεταμόρφωσαν μερικούς από τους χθεσινούς 

κοσμοπολίτες σε νέους οπαδούς της Ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Για 

αυτούς, η Ευρώπη δεν αποτελεί πλέον ένα έργο που στηρίζεται 

κυρίως σε ιδέες και αξίες, είναι μια κοινότητα που πρέπει να 

παραμείνει ενωμένη για να πάρει πίσω τον έλεγχο του μέλλοντος 

της.  

 



 
 

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 

2020 σε 24.812 πολίτες των 27 κρατών-μελών, ενώ το 50% των 

ερωτηθέντων κατονομάζουν και πάλι την «αβεβαιότητα» ως τη βασική 

ψυχολογική τους κατάσταση, καθώς ο οικονομικός αντίκτυπος της 

πανδημίας επιδεινώνεται, τα δύο τρίτα των (66%) συμφωνούν ότι η ΕΕ 

πρέπει να έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας. Επιπλέον, η πλειοψηφία (54%) πιστεύουν ότι η ΕΕ θα πρέπει 

να διαθέτει μεγαλύτερα οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των 

συνεπειών της πανδημίας. Η δημόσια υγεία (54%) πρέπει να είναι η 

βασική προτεραιότητα στις δαπάνες, ακολουθούμενη από την 

οικονομική ανάκαμψη και νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις (42%), την 

κλιματική αλλαγή και προστασία του περιβάλλοντος (37%), καθώς και 

την απασχόληση και τα κοινωνικά θέματα (35%)87. Παράλληλα, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων (57%) παραμένει δυσαρεστημένη με 

την αλληλεγγύη, ή μάλλον, την έλλειψη αυτής, μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ.  

 

 
87 European Parliament, Public Opinion in the EU in Times of Covid-19 (3rd Survey), 20 
November, https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis_
3/en-covid19-survey3-key-findings.pdf 



Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Krastev (2020)88, παρόλο που η 

πανδημία «ξύπνησε τα φαντάσματα» των προηγούμενων κρίσεων 

(χρηματοπιστωτική και προσφυγική), είναι πιο «φιλική» προς την ΕΕ,  

 

… από την άποψη των αποδείξεων που παρέχει για τη 

σημασία της διεθνούς συνεργασίας. Σε αντίθεση με τους 

πολέμους, οι πανδημίες δεν φέρνουν τα έθνη αντιμέτωπα το 

ένα με το άλλο. Σε αντίθεση με τις μεγάλες μεταναστεύσεις, 

δεν προκαλούν βίαιο εθνικισμό. Και σε αντίθεση με τους 

σεισμούς ή τα τσουνάμι, οι πανδημίες είναι παγκόσμιες. Μια 

πανδημία είναι μια κρίση που επιτρέπει στην ανθρωπότητα 

να βιώσει την αλληλεξάρτηση και την αλληλεγγύη της. 

Εναποθέτει τις ελπίδες της ανθρωπότητας στην επιστήμη και 

τη λογική.   

 

 

 

 

 
88 Krastev (2020), ό.π., σελ. 77 



 
 

Η COVID-19 ανοίγει και διευκολύνει το δρόμο πιο κοινών πολιτικών 

και εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η αλληλεξάρτηση της 

ΕΕ δεν είναι πρόσφατο, νέο φαινόμενο. Αποτελεί εξελισσόμενο στοιχείο 

της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που ξεκίνησε μετά το τέλος του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και δεν περιορίζεται μόνο στη 

μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των κρατών-μελών της ΕΕ,  αλλά 

χαρακτηρίζεται και από τη λειτουργία θεσμών και συλλογικών 

πολιτικών διαδικασιών που δεν περιορίζονται στα στενά εθνικά όρια 

αλλά διαθέτουν θεμελιακά διεθνικό χαρακτήρα και διεθνικές νόρμες 

αναφορικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

τη δημοκρατία κλπ. Οι νόρμες αυτές δεν αποτελούν κινητήριο μοχλό 

μόνο για τις ΜΚΟ και τα κινήματα πολιτών, αλλά και για τα κράτη-

μέλη της ΕΕ. Σε μια ΕΕ που απαρτίζεται από αλληλεπικαλυπτόμενες 

κοινότητες με κοινή μοίρα, η ανάγκη προσφοράς δημόσιων αγαθών, 

έχει αναβαθμισθεί στην ατζέντα των θεσμών.  Η εθνική κυριαρχία δεν 

υποχωρεί, αναθεωρείται και παραμένει στέρεο θεμέλιο μια Ευρώπης 

που έχει ανάγκη από διακυβέρνηση, συνεννόηση και συνεργασία 

περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν ώστε να προστατευτεί και να 

διαφυλαχθεί το ιδανικό της δημοκρατίας, χωρίς να διακυβευθούν τα 

θετικά αποτελέσματα της αυξανόμενης Ευρωπαϊκής ας διασύνδεσης 

και συνεννόησης.  



 

Επιπρόσθετα, η επί δεκαετίες απρόσκοπτη λειτουργία των 

ευρωπαϊκών θεσμών, με τις διαφορετικές πρακτικές και διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων, επίσης έχει δημιουργήσει, παρά τις παθογένειες και 

την αδυναμία λήψης αποφάσεων σε αρκετές περιπτώσεις, μία 

δυναμική συνεννόησης που μπορεί και πρέπει να λάβει πιο 

δημοκρατικές, διαφανείς, αλλά και αποφασιστικές/εκτελεστικές 

μορφές89.  Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι τα σημερινά διεθνικά 

προβλήματα απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις, καλές συντονισμένες 

διακρατικές και διακυβερνητικές αντιδράσεις. Το ζητούμενο δεν είναι 

η εσωστρέφεια, το κλείσιμο συνόρων και η προστασία των «δικών 

σου». Η επιλογή αυτή είναι αυτοκαστροφική, με μεγαλύτερο 

ανθρώπινο και οικονομικό κόστος. Παρακολουθήσαμε έναν 

διακρατικό ανταγωνισμό  και κυνήγι απόδοσης ευθυνών (blame game) 

αφήνοντας εκτός κρίσιμα ερωτήματα όπως η μεγαλύτερη διαφάνεια 

και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο που αποδεδειγμένα θα ήταν 

καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  Είναι 

αδιανόητο να ρίχνεις το φταίξιμο μόνο στην Κίνα, όταν θα έπρεπε να 

έχεις προετοιμαστεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι 

αδιανόητο να ζητάς από το σύστημα δημόσιας υγείας να ανταπεξέλθει 

με επιτυχία, όταν το υποχρηματοδοτείς και το αφήνεις να λειτουργεί 

χωρίς αρκετό υγειονομικό προσωπικό. Είναι αδιανόητο να 

αμφισβητείς το πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας και αντίστοιχων 

οργανισμών, αλλά ταυτόχρονα όταν αντιμετωπίζεις έκτακτες και 

επείγουσες συνθήκες να ζητάς βοήθεια και στήριξη από τους θεσμούς 

της ΕΕ. Είναι αδιανόητο να πιστεύεις ότι μόνο με χρήματα μπορείς να 

λύσεις κρίσεις, χωρίς να κατανοήσεις και να αντιμετωπίσεις τις 

πραγματικές και υποβόσκουσες αιτίες των προβλημάτων.  

 

 

89 Sophia Russack & Drew Fenner (2020) Crisis decision-making: How Covid-19 has changed 
the working methods of the EU institutions, CEPS 30 Ιουλίου https://www.ceps.eu/ceps-
publications/crisis-decision-making/ 



Με βάση τα παραπάνω και την εμπειρία του COVID19, τόσο στο 

εσωτερικό των κρατών, όσο και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών 

στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 

η ενίσχυση της προνοητικότητας και της προβλεψιμότητας και ο 

σχεδιασμός αντιμετώπισης κρίσεων90. Το ζητούμενο είναι η επένδυση 

σε μέτρα ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής συνεργασίας όχι μόνο ανάμεσα 

στις κυβερνήσεις, αλλά ανάμεσα στις κυβερνήσεις, τους ειδικούς, τους 

επιστήμονες και τους αξιωματούχους χάραξης πολιτικής στους 

θεσμούς της ΕΕ, με στόχο τη διαμόρφωση μιας πιο εμπεριστατωμένης 

στρατηγικής. Η επιστήμη, σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει να παρατηρεί 

αποστασιοποιημένη. Αποδείχθηκε ότι αυτό δεν αρκεί και δεν είναι 

αποτελεσματικό. Αντίθετα, τόσο τα κράτη-μέλη, όσο και οι θεσμοί της 

ΕΕ θα πρέπει σε συνεργασία με τους ειδικούς να δημιουργήσουν 

μηχανισμούς καταγραφής, επιτήρησης και αξιολόγησης των 

προβλημάτων, με στόχο τη δημιουργία προληπτικών και αποδοτικών 

μηχανισμών χάραξης πολιτικής αλλά και αντίστοιχων παρεμβάσεων91.  

 

Ειδικότερα, από το από το ξεκίνημα της πανδημίας, η Ε.Ε. ενεργοποίησε 

αρκετά σημαντικά εργαλεία σε μια προσπάθεια κοινής αντιμετώπισης 

της κρίσης.   Πρώτον, η ΕΕ ανέπτυξε εργαλεία και δράσεις που 

προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας 

και του τρόπου που οι κρίσεις και οι προκλήσεις γίνονται αντιληπτές 

και επηρεάζονται από την παραπληροφόρηση92. Το Μάρτιο του  2020, 

 
90 Joshua Polchar (2020) “Finding the futures hidden in plain sight” European Union 
Institute for Security Studies, Brief #3.  
91 Eri Bertsou & Giulia Pastorella (2016) “Attitudes in established democracies show 
there is still a place for independent experts in politics” European Politics and Policy, 
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/12/09/independent-experts-in-politics/, Sam 
van der Staak (2020) “Attitudes in established democracies show there is still a place 
for independent experts in politics”, European Politics and Policy  
https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2020/05/18/democracy-experts-should-seek-a-
central-role-in-shaping-the-post-coronavirus-order/ 
92 Η ΕΕ άρχισε να εξετάζει και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
παραπληροφόρησης το 2015. Ακολούθησαν συντονισμένες ενέργειες και δράσεις το 
2016, το 2017, οι οποίες οδήγησαν το 2018, σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
αντιμετώπισης του φαινομένου με την Κοινή Ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών για το Σχέδιο δράσης κατά 



καθώς η επιδημία Covid-19 εξαπλωνόταν από τη μια ευρωπαϊκή χώρα 

στην άλλη, κατέστη πολύ γρήγορα σαφές στην ΕΕ και τα μέλη της, ότι 

η παραπληροφόρηση σχετικά με το Covid-19, μπορεί να έχει σοβαρές 

συνέπειες ειδικά όταν παρακινεί τους ανθρώπους να αγνοήσουν τις 

επιστημονικές συμβουλές για την υγεία και να αμφισβητήσουν τις 

αποφάσεις των αρχών. Με βάση το Σχέδιο κατά της 

παραπληροφόρησης του 2018, τις ευρωπαϊκές αξίες και θεμελιώδη 

δικαιώματα, όπως αυτό της ελευθερίας της έκφρασης, και 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της πρόσβασης των πολιτών σε 

σαφείς και ακριβείς πληροφορίες, η ΕΕ ανέπτυξε έγκαιρα προδραστικές 

επικοινωνιακές εκστρατείες προώθησης πληροφοριών για την υγεία, 

για τις δράσεις της ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης και την 

ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τους κινδύνους της 

 
της Παραπληροφόρησης. Στον ιστότοπο https://euvsdisinfo.eu/ της ομάδας, μέσω της 
διαδικτυακής μηχανής αναζήτησης μπορεί κανείς να αναζητήσει ανά γλώσσα, χώρα, 
ημερομηνία ή λέξη-κλειδί, περιπτώσεις παραπληροφόρησης. Πρόκειται για το μόνο  
τέτοιο διαθέσιμο στο κοινό εργαλείο στον κόσμο.  Ο ιστότοπος EUvsDisinfo, 
ανανεώνεται συνεχώς ώστε υποστηρίζει ερευνητές, μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
ενδιαφερόμενους πολίτες στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να αντισταθούν 
στην παραπληροφόρηση υπέρ του Κρεμλίνου.  Περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρονική 
βιβλιοθήκη με τη μεγαλύτερη συλλογή, διαθέσιμων στο κοινό, μελετών αφιερωμένων 
στην παραπληροφόρηση υπέρ του Κρεμλίνου: ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, άρθρα 
εφημερίδων, μελέτες περιπτώσεων χωρών, πληροφορίες σχετικά με διαδικτυακά τρολ 
και μποτ και για τις τακτικές υπέρ του Κρεμλίνου. Από την ίδρυσή της και ως το 2019,η 
ομάδα είχε αναλύσει πάνω από 6.500 περιπτώσεις παραπληροφόρησης, σε 15 γλώσσες 
και με στόχο πάνω από 20 χώρες. Επίσης, έχει ιδρύσει τη  Μονάδα Ανάλυσης Υβριδικών 
Απειλών και το Κοινωνικό Παρατηρητήριο για την Παραπληροφόρηση και Ανάλυση 
Κοινωνικών Μέσων, και έχει αναπτύξει τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ για την 
Παραπληροφόρηση, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2018. Ο Κώδικας 
Δεοντολογίας θέτει ένα ευρύ φάσμα δεσμεύσεων, που εκτείνονται από τη διαφάνεια 
στην πολιτική διαφήμιση έως το κλείσιμο ψεύτικων λογαριασμών και την 
αποδυνάμωση των παρόχων παραπληροφόρησης. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως που 
εκπρόσωποι διαδικτυακών πλατφορμών, κοινωνικών δικτύων και διαφημιστικών 
κλάδων συμφώνησαν σε έναν αυτορρυθμιζόμενο Κώδικα για την αντιμετώπιση της 
εξάπλωσης διαδικτυακής παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων (European 
Commision, 2018). Υπογράφηκε εθελοντικά από τις διαδικτυακές και κοινωνικές 
πλατφόρμες Facebook, Google, Mozilla Twitter και από ευρωπαϊκές επαγγελματικές 
ενώσεις εκπροσώπησης του διαφημιστικού κλάδου και των διαφημιστών τον Οκτώβριο 
2018. Ενώ το Μάιο 2019 υπέγραψε η  Microsoft και τον Ιούνιο 2020 η πλατφόρμα Tik 
Tok. Βλ. “EU: Tackling online disinformation” https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/tackling-online-disinformation 



παραπληροφόρησης93. Ξεκίνησε, επίσης, τη λειτουργία του του 

Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων (https://edmo.eu), 

έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος με τη δημιουργία μιας 

κοινότητας αποτελούμενης από διάφορους επιστημονικούς τομείς 

(ελεγκτές γεγονότων, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, και άλλους 

ενδιαφερόμενους φορείς),  θα συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του 

φαινομένου και στην αύξηση της κοινωνικής αντίστασης. 

Επιπρόσθετα, και με στόχο να μειωθεί η προσπάθεια περιορισμού της 

ελευθερίας της έκφρασης (πχ περιορισμοί πρόσβασης δημοσιογράφων 

σε πληροφορίες, απειλές, εκφοβισμοί και κατηγορίες εναντίον τους για 

διασπορά ψευδών ειδήσεων, ακόμα και θέσπιση διατάξεων ή νόμων 

από κράτη-μέλη για τη διασπορά παραπληροφόρησης), στο τέλος του 

2020, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη Δημοκρατία 

και το  Σχέδιο Δράσης για τα Μέσα Επικοινωνίας και τον 

Οπτικοακουστικό Τομέα, η Επιτροπής πρότεινε και υιοθέτησε 

περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη της πολυφωνίας των μέσων, την 

ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 

μέσων και την κρατική διαφήμιση και την αύξηση της 

ευαισθητοποίησης και της κριτικής σκέψης των πολιτών και ειδικότερα 

των νέων94.  

 

Δεύτερον, η ΕΕ πρότεινε και ανέπτυξε πολιτικές που αντιμετωπίζουν 

τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, όπως η ρήτρα 

διαφυγής από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας, η 

διοχέτευση πόρων από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η ανάπτυξη 

και υιοθέτηση προγράμματος  ασφάλισης εργασίας από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων για δάνεια στις επιχειρήσεις και του Ευρωπαϊκού 
 

93 Πιο συγκεκριμένα, μερικές από τις δράσεις και ενέργειες που ανέλαβε η ΕΕ για να 
αντιμετωπίσει την παραπληροφόρηση γύρω από τη πανδημία του Covid-19 είναι οι εξής:  
η προώθηση αξιόπιστων και επαληθεύσιμων πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων, η δημιουργία της ειδικής ιστοσελίδας στην οποία 
καταρρίπτονται μυθεύματα σχετικά με τον ιό, η στενή συνεργασία με τον ΠΟΥ και 
άλλους διεθνείς εταίρους και η συνεργασία με τις διαδικτυακές πλατφόρμες.  
94EU: Fighting Disinformation 
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/fighting-disinformation/ 



Μηχανισμού Σταθερότητας με ηπιότερους όρους για χρηματοδοτική 

στήριξη των κυβερνήσεων. Είναι επίσης, σημαντικό να τονιστεί, ότι η 

Επιτροπή απέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης. Αφότου η Γαλλία, η 

Γερμανία και κάποια άλλα κράτη-μέλη είχαν θέσει σε ισχύ εθνικές 

απαγορεύσεις σε εξαγωγές συγκεκριμένων ιατρικών αγαθών, η 

Κομισιόν εργάστηκε για να βρει μια κοινή ευρωπαϊκή λύση που θα 

επέτρεπε τον άμεσα απαραίτητο εξοπλισμό να φτάσει στις βόρειες 

περιοχές της Ιταλίας. Πέρα από αυτή την άμεση επιδιόρθωση η 

Κομισιόν αναζήτησε επίσης μόνιμες λύσεις. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 

2020 για παράδειγμα, έξι κράτη-μέλη είχαν δεχθεί να φιλοξενήσουν 

στρατηγικά αποθέματα ιατρικών προμηθειών που 

χρηματοδοτήθηκαν από την ΕΕ95.  

 

Τρίτον, η ΕΕ «άνοιξε» την πόρτα για μια σημαντική επέκταση των 
ομοσπονδιακών εξουσιών της ΕΕ. Αντιμέτωποι με μια οικονομική κρίση 

επικών διαστάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες φάνηκαν πρόθυμοι να 

σπρώξουν τα όρια των εξουσιών των «Βρυξελλών», μέσω της 

επανερμηνείας των κανόνων της ΕΕ που μπορεί να επιτρέψει στην ΕΕ 

να δανείζεται, να φορολογεί, και να δαπανά όπως ένα πραγματικό 

κράτος. Εάν προκύψει άλλη κρίση -μια πανδημία, μια κρίση χρέους ή 

μετανάστευσης ή κάτι άλλο- η ΕΕ θα έχει την δυνατότητα να παράγει 

τους πόρους ώστε να ανταποκριθεί.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος 

ανατρέπει παγιωμένες αντιλήψεις και ταμπού και δείχνουν μια αλλαγή 

προσανατολισμού., καθώς προβλέπει τη μεγάλη αύξηση του 

προϋπολογισμού της Ε.Ε. (1.8 τρις. ευρώ), και μάλιστα με κεφάλαια που 

θα αντληθούν από τις διεθνείς χρηματαγορές και θα διατεθούν με τη 

μορφή κυρίως επιχορηγήσεων αντί δανείων στα κράτη-μέλη96.  

 
95 Raphael Loss (2020) “Tracking European solidarity during covid-19: Lessons from 
the first wave” European Council on Foreign Relations November 11 
https://ecfr.eu/article/tracking-european-solidarity-during-covid-19-lessons-from-
the-first-wave/ 
96Αχιλλέας Μητσός (2020) «Μετά το ‘ιστορικό’ συμβούλιο» ΕΛΙΑΜΕΠ 31 Ιουλίου 
https://www.eliamep.gr/publication/μετά-το-ιστορικό-ευρωπαϊκό-συμβούλ/, Peter 
Becker (2020)  “A European Economic Policy in the Making” German Institute for 



 

Ας μην γελιόμαστε όμως, ο δρόμος προς ενίσχυση και εμβάθυνσης της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι δύσκολος. Έτσι, και παρά την 

αισιοδοξία που προκαλεί το «άλμα αλληλεγγύης»97 μέσω του 

Μηχανισμού Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας, τα κράτη-μέλη διστάζουν 

να δημιουργήσουν ένα όραμα για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για τα 

επόμενα χρόνια. Να κάνουν ένα βήμα προς τα μπροστά για την ΕΕ. Tο 

αδιέξοδο στο ζήτημα της μετανάστευσης και του ασύλου παραμένει98, 

όπως και η διαμάχη σχετικά με την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

Αυτονομία» και ειδικότερα στο φλέγον ζήτημα για το αν πρέπει να 

παραμείνουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ο ακρογωνιαίος λίθος της 

ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής99. Τι να πει κανείς και για τους 

«εθνικούς εγωισμούς» στις παραγγελίες των εμβολίων;  Οι δυσκολίες 

στο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η 

προθυμία αρκετών κρατών-μελών (με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 

Γερμανία), να καταφύγουν σε εθνικές λύσεις, έξω από το κοινό πλαίσιο, 

για την αντιμετώπιση του Covid-19, όχι μόνο αμφισβητεί την 

χρησιμότητα της κοινής δράσης (καθώς και της κοινής αγοράς των 

εμβολίων), αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση της ενοποιητικής 

διαδικασίας.  

 

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, η ΕΕ να αναπτύξει μια στρατηγική σκέψη και 

να εστιάσει όχι μόνο σε όσα είναι οικονομικά απαραίτητα αλλά και στα 

πολιτικώς απαραίτητα100, πόσο μάλλον από την στιγμή που υπό 

 
International and Security Affairs October https://www.swp-
berlin.org/en/publication/a-european-economic-policy-in-the-making/ 
97 Γιώργος Παγουλάτος (2020) «Πράγματα που μάθαμε το 2020» Καθημερινή 20 
Δεκεμβρίου σελ. 32.  
98Romit Bhandari (2020) “New EU migration pact driven by political compromise, 
not humanitarianism” The Conversation 11 September 
https://theconversation.com/new-eu-migration-pact-driven-by-political-compromise-
not-humanitarianism-146862 
99Ulrike Esther Franke (2020) “What are we actually fighting for?” European Council for 
Foreign Affairs 23 November https://ecfr.eu/article/what-are-we-actually-fighting-
about-germany-france-and-the-spectre-of-european-autonomy/ 
100 Matthias Matthijs (2020) “The Right Way to Fix the EU” Foreign Affairs May-
June:160-170.  



διακύβευση δεν είναι μόνο η υπεράσπιση της ευρωπαϊκής 

φιλελεύθερης δημοκρατίας,  αλλά και τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα 

στον κόσμο, και η προστασία ενός διεθνούς συστήματος πολυμερών 

θεσμών και κανόνων101. Προκειμένου να καταστήσει το φιλελεύθερο, 

δημοκρατικό της μοντέλο πιο ελκυστικό, η ΕΕ θα πρέπει να ξεκινήσει 

επιλύοντας τα εσωτερικά τους προβλήματα. Η Ευρώπη, όπως γράφει 

ο Βούλγαρης102,  «είναι ακόμα ο προβληματικός παίκτης» και «επειδή 

δεν είναι ενιαίο κράτος» οι προκλήσεις της μετα-πανδημικής εποχής 

«μπορούν να λειτουργήσουν είτε διαλυτικά είτε να την ωθήσουν σε ένα 

νέο άλμα ενοποίησης. Το πνεύμα της εποχής αφήνει ανοιχτό το 

παιχνίδι και για τις δύο εκδοχές. Στην πρώτη περίπτωση, θα 

αποδιαρθρωθεί σε ένα σμήνος μικρομεσαίων εθνικών  κρατών. Στη 

δεύτερη, θα βρει τον δικό της χώρο ως μεγάλη δύναμη.»  Προς αυτήν 

την κατεύθυνση, της αναζήτησης του δικού της χώρου στην 
παγκόσμια πολιτική και διακυβέρνηση, η ΕΕ θα πρέπει να σταθεί σε 

τρία σημεία:  

 

1. να περιορίσει τα τεράστια εσωτερικά της προβλήματα (πολιτικά, 

οικονομικά και κοινωνικά)103,  

2. να λειτουργήσει ως εκφραστής και υπερασπιστής ενός νέου 

πολυμερισμού104, καθώς και  

3. να επενδύσει σε νέες μορφές εμπλοκής και συμμετοχής των 

πολιτών της105.  

 
101 “The Enabling Power. Germany's European Imperative”, Munich Security Brief, 
Munich Security Conference, 30 June 2020, 
https://securityconference.org/en/news/full/munich-security-brief-the-enabling-
power-germanys-european-imperative/ 
102 Γιάννης Βούλγαρης (2020) «Θα πάει στο νέο ραντεβού η ΕΕ;» Τα Νέα 24 Μάιου 
http://metarithmisi.gr/article-details.asp?id=37563 
103Rosa Balfour (2020) “Raising Europe’s Global Role Starts at Home” Carnegie Europe 
16 Julyhttps://carnegieeurope.eu/strategiceurope/82311 
104 Mark Leonard & Jeremy Shapiro (2020) “Sovereign Europe, dangerous world: 
Five agendas to protect Europe’s capacity to act” European Council for Foreign 
Affairs 1December https://ecfr.eu/publication/sovereign-europe-dangerous-world-
five-agendas-to-protect-europes-capacity-to-act/ 
105 “Public diplomacy as a means to help cope with crises and pandemics” Diplocat 2 
July 2020 https://diplocat.cat/en/activities/60/public-diplomacy-as-a-means-to-help-
cope-with-crises-and-pandemics 



 

2.1 Περιορισμός εσωτερικών διαμαχών 

Η κρίση της πανδημίας κατέδειξε όχι μόνο πόσο σημαντικός είναι ο 

υπερεθνικός συντονισμός, αλλά και το γεγονός ότι η ΕΕ είναι καις 

εγχείρημα πολιτικό και όχι μόνο οικονομικό106.  Ωστόσο, η ΕΕ οφείλει 

να προχωρήσει περισσότερο, με την οικοδόμηση της ολοκληρωμένης 

ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει, καταρχάς, 

πλήρη δημοσιονομική ένωση στην Ευρωζώνη, ισχυρό προϋπολογισμό 

και αναδιανεμητικές πολιτικές, μηχανισμούς μεταφοράς πόρων και 

αμοιβαιοποίηση του χρέους. Σημαίνει επίσης κοινή οικονομική 

πολιτική, δηλαδή συμμετρική κατανομή του κόστους προσαρμογής 

μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών κρατών-μελών, 

υψηλότερο βαθμό φορολογικής ενοποίησης και κοινές πολιτικές για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση107.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν αναγκαία συνθήκη όχι μόνο για την 

επιβίωση της νομισματικής ένωσης, αλλά και για την καταπολέμηση 

του λαϊκισμού. Μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η απήχηση των 

λαϊκιστικών κινημάτων και κομμάτων στην Ευρώπη φαίνεται να έχει 

μειωθεί σημαντικά. Σε έρευνα του YouGov-Cambridge Globalism 

Project, που πραγματοποιήθηκε σε 26.000 άτομα σε 25 χώρες και 

σχεδιάστηκε από κοινού με τον Guardian, προκύπτει μια φθίνουσα 

τάση του λαϊκισμού και στις οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που εξετάστηκαν 

το 2019 και 2020. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο, έδειξε ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η πτώση της 

απήχησης των λαϊκιστικών θέσεων ήταν σημαντική: 11% στη Δανία, 

 
106Γιώργος Παγουλάτος (2020),  Covid-19: Η επόμενη μέρα για την Ελλάδα και την ΕΕ, 
Διανέοσις Απρίλιος https://www.dianeosis.org/2020/04/i-epomeni-imera-me-ton-ton-
covid-19-gia-ellada-kai-evropi/  
107Max Bergmann (2020)  “Η γεωπολιτική αφύπνιση της Ευρώπης: Η πανδημία εγείρει 
έναν κοιμώμενο γίγαντα” Foreign Affairs Greek Edition 26 Αυγούστου 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/72881/max-bergmann/i-geopolitiki-afypnisi-tis-
eyropis, Philipp Lausberg (2020) “The Coronavirus crisis as a test to the EU’s fiscal and 
banking policy reforms” 28 July https://ideasoneurope.eu, https://post-crisis-
democracy.ideasoneurope.eu/2020/07/28/the-coronavirus-crisis-as-a-test-to-the-eus-
fiscal-and-banking-policy-reforms/ 



9% στη Βρετανία και τη Γερμανία, 8% στη Γαλλία, 6% στην Ιταλία, 4% 

στην Πολωνία. Μεγάλη είναι η μείωση της υποστήριξης σε άλλες θέσεις, 

πιο χαρακτηριστικές της λαϊκιστικής ρητορικής, όπως, για παράδειγμα, 

ότι «πολλές σημαντικές πληροφορίες αποκρύπτονται σκόπιμα από το 

κοινό για λόγους συμφέροντος». Η πτώση εδώ είναι της τάξης του 20% 

στη Δανία και 15% στη Γερμανία. Σημαντική υποχώρηση καταγράφηκε 

επίσης στην υποστήριξη της θέσης ότι «η χώρα μου είναι διαιρεμένη 

ανάμεσα στους απλούς ανθρώπους και τις διεφθαρμένες ελίτ που τους 

εκμεταλλεύονται»: 11% κάτω στη Δανία, 9% στη Γερμανία, 7% στην 

Ιταλία, 5% στη Γαλλία.108 Ενδεικτικά είναι και τα αποτέλεσμα της 

έρευνας του euopinions σε 13 πολίτες 8 κρατών-μελών της ΕΕ, 

σύμφωνα με την οποία το 72% των ερωτηθέντων κρίνει ότι δεν είναι 

σωστό να αλληλοκατηγορούνται τα κράτη-μέλη για την πανδημία ή 

την αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας, με το 90% μάλιστα να 

δηλώνει ότι η ΕΕ πρέπει να απολαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο σε 

μελλοντικές κρίσεις109.  

 

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε με τους λαϊκιστές110. Μπορεί 

ο Τράμπ να έφυγε, αλλά ο Τραμπισμός; Όπως επισημαίνει ο Richard 

Kearney111,  

 

 
108. John Henley & Pamela Duncan (2020) “European support for populist beliefs falls, 
YouGov survey suggests” The Guardian 26 October 
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/26/european-support-for-populist-
beliefs-falls-yougov-survey-suggests 
109Catherine E. de Vries Isabell Hoffman (2020) “Empathy and the COVID-19 Pandemic 
in European Public Opinion” 
https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/user_upload/eupinions_Empathy
_Effect.pdf 
110Βασιλική Γεωργιάδου (2020) «Το μέλλον των λαϊκιστών μετά την πανδημία» Το Βήμα 1 
Μάιου https://www.tovima.gr/2020/05/01/opinions/to-mellon-ton-laikiston-meta-tin-
pandimia/,  John Austin, Jeffrey Anderson & Brian Hanson (2020)  
“How to (finally) defeat populism” Foreign Policy 21 December 
https://foreignpolicy.com/2020/12/21/how-to-finally-defeat-populism/ 
111 Ο κόσμος απέναντι στο «τέρας» Καθημερινή Τέχνες & Γράμματα 17 Ιανουαρίου 
https://www.kathimerini.gr/opinion/interviews/561229900/o-kosmos-apenanti-sto-
teras/ 
 



Δεν είναι δυνατόν ο τραμπισμός να εξαφανιστεί μέσα σε μία 

νύχτα· μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό όμως που 

συνέβη στο Καπιτώλιο είναι ένα κομβικό σημείο: το τέρας 

εκδηλώθηκε και το είδαν όλοι. Το τέρας εκτέθηκε για τα καλά. 

Έδειξε τι είναι. Στην ψυχοθεραπεία λένε πως αν έχεις 

επαναλαμβανόμενους εφιάλτες με ένα τέρας που σε 

καταδιώκει, πρέπει κάποια στιγμή, αντί να τρέχεις μακριά 

του, να γυρίσεις προς αυτό και να το κοιτάξεις κατάματα. Να 

το περιγράψεις. Κάτι παρόμοιο συνέβη και εδώ: είδαμε το 

τέρας κατά πρόσωπο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως θα 

εξαφανιστεί, σημαίνει όμως ότι μπορεί να είσαι σε καλύτερη 

θέση να το αντιμετωπίσεις στο μέλλον, το έχεις δει με τι 

μοιάζει και πώς είναι, έχει κάπως απομυθοποιηθεί στα μάτια 

σου, η εικόνα που έχεις είναι μια πιο γειωμένη εικόνα, 

μπαίνεις πλέον σε διαπραγμάτευση μαζί του. Αυτό 

ισοδυναμεί με αποδυνάμωσή του σε ένα βαθμό. Είναι 

σημαντικό αυτό για τη συνέχεια: η γείωση και η 

διαπραγμάτευση. Διότι τόσα εκατομμύρια κόσμο, με κάποιο 

τρόπο πρέπει να τον επαναφέρεις στην όλη συζήτηση και να 

μην παραμείνει αποκομμένος. 

 

Εντός των ΗΠΑ, το 21% των Αμερικανών ψηφοφόρων και το 45% των 

Ρεπουμπλικάνων τάχθηκαν υπέρ της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 

Ιανουαρίου του 2021112. Ο λαϊκισμός δεν υποχωρεί όταν οι κρίσεις 

υποχωρούν113. Η πανδημία που ακόμη εξελίσσεται ανά τον κόσμο, 

φέρνει τρομακτική πίεση στις οικονομίες, μια ύφεση που θα αλλάξει 

ριζικά την παγκόσμια οικονομία114. Η ήττα του Trump δεν έχει νικήσει 

 
112 Τασούλα Καραϊσκάκη (2021) «Εμείς είμαστε ο λαός. Εσείς ποιοι είστε;» Καθημερινή 10 
Ιανουαρίου σελ. 28.   
113Rosa Balfour (2020) “Why populism can survive the pandemic” 15 July Carnegie 
Europe https://carnegieeurope.eu/2020/07/15/why-populism-can-survive-pandemic-
pub-82293.  
114 C. Reinhart & V. Reinhart (2020) “The Pandemic Depression” Foreign Affairs 
September-October:84-95, Marianna Mazzucato (2020) “Capitalism after the 
Pandemic” Foreign Affairs November-December:50-61.  



τον Trump-ισμό, είτε στις ΗΠΑ είτε στην Ευρώπη115. Οι δεξιοί λαϊκιστές 

θα αντλήσουν δύναμη από την αναζωπύρωση της παγκόσμιας 

μετανάστευσης, από τις ανησυχίες ότι τα μέτρα για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής θα κάνουν τους ανθρώπους πιο φτωχούς και 

από την επιδείνωση των ανισοτήτων που κληρονομούνται από την 

πανδημία. Που σημαίνει ότι πρέπει η ΕΕ να σκεφτεί βαθύτερα τις πιέσεις 

(και ειδικότερα αυτές που θα έχει ο αντίκτυπος της πανδημίας στην 

οικονομία και στην ψυχολογία τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό 

επίπεδο) που θα δεχτούν τα κράτη μέλη και τα πολιτικά τους 

συστήματα μετά το τέλος της πανδημίας, και πως μπορούν οι πιέσεις 

αυτές όχι μόνο να αποσταθεροποιήσουν τη συνοχή των κρατών-

μελών116, αλλά να μετατρέψουν τον λαϊκισμό σε ένα μόνιμο φαινόμενο.  

 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού απαιτεί την απαγκίστρωση 

από αγκυλώσεις περί δημοσιονομικής πειθαρχίας και ηθικού κινδύνου. 

Η ΕΕ αντί να προσπαθήσει να κλείσει τις τρύπες με το σημερινό 

οικονομικό μοντέλο, θα πρέπει να εστιάσει και σε πολιτικές που βάζουν 

τους πολίτες στο επίκεντρο, που εστιάζουν στην διασφάλιση θέσεων 

εργασίας, την παροχή δημοσίων αγαθών (όπως η εκπαίδευση, η 

κοινωνική φροντίδα, η πρόσβαση στις δημόσιες συγκοινωνίες). Οι 

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ θα βρεθούν αντιμέτωποι με 

καινούργιες προκλήσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νέες προκλήσεις 

επιταχύνουν τάσεις που είχαν ήδη εκδηλωθεί νωρίτερα, όπως το  

ψηφιακό χάσμα, τις εισοδηματικές ανισότητες,  τις τεχνολογικές 
 

115 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στήριξη που απολαμβάνει η ομάδα QAnon, 
μια απροσδιορίστου μεγέθους ομάδα, η οποία διαδίδει μια ευρεία γκάμα θεωριών 
συνωμοσιολογίας και ψευδών, με ιδιαίτερη απήχηση στον χώρο της άκρας δεξιάς και 
του αντισυστημικού ρεύματος.  Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research το 20% όσων 
έχουν ακούσει για το QAnon, πιστεύουν ότι είναι πολύ καλό ή κάπως καλό για τις ΗΠΑ, 
ενώ στις τάξεις των ψηφοφόρων του Τράμπ ξεπερνά το 41%. Παράλληλα, το 60% 
αναγνωρίζει ότι ο πρώην Πρόεδρος υποστηρίζει τις απόψεις του. Επιπρόσθετα, από 
πρόσφατη μελέτη του ISD, προκύπτει ότι μέσα στο 2020 η συμμετοχή χρηστών στις 
ομάδες QAnon αυξήθηκε κατά 120%. Βλ. το Βήμα (2021, σελ. 57) «Οι ‘ψεκασμένες’ 
απόψεις ‘πουλάνε’ στα κοινωνικά δίκτυα».  
116 C. Busse et. al. (2020) “The crisis that made the European Union: European 
cohesion in the age of covid” European Council on Foreign Relations 15 December 
https://ecfr.eu/publication/the-crisis-that-made-the-european-union-european-
cohesion-in-the-age-of-covid/ 



μεταβολές καθώς και επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εργασία από το 

σπίτι (παραγωγικότητα, αγορά ακινήτων, παρακμή των πόλεων κα.)117 

Είναι λοιπόν πιο φλέγον από ποτέ το ερώτημα προς τα που θέλει η ΕΕ 

να κατευθύνει τις δημόσιες πολιτικές της: προς την ενίσχυση των 

ανισοτήτων ή προς τη συνολική στήριξη των πολιτών της118; Αυτό 

απαιτεί αναστοχασμό και διόρθωση των μοιραίων λαθών που 

χαρακτήρισαν την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τα τελευταία 10 χρόνια, 

όπως η υπερδιόγκωση του χρηματιστικού τομέα, την ηγεμονία του 

ατομικισμού και την αποδυνάμωση της  κοινωνικής συνοχής119, καθώς 

και την αδυναμία τιθάσευσης των κοινωνικών ανισοτήτων.  

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των 

πολιτών αναδεικνύεται σε μείζον διακύβευμα για την EE.  Κατά 

συνέπεια, η κρίση αυτή πρέπει να αποτελέσει για την ΕΕ ένα σημείο 

καμπής, να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη που έχει χάσει όλα αυτά 

τα χρόνια. Υπάρχει, όπως θα υπογραμμιστεί παρακάτω, η ανάγκη 

πειραματισμού με εναλλακτικές μορφές συμμετοχής των πολιτών της 

ΕΕ, και αξιολόγησής τους με στόχο την ενσωμάτωσή τους στους ήδη 

υπάρχοντες θεσμούς και διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ συνεχώς αντιμετωπίζουν κρίσεις και θα έπρεπε 

να διαθέτουν πόρους και πολιτικές για την επίλυσή τους120. Που 

σημαίνει ότι απαιτείται η ευελιξία και όχι η ακαμψία των πολιτικών. 

 
117 Μάνος Ματσαγγάνης (2020) «Mετά την πανδημία: Μια καινούρια αρχή για την 
Ευρώπη;» Heinrich Boll Stiftung 17  Ιουνίου https://gr.boell.org/el/2020/06/17/meta-
tin-pandimia-mia-kainoyria-arhi-gia-tin-eyropi 
118 Laura Rayner (2020), “The recovery triangle must include social investment if it is to 
succeed” European Policy Center 17 December 
https://www.epc.eu/en/Publications/The-recovery-triangle-must-include-social-
investment-if-it-is-to-succe~3a7e9c 
119Branko Milanovic (2020) Impatience: A Deep Cause of Western failure in Handling 
the Pandemic? Global Policy 15 December 
https://www.globalpolicyjournal.com/blog/15/12/2020/impatience-deep-cause-
western-failure-handling-pandemic 

120 Florene Gaub (2020) “Global Trends to 2030: Challenges and Choices for the EU”, 
European Strategy and Policy Analysis System 
https://ec.europa.eu/assets/epsc/pages/espas/index.html 



Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί οφείλουν να ενθαρρύνουν και να 

ενισχύσουν τη συμμετοχή των πολιτών αναφορικά με τα κυρίαρχα, και 

θεμελιωδώς πολιτικά, ζητήματα της σημερινής εποχής, με στόχο όχι 

μόνο την ενίσχυση της διαφάνειας, της νομιμότητας και επομένως και 

της αποτελεσματικότητάς της EE, αλλά και την ανάπτυξη πολιτικών 

που διευκολύνουν την επιδιόρθωση των ατελειών της παρά την 

καταστροφή της.  Για να επιτευχθεί ο στόχος μιας πιο δικαίας 

ευρωπαϊκής κοινωνίας απαιτούνται νέες μορφές κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης και θεσμικής οργάνωσης.  

 

Οι διάλογοι με τους πολίτες, που ξεκίνησαν στα μέσα της 

προηγούμενης δεκαετίας, αποτελούν θετικό παράδειγμα. Είναι 

δημόσιες συζητήσεις με τους Ευρωπαίους επιτρόπους και άλλους 

φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ, όπως ευρωβουλευτές και πολιτικούς 

σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Οι διάλογοι λαμβάνουν τη 

μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων και προσφέρουν την ευκαιρία στους 

πολίτες να κάνουν ερωτήσεις στους πολιτικούς της ΕΕ, να 

διατυπώσουν παρατηρήσεις και να τους πουν πώς τους επηρεάζουν οι 

πολιτικές της ΕΕ. Οι διάλογοι πραγματοποιούνται σε διάφορες πόλεις 

σε όλη την ΕΕ, έχουν ελεύθερη είσοδο, και κάποιοι από αυτούς 

μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου121.  Η συζήτηση που έχει 

ξεκινήσει για μια Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης (ΔΜΕ) θα είναι 

καίριας σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των 

διαλόγων122. Προτείνεται να διοργανωθεί από το Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο της ΕΕ και την Επιτροπή, και να διαρκέσει δύο χρόνια. Το 

Κοινοβούλιο θέλει πολίτες από όλες τις κοινωνικές ομάδες, 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και ενδιαφερόμενα μέρη σε 

ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να εμπλακούν στον 

 
121Βλ. https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/citizens-
dialogues_el 
122 Βλ. https://www.dw.com/el/η-ευρώπη-συνομιλεί-με-τον-εαυτό-της/a-52113026, 
https://www.dw.com/el/με-πολλές-υποσχέσεις-η-διάσκεψη-για-την-ευρώπη/a-
52021164, https://www.euractiv.gr/section/koinoniki-eyropi/news/proetoimasia-tis-
diaskepsis-gia-to-mellon-tis-eyropis/, http://europedirect.cut.ac.cy/oi-polites-
akrogoniaios-lithos-tis-diaskepsi-gia-to-mellon-tis-evropis/  



καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ σε μια διαδικασία «από τα 

κάτω», διαφανή, περιεκτική, συμμετοχική και ισορροπημένη. Ακόμη, 

επιμένει σε μια διαδικασία συμμετοχικής δημοκρατίας, η οποία θα 

καθορίσει τα θέματα της ίδιας της Διάσκεψης, ενώ ζητούν την 

αποτελεσματική ανάληψη δράσης βάσει των συμπερασμάτων της 

Διάσκεψης και τη ρητή δέσμευση των τριών κύριων θεσμών της ΕΕ για 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε συνάρτηση με τις ανησυχίες των 

πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου αναθεώρησης των 

Συνθηκών της ΕΕ. Η Επιτροπή προτείνει δύο παράλληλους άξονες 

εργασίας για τις συζητήσεις. Ο πρώτος θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στις προτεραιότητες της ΕΕ και στο τι θα πρέπει να επιδιώξει η Ένωση: 

εν προκειμένω περιλαμβάνονται η καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, μια 

οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, η κοινωνική δικαιοσύνη και 

η ισότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης, η προώθηση 

των ευρωπαϊκών αξιών μας, η ενίσχυση της φωνής της ΕΕ στον κόσμο, 

καθώς και η ενίσχυση των δημοκρατικών θεμελίων της Ένωσης. Ο 

δεύτερος άξονας θα πρέπει να επικεντρώνεται στην εξέταση θεμάτων 

που σχετίζονται συγκεκριμένα με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα 

θεσμικά ζητήματα: ιδίως του συστήματος των κορυφαίων υποψηφίων 

και των υπερεθνικών ψηφοδελτίων για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου123.  

 

Ήρθε η στιγμή η όλη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης να πάει σε άλλο επίπεδο, και να αναγνωρίσει και 

διορθώσει τα λάθη του «πραγματισμού» που στηρίχτηκε στο 

επιχείρημα ότι δεν «υπάρχει εναλλακτική». Η ενίσχυση του 

 
123 Η Επιτροπή, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιλαμβάνεται τη διάσκεψη ως 
φόρουμ στο οποίο εφαρμόζεται προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου θα 
συμμετάσχουν και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα εθνικά κοινοβούλια, οι κοινωνικοί 
εταίροι, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών. Μια 
πολυγλωσσική επιγραμμική πλατφόρμα θα εξασφαλίσει τη διαφάνεια της συζήτησης 
και θα στηρίξει την ευρύτερη συμμετοχή. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να αναλάβει τις 
πλέον αποτελεσματικές δράσεις, από κοινού με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ώστε 
να ενσωματώσει τις ιδέες και τις παρατηρήσεις των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών 
της ΕΕ.  



διακυβερνητισμού και το αδιέξοδο που προκάλεσε την προηγούμενη 

δεκαετία, καθώς και τα απαράδεκτα επίπεδα ευρωαρνητισμού, 

υπογραμμίζουν την ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των πολιτών της. 

Πολλοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι οι πολίτες δεν επιθυμούν 

τη συμμετοχή τους σε διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Οι εκλογές 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, όμως, αποδεικνύουν ότι 

κάνουν λάθος. Κατ’ αρχάς, υπήρξε σημαντική αύξηση της 

εκλογικής συμμετοχής, η μέση τιμή της οποίας στο σύνολο των 

χωρών-μελών της ΕΕ ήταν κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες 

υψηλότερη σε σχέση με τις εκλογές του 2014. Επίσης, και ενώ 

προβλεπόταν ραγδαία αύξηση των ευρωσκεπτικιστικών 

κομμάτων και της άκρας δεξιάς, εντυπωσιακή ήταν η άνοδος 

των Φιλελεύθερων και των Πρασίνων,  που έβαλαν στην 

ατζέντα του τα βασικά θέματα τα οποία απασχολούν σήμερα: 

ενέργεια, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, αειφορία, αλλά και 

εκπαίδευση, πολιτισμός, δημοκρατία στην Ευρώπη και τον 

κόσμο σήμερα. Ζητήματα που υπερβαίνουν την 

βραχυπρόθεσμη αντίληψη της πολιτικής και την ανάγκη να 

υπάρξει μια στρατηγική, ένα όραμα προσαρμογής και 

ισχυροποίησης της ατζέντας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης124.   

 

Όπως γράφει η Clerck Sachsse125 “The EU has a good story to tell.” 

Η πλειοψηφία των πολιτών της επιθυμεί και συμμερίζεται την ανάγκη 

υπερεθνικής συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σημερινών 

προβλημάτων. Πολλές φορές, όμως, η ΕΕ καλλιεργεί την εντύπωση ότι 

είναι «βαρετή», «απόμακρη» και «εκτός πραγματικότητας». Που 

σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που επικοινωνεί και 

 
124 “Conference on the Future of Europe: EU overhaul in the making?” Euractiv 20 
November 2020 https://www.euractiv.com/section/future-
eu/special_report/conference-on-the-future-of-europe-eu-overhaul-in-the-making/ 
125 Julia De Clerck Sachsse (2020) «From Europe with love: How the European Union 
can win the battle of narratives” European Council of Foreign Affairs, 12 November 
https://ecfr.eu/article/from-brussels-with-love-how-the-european-union-can-win-
the-battle-of-narratives/ 
 
 



συζητά με τους πολίτες της, και ειδικότερα στην σημερινή εποχή όπου 

τόσο η πολιτική των ταυτοτήτων και το διαδίκτυο διευκολύνουν τον 

συναισθηματισμό στην πολιτική επικοινωνία. Οι λαϊκιστικές 

εκμεταλλεύονται την πραγματικότητα αυτή προς όφελος τους, 

μετατρέποντας την αγωνία για τις πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές σε 

φοβία, μίσος και αποκλεισμό. Την ίδια στιγμή, η ΕΕ όταν καλείται  να 

τοποθετηθεί και να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως το Brexit, το 

προσφυγικό και την οικονομία, επικοινωνεί με «ξύλινο» λόγο, με 

έμφαση στη λογική,  τα σκληρά γεγονότα/στοιχεία και την «υπόσχεση» 

για ένα καλύτερο αύριο. Όμως, η διστακτικότητα να «ρισκάρει» και να 

φανεί ότι υποχωρεί στον συναισθηματισμό είναι σοβαρότατο 

πρόβλημα: μειώνει την ελκυστικότητά της και αποτρέπει μια βαθύτερη 

σύνδεση με τους πολίτες της ΕΕ. Το ζητούμενο δεν θα πρέπει να είναι 

μόνο ο καθησυχασμός των πολιτών αλλά και η ουσιαστική επικοινωνία 

και συζήτηση με τους πολίτες και ειδικότερα υπό συνθήκες ραγδαίων 

οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε ένα ταραχώδη κόσμο.  Η 

σύνδεση της ΕΕ με τις αιτιάσεις των πολιτών της θα ενισχύσει την 

νομιμοποίησή της και την αποτελεσματικότητά της. Επίσης, θα 

«εμβολιάσει» τους πολίτες των κρατών-μελών κατά του λαϊκισμού, 

που ενώ διαθέτει ισχυρά μηνύματα αδυνατεί να προσφέρει λύσεις. Οι 

άνθρωποι δεν χαρακτηρίζονται μόνο από φόβο και μίσος. Επιζητούν 

την δικαιοσύνη, την αμεροληψία, την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη. 

Κατά συνέπεια, η επικοινωνία και συζήτηση με τους πολίτες αποτελεί 

μονόδρομο, και οφείλει να λάβει κεντρικό ρόλο στην διαδικασία λήψης 

και υλοποίησης αποφάσεων. Η επικοινωνία οφείλει να 

προσανατολιστεί σε προσιτά μηνύματα, και να διευρυνθεί με εργαλεία 

που διευκολύνουν το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή των πολιτών.  

 

Είναι επίσης πολύ σημαντικό η ΕΕ να ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους 

ότι δεν θα παραιτηθεί από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, και ειδικότερα 

όταν αυτές απειλούνται από κράτη-μέλη στα οποία υπάρχει 

συστηματική προσπάθεια αποσάθρωσης των δημοκρατικών θεσμών 

και του κράτους δικαίου.  Κράτη-μέλη, όπως η Ουγγαρία και η 



Πολωνία, όχι μόνο αφαιρούν από τους πολίτες τους θεμελιώδη 

πολιτικά και ατομικά δικαιώματα, αλλά υποσκάπτουν και τη 

λειτουργία  και το μέλλον της ΕΕ.  Αναπτύσσουν και διαχέουν την 

άποψη της «μικρότερης» και «λιγότερης» Ευρώπης, όπως επίσης και 

τη θέση ότι η ΕΕ δεν έχει το δικαίωμα να την κρίνει σε ζητήματα 

δημοκρατίας. Η στάση αυτή των δυο χωρών συνδέεται με πολιτικές 

και μηχανισμούς της ΕΕ (όπως ο Μηχανισμός Ανάπτυξης και 

Ανθεκτικότητας) για το κράτος δικαίου, που επιβάλλουν κυρώσεις, 

ακόμη και με περικοπές χρηματοδοτήσεων, σε περίπτωση παραβίασης 

των αρχών του κράτους δικαίου. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

συνεχίσει με «συμβιβαστικές λύσεις» και υπαναχωρήσεις έναντι της 

Ουγγαρίας και της Πολωνίας, τι είδους μήνυμα δίνει αυτό για την 

πραγματική νομική ισχύ των Συνθηκών και την όποια αξιοπιστία 

μπορεί να έχει η ΕΕ ως θεματοφύλακας της φιλελεύθερης δημοκρατίας 

και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων126;   

 

Όπως σωστά γράφει ο Timothy Garton Ash127 ο κίνδυνος για την ΕΕ δεν 

είναι η αποχώρηση της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, αλλά ότι οι δύο 

αυτές χώρες, που καταπατούν βασικές και θεμελιώδεις αξίες της 

Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, παραμένουν κράτη-μέλη της ΕΕ. Για να 

συμπληρώσει: «Η απειλή για το μέλλον της ΕΕ δεν εντοπίζεται στην 

αποχώρηση της δημοκρατικής Μ. Βρετανίας αλλά στην παραμονή των 

λεγόμενων ανελεύθερων δημοκρατιών της Ουγγαρίας και της 

Πολωνίας;» Είναι υψίστης σημασίας για τους πολίτες της ΕΕ τα 

ευρωπαϊκά κονδύλια να διατίθενται μόνο στα κράτη μέλη με αξιόπιστο 

δικαστικό σύστημα και σεβασμό στις κοινές ευρωπαϊκές δημοκρατικές 

αξίες. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου πάνω από τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (77%) 

 
126 Γιάννης Γούναρης (2020) «Το Ταμείο Ανάκαμψης όμηρος του Κράτους Δικαίου – και 
αντιστρόφως» Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 7 Δεκεμβρίου 
https://www.enainstitute.org/το-ταμείο-ανάκαμψης-όμηρος-του-κράτου/ 
127 Timothy Garton Ash (2020) “For Europe, losing Britain is bad. Keeping 
undemocratic Hungary and Poland could be worse”, The Guardian 10 December 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/10/for-europe-losing-
britain-is-bad-keeping-hungary-and-poland-could-be-worse 



συμφωνούν ότι η ΕΕ θα πρέπει να παρέχει χρήματα στα κράτη μέλη 

μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνησή τους θα εφαρμόσει τις 

αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας128. Το μήνυμα είναι 

σαφέστατο: ο σεβασμός στο κράτος δικαίου δεν είναι 

διαπραγματεύσιμος. Δεν υπάρχουν «ανελεύθερες» δημοκρατίες. 

Υπάρχουν μόνο οι ελεύθερες και φιλελεύθερες δημοκρατίες, με 

ανεξάρτητα συστήματα δικαιοσύνης, ανεξάρτητα ΜΜΕ, και με ισχυρές 

και ποικιλόμορφες κοινωνίες πολιτών.   

 

Αν και δεν είναι ανακριβής ο ισχυρισμός ότι η ΕΕ πάντα προχωρά μέσα 

από συμβιβασμούς, σήμερα, ωστόσο, προσεγγίζουμε πλέον ένα σημείο 

όλως οριακό. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο Μεταξάς129,  

 

Συμβιβασμούς άραγε με ποιους, για ποιο υποκείμενο σε 

διάθεση διακύβευμα και σε ποια βάση; Το ευρωπαϊκό 

ενοποιητικό εγχείρημα είναι, υποτίθεται, προσανατολισμένο 

σε μια συγκεκριμένη τελολογία πολιτικής σύζευξης 

στηριζόμενης σε σαφές αξιολογικό πλαίσιο και ταυτοτικές 

αναφορές αναγόμενες, ως προανέφερα, στις δομικές αρχές 

του ευρωπαϊκού νομικού πολιτισμού. Γνωρίζω ότι αυτά 

ηχούν σε κάποιους υπέρμαχους μιας δήθεν Realpolitik κάπως 

ακαδημαϊκά και θεωρητικά. Η ιστορική εμπειρία εν τούτοις 

άλλα δηλοί. Υπάρχουν οριακές ιστορικές στιγμές και 

συγκυρίες που ο στενός χρησιμοθηρικός ρασιοναλισμός του 

«ο σκοπός αγιάζει τα μέσα», η παραπομπή στα υλικά οφέλη 

και στις εμπορικές και οικονομικές συνέργειες μιας ενιαίας 

αγοράς απλώς δεν επαρκούν, καθότι οι διακυβεύσεις και 

αγωνίες είναι δομικές και βαθύτερες. Ως και αλλού έχω 

 
128 European Parliament, Public Opinion in the EU in Times of Covid-19 (3rd Survey), 20 
November, https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-
heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis_
3/en-covid19-survey3-key-findings.pdf 
129Αντώνης Μεταξάς (2020) «Συμβιβασμός» μεν αλλά προς ποια Ευρώπη;» Το Βήμα 29 
Δεκεμβρίου 
https://www.tovima.gr/2020/12/29/opinions/symvivasmos-men-alla-pros-poia-eyropi/ 



γράψει, η συγκρότηση ταυτοτικών τόπων συνιστά μείζον 

διακύβευμα για την ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. 

Ζητούμενο είναι η δημιουργία ταυτίσεων με το ενωσιακό 

πεδίο και η διασύνδεση των τελευταίων με το συλλογικό και 

ατομικό φαντασιακό. Τι είναι η «ταυτότητα» αν όχι 

συγκρότηση διόδων και τόπων ασφάλειας για τον πολίτη σε 

ατομικό και συλλογικό επίπεδο με αναφορά και σε έναν κοινό 

αξιακό προσανατολισμό; Το αίτημα της ασφάλειας ως 

σύνθετη, ανθρωπολογική εν τέλει, σταθερά δεν μπορεί να 

υποκατασταθεί ή να υποστασιοποιηθεί μόνο από αριθμούς 

και οικονομικά μεγέθη, τα οποία σε τελική ανάλυση δεν 

μπορεί πάντα να είναι θετικά και ρόδινα, ως ίσως και το 

άμεσο μέλλον θα δείξει. 

 

Tα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα 

στην Κίνα, και όχι στο τι συμβαίνει στη δημοκρατία της ίδια της 

Ευρώπης. Ωστόσο εάν η ΕΕ ήταν πλήρως δεσμευμένη στις 

δημοκρατικές αξίες και θεσμούς, μια τέτοια ηθική πυξίδα πρέπει να 

είναι αρκετή για να αντιμετωπίσει αυταρχικά καθεστώτα όπως η Κίνα, 

η Ρωσία και η Τουρκία. Όταν η ΕΕ συνεργάζεται με αυτά τα καθεστώτα, 

οι ίδιες οι αξίες της πρέπει να της παρέχουν αρκετή μόχλευση για τη 

σύναψη συμφωνιών που βασίζονται στο κράτος δικαίου, στα 

ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες. Το αντίθετο συνέβη στο τέλος 

του Δεκεμβρίου 2020 όταν η ΕΕ, ωθούμενη από τη Γερμανίδα 

Καγκελάριο Merkel, πέτυχε μια μεγάλη επενδυτική συμφωνία με την 

Κίνα. Τα συμφέροντα υπερισχύουν των αξιών με έναν τρόπο που είναι 

όλο και περισσότερο χαρακτηριστικός της ΕΕ. Στη διάρκεια του 2020, η 

Κίνα ενέστειλε την καταστολή στο Χονγκ Κονγκ και τη Σιντζιάνγκ, 

σκότωσε Ινδούς στρατιώτες, απείλησε την Ταιβάν και επέβαλε 

κυρώσεις στην Αυστραλία. Υπογράφοντας παρ΄όλα αυτά μια 

συμφωνία με την Κίνα, η ΕΕ δείχνει να λέει ότι όλα αυτά δεν τη 

νοιάζουν.  

 



Όπως σωστά επισημαίνει η Dempsey130, η συμφωνία με την Κίνα όπως 

και οι υποχωρήσεις σε Πολωνία και Ουγγαρία, δείχνει πως το μόνο 

μεγάλο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είναι η δική της 

ανικανότητα να υπερασπιστεί αυτό που είχε δημιουργήσει από το 

1945: ακμάζουσες δημοκρατίες βασισμένες στο κράτος δικαίου, στην 

λογοδοσία, ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, και πάνω από όλα, τον 

ανταγωνισμό των ιδεών. Δεν είναι αναπόφευκτο ότι αυτές οι 

πολύτιμες ιδιότητες θα αντικατασταθούν από την Πολωνία και την 

Ουγγαρία, των οποίων οι ηγέτες χρησιμοποιούν τα ίδια τα μέσα της 

δημοκρατίας, για να πετύχουν εξουσία και να την ασκήσουν με τους 

δικούς τους όρους. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες των 

θεσμικών οργάνων της ΕΕ και τα κράτη-μέλη έχουν ανεχθεί αυτό που 

συμβαίνει στην Ουγγαρία και στην Πολωνία δείχνει μια συλλογική 

εξασθένιση και απροθυμία να σταματήσει η διάβρωση της 

δημοκρατίας. Το τέλος της ΕΕ δεν θα έρθει επειδή τα κράτη-μέλη της 

δεν θα μπορέσουν να συμφωνήσουν σε πολιτικές που αφορούν τον 

περιορισμό της κλιματικής αλλαγής ή που κάνουν πιο δίκαιο το διεθνές 

εμπόριο. Ο συμβιβασμός σε τέτοια ζητήματα είναι δύσκολος, 

επιτυγχάνεται όμως. Το τέλος της ΕΕ, όπως σε κάθε πολιτική κοινότητα, 

θα έρθει όταν οι θεμελιώδεις αξίες της δεν μοιράζονται από όλα τα 

κράτη-μέλη, όταν η δημοκρατία και το κράτος δικαίου ισχύουν για 

ορισμένους πολίτες και όχι για άλλους πολίτες της ΕΕ131. Όσο 

περισσότερο δεν ασκούν ανοιχτή και έντονη κριτική σε εκείνες τις 

κυβερνήσεις εντός της ΕΕ που διαβρώνουν τις αξίες και τις αρχές της 

Ένωσης, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η ευρωπαϊκή 

δημοκρατία να αποδυναμωθεί ανεπανόρθωτα.  
 

130 Jude Dempsey (2021) “Europe’s Weak Defense of Its Democracy” Carnegie Europe 12 
January https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/8360 
131 Dominik Hierlemann & Stefan Roch (2020) “Not up for debate: democracy and the 
rule of law in the EU” Bertelsmann Stiftung December https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/our-projects/democracy-and-participation-in-europe/project-news/not-
up-for-debate-democracy-and-the-rule-of-law-in-the-eu, Alexander Conway (2020) EU 
Rule of Law Policy Brief IIEA https://www.iiea.com/wp-content/uploads/2020/12/Rule-
of-Law-Paper-Final.pdf, Camille Dobler (2020) From Words to Deeds: Upholding the 
Rule of Law in the CEE Region EGMONT Royal Institute for International Relations 
https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/09/epb63-dobler-
final.pdf?type=pdf 



 

2.2 Eνίσχυση του πολυμερισμού 

Τελευταία έχει συζητηθεί πολύ, και έχουν διατυπωθεί και ορισμένες 

διαφωνίες, σχετικά με την έννοια της «στρατηγικής αυτονομίας». Η 

συζήτηση, ωστόσο, έχει περιοριστεί  σε μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων 

για τους οποίους η στρατηγική αυτονομία είναι ένα μέσο για την 

ανάκτηση του πολιτικού χώρου που έχουν καταλάβει οι ΗΠA, και των 

άλλων για τους οποίους η στρατηγική αυτονομία πρέπει να 

αποφευχθεί ακριβώς λόγω του φόβου μήπως επιταχυνθεί η 

αμερικανική απεμπλοκή132. Στην ουσία, ωστόσο, πρόκειται για μία 

πρόσκληση επαναδιατύπωσης μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

θέση της Ευρώπης στον κόσμο, τα διακυβεύματα της οποίας δεν 

περιορίζονται μόνο σε ζητήματα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ασφάλειας και άμυνας, 

αλλά και σε ζητήματα της παγκόσμιας πολιτικής, όπως η κλιματική 

αλλαγή, η ανάπτυξη, το εμπόριο καθώς και την παροχή δημοσίων 

αγαθών (υγεία), η διαχείριση και αντιμετώπιση των οποίων οφείλουν 

να προάγουν μια πιο ικανή, αποτελεσματική και αποφασιστική ΕΕ133.  

 

Είναι καιρός, λοιπόν, να ξεκαθαριστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτή η 

έννοια και πώς μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ στην μετα-πανδημική 

εποχή. Η πανδημία δεν αλλάζει ριζικά τις τάσεις που προϋπήρχαν, 

ωστόσο, ενισχύει την αβεβαιότητα ως προς τη διαχείριση τους. Δεν 

μεταβάλλει (game changer) αλλά επιταχύνει (accelerate) 

προϋπάρχουσες τάσεις134. Ζούμε, θα μπορούσε, να υποστηρίξει κανείς 

 
132 Dick Zandee et. Al. (2020) European strategic autonomy in security and defence 
Clingendael Report December, https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-
12/Report_European_Strategic_Autonomy_December_2020.pdf, Sophia Besch  (2020) 
“European Strategic Autonomy and a new translantic bargain” Centre for European 
Reform 11 December https://www.cer.eu/publications/archive/policy-
brief/2020/european-strategic-autonomy-and-new-transatlantic-bargain, Paolo Tama 
(2020) “Europe’s Biden bind: Stick with US or go it alone?” Politico November 15 
https://www.politico.eu/article/bidens-win-sharpens-europes-strategic-dilemma/ 
133 Jossep Borrell (2020) “Γιατί είναι σημαντική η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία” 
ΕΛΙΑΜΕΠ 14 Δεκεμβρίου https://www.eliamep.gr/publication/γιατί-είναι-σημαντική-η-
ευρωπαϊκή-στρ/ 
134 Άγγελος Αθανασόπουλος (2021) «Πως η Covid-19 αλλάζει τους γεωπολιτικούς 
συσχετισμούς» Το Βήμα 3 Ιανουαρίου Α26/54.  



σε έναν «πολύ-πανδημικό» κόσμο135, που δοκιμάζει τη συνοχή των 

εθνικών κοινωνικών καθώς και τους κανόνες και την εύρυθμη 

λειτουργία των διεθνών σχέσεων. Η πανδημία ενέσκηψε μέσα ένα 

περιβάλλον αυξημένης παγκόσμιας αβεβαιότητας, που ήδη 

χαρακτηρίζονταν από αντιπαράθεση των ΗΠΑ και της Κίνας, την 

αμφισβήτηση της παγκόσμιας συνεργασίας και την αμφισβήτηση της 

φιλελεύθερης δημοκρατίας. Με την πανδημία οι αμερικανό-κινεζικές 

σχέσεις και οι διατλαντικές σχέσεις βρέθηκαν στην πιο αβέβαια φάση 

τους εδώ και δεκαετίες, και οι διεθνείς οργανισμοί δέχτηκαν επίθεση 

και αμφισβήτηση όχι μόνο από αναδυόμενες δυνάμεις αλλά και από τις 

ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τη δυσκολία να συντονίσουν πολιτικές και να 

διασφαλίσουν στήριξη. Σε περίπτωση ενίσχυσης αυτών των τάσεων 

τότε η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας στον κόσμο, της 

κάμψης της παγκόσμιας οικονομίας, οι συντονισμένες προσπάθειες για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τον έλεγχο της διασποράς των 

όπλων μαζικής καταστροφής, της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης, 

της παγκόσμιας φτώχειας, της μετανάστευσης, των φυλετικών και 

θρησκευτικών συγκρούσεων, θα παρεμποδιστούν σοβαρά στο 

μέλλον136.  

 

Στο περιβάλλον αυτό, το μέλλον της ΕΕ και της παγκόσμιας πολιτικής 

δεν μπορεί να αφεθεί μόνο στη ρητορική και τις επιλογές των ΗΠΑ και 

της Κίνας. Οι παγκόσμιες απειλές απαιτούν παγκόσμια συνεργασία και 

δεν μπορεί να υπάρξει έλλειμα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Που 

σημαίνει ότι η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και οφείλει να 

διαμορφώσει μια προληπτική και ενεργητική πολιτική που 

αναλαμβάνει την ευθύνη διαχείρισης και αντιμετώπισης των 

 
135 Polypandemic, Munich Security Report Special Edition on Development, Fragility, 
and Conflict in the Era of Covid-19, 
https://securityconference.org/en/publications/msr-special-editions/stability-2020/ 
136 Mathew J. Burrows, Robert A. Manning (2020) “The top ten risks and opportunities 
for 2021” Atlantic Council December 16 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-
atlanticist/the-top-ten-risks-and-opportunities-for-2021/ 



παγκοσμίων προβλημάτων μέσα από την ενίσχυση του 

πολυμερισμού137.  

 

Η πανδημία αποκάλυψε όχι μόνο τα υψηλά επίπεδα αλληλεξάρτησης 

και ανταγωνισμού του σημερινού κόσμου, αλλά και τον κίνδυνο 

«μοναξιάς» και ευαλωτότητας της ΕΕ138.  Τα τέσσερα χρόνια του Trump 

στην εξουσία, ο κορωνοϊός και η φαινομενικά ανυπόμονη άνοδος της 

Κίνας έχουν ταρακουνήσει το γεωπολιτικό καλειδοσκόπιο -με τρόπους 

που αμφισβητούν τη Δύση και τις φιλελεύθερες αξίες που υποστηρίζει. 

Στον δυτικό κόσμο, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, η αντίδραση στο 

ξέσπασμα  της πανδημίας, ίσως την πιο σημαντική παγκόσμια 

πρόκληση του 21ου αιώνα, ήταν το «κλείσιμο» και η αύξηση των 

εθνικών ανταγωνισμών, ενώ θα έπρεπε να είναι η ενίσχυση της 

υπερεθνικής συνεργασίας. Η ανεκδιήγητη συμπεριφορά του Προέδρου 

Τράμπ ενίσχυσε την αντίληψη ότι οι ΗΠΑ βιώνουν την παρακμή 

τους139, που υποσκελίζεται από την ανερχόμενη Κίνα που όλο και 

 
137 Florence Gaub and Lotje Boswinkel (2020) “How Covid-19 changed the future?” 
European Union Institute for Security Studies December, 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_162.pdf 
138 Éric André Martin (2020) “COVID-19 Reveals Europe’s Strategic Loneliness” IAI 
PAPERS 20 | 40 - NOVEMBER 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/e._martin_covid-
19_reveals_europes_stragegic_loneliness_iai_nov_2020.pdf 
139 Σε πρόσφατη έρευνα του European Council on Foreign Affairs σε 11 κράτη-μέλη της 
ΕΕ, ενώ το 53% πιστεύει ότι η εκλογή του Προέδρου Μπαϊντέν είναι προς όφελος της 
ΕΕ,  το 32% δηλώνει ότι οι ΗΠΑ, μετά την εκλογή του Προέδρου Τράμπ το 2016, δεν 
μπορούν πλέον να εμπιστευτούν τις ΗΠΑ (ποσοστό που ανέρχεται στο 53% για τους 
ερωτηθέντες από τη Γερμανία). Βλ. Ivan Krastev & Mark Leonard (2021) “The crisis of 
American power: How Europeans see Biden’s America” 19 January 
https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-
bidens-america/. Βλ. επίσης Nicole Gnesotto(2021) “The EU and the USA: A new 
reality with no illusion”, Institute Jacques Delors 18 January 
https://institutdelors.eu/en/publications/132755/, Richard Haass (2021) “Present at 
the Destruction; Trump’s Final Act Has Accelerated the Onset of a Post-American 
World” Foreign Affairs 11 January https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2021-01-11/present-destruction, Παύλος Ελευθεριάδης (2021) «Ο στενός 
διάδρομος της δημοκρατικής σωφροσύνης» Το Βήμα Νέες Εποχές 10 Ιανουαρίου σελ. 
23(3) 



περισσότερο εκμεταλλεύεται την εσωστρέφεια της Ουάσιγκτον140 

επενδύοντας όχι μόνο σε εκστρατείες απόκρυψης γεγονότων (που, 

πότε, πως ξεκίνησε η COVID-19), αλλά και στην ανάπτυξη αφηγημάτων 

ήπιας ισχύος141, όπως η διπλωματία της μάσκας142. Με το ξέσπασμα 

της πανδημίας και την έλλειψη μασκών, η Κίνα πολλαπλασίασε την 

παραγωγή ιατρικού εξοπλισμού για να καλύψει τα κενά στον 

εφοδιασμό στο εσωτερικό της αλλά και επίσης για να προβεί σε 

χορηγίες ως μια μορφή προπαγάνδας και ως μέσο εξωτερικής 

πολιτικής.  Δυναμικά κινείται και στον χώρο της λεγόμενης 

διπλωματίας του εμβολίου, σε χώρες από την Νοτιανατολική Ασία έως 

την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική,  προσφέροντας και δάνεια 

ύψους 1 δισ. δολαρίων για να αγοράσουν το εμβόλιο143.  

 

Επιπρόσθετα, οι διεθνείς οργανισμοί με το ξέσπασμα της πανδημίας 

ήρθαν αντιμέτωπες με πολιτική παράλυση.  Ο πρόεδρος Τράμπ 

απέσυρε τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αποφάσισε 

επίσης ότι η χώρα του δεν θα συμμετέχει στην παγκόσμια 

πρωτοβουλία για την ανάπτυξη, παραγωγή και δίκαιη και ισόποση 

διάθεση εμβολίου για τον κορωνοϊό, και συγκεκριμένα στην 

πρωτοβουλία Covax (Covid-19 Vaccines Global Access Facility). Στον 

ΟΗΕ χρειάστηκαν πάνω από έξι εβδομάδες, ώστε το 15μελές Συμβούλιο 

Ασφάλειας να συμφωνήσει σε ένα κείμενο για κατάπαυση του πυρός σε 

συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο, ώστε η διεθνής κοινότητα να μπορεί 

να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19. Οι 

συνομιλίες κωλυσιέργησαν από μια αδιέξοδη διαφωνία Πεκίνου και 

 
140 Hans Gunther Hilpert & Angela Stanzel (2021) China – Winning the Pandemic… 
for Now SWP Comment 2021/C 01 https://www.swp-berlin.org/en/publication/china-
winning-the-pandemic-for-now/ 
141Μερσίλεια Αναστασιάδου & Μηνάς Λυριστής (2020)  «Η διπλωματία της πανδημίας 
και οι τάσεις επαναπροσδιορισμού των κρατικών αφηγημάτων» Foreign Affairs Hellenic 
Edition 29 Οκτωβρίου http://foreignaffairs.gr/articles/72964/mersileia-anastasiadoy-
kai-minas-lyristis/i-diplomatia-tis-pandimias…?page=show 
142 Mortiz Rudolf (2021)  “China’s Health Diplomacy during Covid-19” German Institute 
for International Affairs & Security https://www.swp-berlin.org/en/publication/chinas-
health-diplomacy-during-covid-19/ 
143Βλ. https://www.kathimerini.gr/world/561082171/apo-ti-diplomatia-tis-maskas-sti-
diplomatia-toy-emvolioy/  



Ουάσινγκτον για το αν θα υπάρξει αναφορά στο κείμενο στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σήμερα, όπως έχει υποστηρίξει ο 

Πρόεδρος του Eurasia Group Ian Bremmer144, ο κόσμος διέρχεται μια 

φάση  G-zero, όπου το γράμμα αναφέρεται στην πτυχή της της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης και η λέξη zero σε ένα περιβάλλον 

αυξημένου ανταγωνισμούς και «γεωπολιτικής ύφεσης» (geopolitical 

recession).  

 

Επίσης, μέσα σε λιγότερο από μισό χρόνο, η πανδημία του κορονοϊού 

άλλαξε και το τοπίο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης. Η εξάρτηση 

των κρατών από τεράστιες και ασταθείς παγκόσμιες αλυσίδες 

παραγωγής, με την ξαφνική διακοπή λειτουργίας εργοστασίων 

κατασκευής ενδιάμεσων εξαρτημάτων και συναρμολόγησης τελικών 

προϊόντων προκάλεσε διαταραχές στο σύνολο των αλυσίδων 

προμήθειας και παραγωγής σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Apple, που προμηθεύεται τα 

προϊόντα της από 200 μεγάλους υπεργολάβους σε 24 χώρες, στη 

μεγάλη πλειονότητά τους ασιατικές -Κίνα (39%), Ταιβάν και 

Νοτιοανατολική Ασία (23%), Ιαπωνία (16%). Η Nike συνεργάζεται με 

εργοστάσια υπεργολάβων σε 40 χώρες, προμηθεύεται πρώτες ύλες 

από 11 άλλες χώρες, σε όλες τις ηπείρους, αλλά με μεγαλύτερη 

συγκέντρωση στην Κίνα, στο Βιετνάμ και στην Ινδονησία. Η Airbus 

προσφεύγει σε πλειάδα υπεργολάβων και διαθέτει εργοστάσια 

συναρμολόγησης στην Κίνα και στις ΗΠΑ. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στην Boeing. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 το 

Boeing 727 κατασκευαζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αμερικανικό 

έδαφος. Πενήντα χρόνια αργότερα το 70% του σχεδιασμού και της 

κατασκευής του Boeing 787 ανατέθηκε σε εταιρείες εκτός Ηνωμένων 

Πολιτειών145. 

 
144 Βλ. “Bremmer Warns of Geopolitical Recession” 
https://www.asisonline.org/security-management-magazine/articles/2019/gsx-show-
daily/Bremmer-Warns-of-Geopolitical-Recession/ 
145Philip Golub (2020) «Τρία γεωπολιτικά σενάρια παγκόσμιας ανασυγκρότησης μετά 
την πανδημία» Le Monde Diplomatique – Αυγή, 26 Ιουνίου 



 

Η πραγματικότητα αυτή αποτέλεσε πηγή κρίσης146, με αποτέλεσμα 

κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, ακόμη και εκείνες που έως πρόσφατα 

δήλωναν ένθερμοι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου, να 

ορθώνουν τώρα εμπόδια στις εισαγωγές και επαναφέρουν γραμμές 

παραγωγής εντός συνόρων. Οι διεθνείς επενδυτές απέσυραν 83 δισ. 

δολάρια από τις αναδυόμενες αγορές μόνο τον Μάρτιο. Η Ιαπωνία 

πληρώνει τις επιχειρήσεις της για να επαναφέρουν σε ιαπωνικό έδαφος 

εργοστάσιά τους που είχαν εγκαταστήσει στην Κίνα. Στις ΗΠΑ τόσο οι 

Ρεπουμπλικάνοι όσο και οι Δημοκρατικοί στήριξαν νομοσχέδια με 

ρήτρες “Buy American”, που ουσιαστικά παρέχουν κίνητρα στις 

επιχειρήσεις να επιλέγουν εγχώριους προμηθευτές (ή αντικίνητρα για 

το αντίθετο). Μέχρι και τα μέσα του 2020, σχεδόν 90 κυβερνήσεις είχαν 

μπλοκάρει τις εξαγωγές ιατρικού εξοπλισμού, ενώ 29 είχαν κάνει το 

ίδιο με τρόφιμα147.  

 

Οι προοπτικές της Ε.Ε. σε ένα τέτοιο παγκόσμιο πολιτικό και 

οικονομικό περιβάλλον θα δοκιμαστούν και από άλλες εστίες 

προβλημάτων148. Η πανδημία αναμένεται όχι μόνο να μειώσει τα 

επίπεδα της παγκόσμιας ανάπτυξης, αλλά και να αυξήσει τις 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και υποβόσκουσες 

εστίες κοινωνικών σχισμάτων και άλλων συγκρούσεων. Ερευνητές 

εκτιμούν θα υπάρξουν 400 εκατομμύρια νέοι φτωχοί κάτω από το όριο 

των 1,9 δολαρίων την ημέρα, 500 εκατομμύρια νέοι φτωχοί κάτω από 

 
https://www.avgi.gr/entheta/monde-diplomatique/358464_tria-geopolitika-senaria-
pagkosmias-anasygkrotisis-meta-tin 
146 Shannon O’ Neil (2020) “Πώς να ασφαλιστεί η παγκοσμιοποίηση από την πανδημία” 
Foreign Affairs: The Hellenic Edition 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/72695/shannon-k-oneil/pos-na-asfalistei-i-
pagkosmiopoiisi-apo-tin-pandimia?page=3 
147 «Παγκόσμιο Εμπόριο: Τι ανατροπές φέρνει ο Covid19», Ναυτεμπορική 20 Ιουνίου 
2020 https://m.naftemporiki.gr/story/1610903/pagkosmio-emporio-ti-anatropes-fernei-
o-covid19 
148Daniel Fiott & Vasilis Theodosopoulos (2020) “Sovereignty over supply? The EU’s 
ability to manage critical dependences while engaging with the world” Institute for 
Security Studies 17 December https://www.iss.europa.eu/content/sovereignty-over-
supply 



το όριο των 3,2 δολαρίων την ημέρα και των 5,5 δολαρίων την ημέρα. 

Επιπλέον, εκτιμούν ότι και οι ήδη φτωχοί θα αντιμετωπίσουν σοβαρή 

απώλεια εισοδήματος. Για παράδειγμα αυτή που ήδη ζουν με λιγότερα 

από 1,9 δολάρια την ημέρα θα αντιμετωπίσουν μια αθροιστική 

απώλεια εισοδήματος ύψους έως και 350 εκατομμυρίων δολαρίων149.  

Επίσης, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι θα υπάρξει μία παγκόσμια 

κατάσταση επισιτιστικής ανάγκης που θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες 

επιπτώσεις σε εκατοντάδες εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες. Σήμερα πάνω 

από 820 εκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε. Περίπου 144 εκατομμύρια παιδιά 

κάτω των 5 ετών είναι καχεκτικά – πάνω από 1 στα 5 παιδιά παγκοσμίως. 

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται οξεία επισιτιστική ή διατροφική 

ανασφάλεια θα αυξηθεί ραγδαία. Κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης στο 

παγκόσμιο ΑΕΠ σημαίνει 700 χιλιάδες επιπλέον καχεκτικά παιδιά150. Και 

όλα αυτά, όταν στην ΕΕ, 88 εκατ. τόνοι τροφίμων πηγαίνουν κάθε 

χρόνο στους κάδους απορριμμάτων, με ετήσιο κόστος €143 δισ151. 

Μάλιστα, οι λίγοι πλούσιοι του κόσμου όχι μόνο αντιστάθμισαν ήδη τις 

απώλειές τους λόγω πανδημίας, αλλά κατόρθωσαν ακόμα και να 

αυξήσουν τις περιουσίες τους, διευρύνοντας περαιτέρω τις ανισότητες 

με τον υπόλοιπο πληθυσμό στο πλανήτη. Μιλώντας σε παγκόσμια 

κλίμακα, οι δισεκατομμυριούχοι είδαν τις περιουσίες τους να 

αυξάνονται κατά 3,9 τρισ. δολάρια από τη 18η Μαρτίου ως την 31η 

Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση 

Oxfam, της οποίας οι  υπολογισμοί βασίζονται στα στοιχεία του 

αμερικανικού περιοδικού Forbes και της ελβετικής τράπεζας Crédit 

Suisse152. 

 

 
149Βλ. https://www.in.gr/2020/08/01/world/koronaios-erxetai-pagkosmia-ftoxeia-kai-
dieyrynsi-ton-koinonikon-anisotiton/ 
150Βλ.  https://unric.org/el/ο-αντόνιο-γκουτέρες-προειδοποιεί-για/  
151 Γιάννης Μανιάτης (2020) «Πανδημία και Κλιματική Αλλαγή» Το Βήμα 25 Ιουνίου 
https://www.tovima.gr/2020/11/25/opinions/pandimia-kai-klimatiki-allagi/ 
152 Βλ. Καθημερινή 26 Ιανουαρίου 2021 «Οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι και οι φτωχοί 
φτωχότεροι το 2020» https://www.kathimerini.gr/economy/561241957/oi-ploysioi-
eginan-ploysioteroi-kai-oi-ftochoi-ftochoteroi-to-2020/ 
 



Επιπρόσθετα, η πανδημία φέρνει αρκετές χώρες του αναπτυσσόμενου 

κόσμου σε απελπιστική οικονομική κατάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία 

της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες, στα τέλη Αυγούστου του 

2020, σχεδόν 4.900 άνθρωποι είχαν διασχίσει τη Μάγχη σε μικρές 

βάρκες από την έναρξη της πανδημίας. lockdown. Ο αριθμός αυτός 

είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τον συνολικό αντίστοιχο αριθμό για 

το 2019. Ο αριθμός εκείνων που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια σε άλλες 

περιοχές της Ευρώπης επίσης αυξάνεται. Η Ιταλία κατέγραψε 16.942 

αφίξεις από θαλάσσης για το 2020, σε σύγκριση με 11.471 για ολόκληρο 

το 2019.153 

 

Η κρίση του COVID-19 συνδέεται και με την κλιματική κρίση. Οι 

ερευνητές εκτιμούν  ότι η κλιματική αλλαγή (σε συνδυασμό με άλλες 

περιβαλλοντικές διαταραχές) θα διευκολύνει την ανάπτυξη 

περισσότερων, εντελώς νέων, λοιμωδών στελεχών. Όσον αφορά το 

οικονομικό σκέλος, ερευνητές έχουν αναδείξει τα δυνητικά οικονομικά 

κόστη της κλιματικής αλλαγής, τα οποία προς το παρόν εμφανίζονται 

με όχι τόσο έντονη εξέλιξη και διάσπαρτα στον πλανήτη, αλλά 

σωρευτικά είναι ήδη τεράστια. Ενδεικτικό είναι ότι την τελευταία 

δεκαετία ακόμη και οι Κεντρικές Τράπεζες αναγνωρίζουν τον 

συστημικό κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια 

οικονομία154.  

 

Όπως πολύ σωστά γράφει ο Νικολόπουλος155,  

 

…οι κρίσεις δεν είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη, αλλά 

«συνεργάζονται», συνεξελίσσονται, αλληλοδρούν και 

αλληλεξαρτώνται. Και μάλιστα, στον παγκοσμιοποιημένο, 

εδώ και δεκαετίες, κόσμο που ζούμε, τα σύνορα ανάμεσα 

 
153 https://www.in.gr/2020/08/29/greece/cnn-pandimia-enteinei-tin-prosfygiki-krisi-
antidrasi-tis-eyropis-einai-vanaysi/ 
154 https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/14707/i-pandimia-i-klimatiki-
allagi-kai-i-megali-eykairia/ 
155 Τάκης Νικολόπουλος (2020), «Οικο-κλιματική κρίση και πανδημία», Η Εποχή 13 
Δεκεμβρίου https://www.epohi.gr/article/37733/oiko-klimatikh-krish-kai-pandhmia 



στην οικονομία, κοινωνία, πολιτική αλλά και βιολογία και 

φύση γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα, κατάσταση που 

έφερε στην επιφάνεια και η πανδημία (ή συνδημία) του 

Covid-19. Ειδικότερα, οικολογική/κλιματική κρίση (όπως και 

η υγειονομική-επιδημίες/πανδημίες) και κοινωνική, είναι 

όψεις του ίδιου προβλήματος, της ίδιας καταστροφής.  

 

Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για αναβολή των μέτρων που 

όλοι οι δρώντες, κρατικοί και μη-κρατικοί, γνωρίζουν ότι πρέπει να 

πάρουν. Για παράδειγμα, ενώ εκτιμάται ότι οι χώρες  οι χώρες θα 

επενδύσουν πάνω από 20 τρισεκ. δολάρια, για να επανέλθει η 

ανθρωπότητα εκεί που βρισκόταν πριν ξεσπάσει η πανδημία,  τα 

χρήματα/επενδύσεις που χρειάζονται για την ενίσχυση της παγκόσμιας 

ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής κρίσης, φτάνουν μόλις τα 1,8 

τρισεκ. δολάρια (που στην επόμενη 10ετία θα συμβάλουν σε 7,1 τρισεκ. 

δολάρια «τριπλού οφέλους» οικονομικό, αποφυγή ζημιών, συνολικό 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό). Με άλλα λόγια, η ενίσχυση της 

παγκόσμιας ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής κρίσης, είναι μόλις 

το 1/10 του κόστους της πανδημίας.  

 

Συνακόλουθα η πανδημία μας ανοίγει τα μάτια όχι μόνο ως προς την 

έκταση των προβλημάτων που υπάρχουν, αλλά αποτελεί και κρίσιμη 

καμπή για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους. Οι επιλογές της ΕΕ είναι 

δύο. Να αγνοήσει τα προβλήματα αυτά ή να αλλάξει πορεία και να 

αγκαλιάσει πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ευπάθεια του 

παγκόσμιου συστήματος. Η πρώτη επιλογή θα είναι καταστροφική. 

Χωρίς αποφασιστική δράση, όπως είδαμε παραπάνω, θα αυξήσει τα 

επίπεδα της παγκόσμιας φτώχειας, θα εντείνει τις υποβόσκουσες 

κρίσεις και θα ενισχύσει τις μεταναστευτικές/προσφυγικές ροές. Θα 

επιτείνει και την όξυνση των ανταγωνισμών, με τα κράτη να 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους και να 

ελαχιστοποιήσουν την ανασφάλειά τους στο πλαίσιο ενός παιγνίου 

μηδενικού αθροίσματος, όπου το κέρδος του ενός θα είναι η απώλεια 



του άλλου. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε επιστροφή στις λογικές 

της αντιπαλότητας και του «ο καθένας για τον εαυτό του», οι οποίες 

χαρακτήρισαν τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα. Το 

ζοφερό αυτό σενάριο μπορεί να ανατραπεί μόνο με επένδυση στον 

πολυμερισμό, την υπερεθνική συνεργασία και τη συνειδητοποίηση ότι 

η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εξαρτάται και από την 

ευμάρεια κρατών εκτός  της ΕΕ.  

 

Η κρίση της πανδημίας ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας και η 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για να πετύχει η ΕΕ την 

πολυπόθητη «στρατηγική αυτονομία» απαιτεί να παραδεχτεί και να 

αντιμετωπίσει την περίπλοκη αλληλεξάρτηση του σήμερα, εντός και 

εκτός της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ξεκάθαρες,  χειροπιαστές συνεκτικές 

ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές. Η ΕΕ και η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση εξακολουθεί να έχει σημασία156. Όχι μόνο γιατί αποτελεί 

το πρώτο ιστορικό παράδειγμα επίλυσης συγκρούσεων μέσα από τη 

συνεργασία, αλλά και επειδή έχει τη δυνατότητα και μπορεί να 

συνεισφέρει στην ενίσχυση της παγκόσμιας διακυβέρνησης157.  

 

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο η ΕΕ να μπορεί να 

διακρίνει τις διαφορές μεταξύ της συμβατικής και της παγκόσμιας 

οπτικής158. Η συμβατική οπτική στηρίζεται κυρίως σε ζητήματα που 

αφορούν την αμυντική ικανότητα της ΕΕ και ειδικότερα την προάσπισή 

της χωρίς εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Η παγκόσμια οπτική έχει να κάνει με 

την ικανότητα της ΕΕ να προωθήσει μια σειρά από παγκόσμιες 

πολιτικές που αντανακλούν τις δικές της αρχές και τα δικά της 
 

156Rosa Balfour (2020) “Why Europe Still Matters” Carnegie Europe 14 May 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81793, Andrew Moravchik (2020) “Why 
Europe Wins” Foreign Policy 24 September 
https://foreignpolicy.com/2020/09/24/euroskeptic-europe-covid-19-trump-russia-
migration/ 
157Judy Dempsey (2020) “The Coronavirus Must Push Europe to Rescue 
Multilateralism” Carnegie Europe 26 May 
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/81888 
158Niklas Helwig (2020) EU Strategic Autonomy: A reality check for Europe’s global 
agenda FIIA Working Paper #119 https://www.fiia.fi/wp-
content/uploads/2020/10/wp119_strategic_autonomy-2.pdf 



συμφέροντα159. Με βάση αυτόν τον διαχωρισμό, η ενίσχυση του ρόλου 

της ΕΕ δεν απαιτεί αποχώρηση από συμμαχίες/εταιρικές σχέσεις και 

αποδέσμευση από τις διαδικασίες και τους θεσμούς της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης. Η ουσία της «στρατηγικής αυτονομίας» δεν σημαίνει 

εσωστρέφεια, αλλά διαμόρφωση ενός σκοπού και ενός οράματος που 

θα επιτρέψει στην ΕΕ να διαχειριστεί τη σημερινή περίπλοκη 

αλληλεξάρτηση εν μέσω πολλαπλών παγκόσμιων προβλημάτων αλλά 

και αυξανόμενου γεωπολιτικού ανταγωνισμού. H EE οφείλει στη λογική 

της «στρατηγικής αυτονομίας» να (α) ενισχύσει την ανθεκτικότητα και 

τη συνοχή της, (β) να επενδύσει στην ενδυνάμωση της οικονομικής και 

αμυντικής της ικανότητας, καθώς και (γ) να εμπλακεί ενεργά στην 

διατήρηση και αναζωογόνηση του πολυμερισμού160.   

 

Ειδικότερα161,  

 

1. Σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας η ΕΕ οφείλει να ορίσει τις 

εξωτερικές της προτεραιότητες και επιδιώξεις. Να αναπτύξει ένα 

σχέδιο που προβλέπει που και σε ποιες περιοχές ή συγκρούσεις 

μπορεί, επιθυμεί και υπάρχει ανάγκη να δράσει, μέσα από τη 

δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας.  

2. Σε ζητήματα οικονομίας η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει την παγκόσμια 

νομισματική αξία του ευρώ, μέσα από τη δημιουργία ενός 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου.  

3. Σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, οικονομίας, κοινωνίας η ΕΕ 

οφείλει να επενδύσει περισσότερο σε Ευρωπαϊκές εταιρείες (π.χ. 

Nokia). Αυτό θα διευκολύνει την ΕΕ όχι μόνο να χαράξει την δική 

της ψηφιακή πολιτική, αλλά και να διασφαλίσει και υψηλά 

στάνταρτ προστασίας και πρόσβασης σε ανοικτές βάσεις 
 

159 Παναγιώτης Θωμόπουλος (2021) «Προκλήσεις για την Ευρώπη σε ασταθές 
περιβάλλον» Οικονομική Καθημερινή 10 Ιανουαρίου σελ. 8 
160 Giovanni Grevi (2020) “Fostering Europe’s Strategic Autonomy - A question of 
purpose and action” European Policy Center 22 December 
https://www.epc.eu/en/Publications/Fostering-Europes-Strategic-Autonomy--A-
question-of-purpose-and-acti~3a8478 
161Franziska Branter (2020) “We need to pull our own weight” 10 December European 
Council on Foreign Relations https://ecfr.eu/article/we-need-to-pull-our-own-weight/ 



πληροφόρησης και δεδομένων. Σημαντικό είναι επίσης, σε 

συνεργασία με τις ΗΠΑ, να αναπτύξει κοινές πολιτικές ρύθμισης 

ψηφιακών «γιγάντων» (facebook, google)162.  

4. Σε ζητήματα υγείας οφείλει να ενισχύσει τον συντονισμό της 

στην παραγωγή του ιατρικού εξοπλισμού. Οφείλει επίσης να 

διευρύνει τα δίκτυα εφοδιασμού με στόχο να αποφύγει την 

εξάρτηση από μια πηγή.  Σημαντική είναι επίσης, και σε 

συνεργασία με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες του κόσμου, και η 

ανάγκη δημιουργίας ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, 

καθώς και ενός μηχανισμού καταγραφής των αναγκών σε 

ιατρικό εξοπλισμό, καθώς και εντοπισμού και ελέγχου163.  

5. Σε ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και προστασίας του 

περιβάλλοντος η ΕΕ οφείλει να επενδύσει περισσότερο σε 

«καθαρές» τεχνολογίες μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων, 

σε τεχνολογίες οικολογικών κατοικιών και κτιρίων και 

τεχνολογίες υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, η ΕΕ έχει και 

την υποχρέωση όχι μόνο χρηματοδοτήσει αλλά και να παρέχει 

τις τεχνολογίες αυτές στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο να 

συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση των οικονομιών και 

βιομηχανιών τους από την εξάρτησή τους ορυκτά καύσιμα. Στο 

πλαίσιο αυτό η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην προώθηση και υλοποίηση παγκόσμιων συμφωνιών και 

συμμαχιών.  

 

 

 
162 Σύμφωνα με έρευνα του Bertelsmann Stiftung σε 12,000 πολίτες της ΕΕ, το 63% των 
ερωτηθέντων θα ήθελε η ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών-μελών της σε 
ζητήματα τεχνολογίας και καινοτομίας. Το 69% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η 
συνεργασία θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής τους. Βλ. 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2020-1/november/large-
majority-of-europeans-expect-positive-effects-from-innovation-and-favor-cooperation 
163 Βλ. επίσης N.G. Iverson (2020) DEFINING EUROPE DURING COVID-19 
PANDEMIC: EU’S DISCURSIVE CONSTRUCTION OF PUBLIC HEALTH AND 
ECONOMY, Institute of European Democrats, December, 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/21-
NG_Chun_Sing_DEFINING_EUROPE_DURING_COVID-19_PANDEMIC-4_FINAL.pdf 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΥΝΑ 

1. Δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μηχανισμού ελέγχου και καταπολέμησης των 

κυβερνοεπιθέσεων 

2. Ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών και 

διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής εξαγωγής στρατιωτικών εξοπλισμών 

3. Ενίσχυση και διεύρυνση των ικανοτήτων της ευρωπαϊκής ακτοφυλακής  

4. Διαμόρφωση κοινής πολιτικής σε ζητήματα όπως το ξέπλυμα χρημάτων, οι 

παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, πολιτικές, καθώς και το διασυνοριακό 

εμπόριο 

5. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολιτικών ασύλου, καθώς και της 

αντιμετώπισης της παράνομης διασυνοριακής μετακίνησης ανθρώπων 

6. Χάραξη και υλοποίηση ανεξάρτητων πολιτικών σε ζητήματα που παρατηρείται 

απόκλιση με τις ΗΠΑ, και ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών πόρων της 

ΕΕ 

7. Επίδειξη ισχύος και αποφασιστικότητας προς τη Ρωσία, αλλά και εμπλοκή σε 

διάλογο με στόχο την προστασία αμοιβαίων συμφερόντων  

8. Επανεξέταση των συμφερόντων και σχέσεων με την Τουρκία και της Αραβικές 

χώρες του Κόλπου 

9. Ισορροπία ανάμεσα στους βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης της 

μετανάστευσης και της τρομοκρατίας και τους μακροπρόθεσμους στόχους 

διασφάλισης της σταθερότητας και κοινωνικής/οικονομικής ανθεκτικότητας 

10. Κινητοποίηση ενδιαφερόμενων κρατών-μελών σε συγκεκριμένα ζητήματα  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1. Ανακατανομή και διεύρυνση των δικτύων εφοδιασμού 

2. Διατήρηση και ενίσχυση της επιρροής της σε διεθνή διακυβερνητικούς 

οργανισμούς, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό τους, 

κυρίως σε ζητήματα εκπροσώπησης και ποσοστώσεων ψήφου 

3. Αποτροπή και αντίδραση σε δευτερεύουσες κυρώσεις (κυρίως από τις ΗΠΑ) που 

αποδυναμώνουν τη θέση της ΕΕ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω της δημιουργίας 

μιας Ευρωπαϊκής δημόσιας τράπεζας που συνεργάζεται με χώρες που έχουν λάβει 

κυρώσεις από τις ΗΠΑ, καθώς και την υλοποίηση μέτρων που διευκολύνει το 

εμπόριο μέσω του ευρώ και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση του 

έναντι του δολαρίου  



4. Ενίσχυση και διαμόρφωση εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών, με χώρες 

όπως η Ινδία 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

1. Δημιουργία ανώνυμων Ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων για έρευνα στο χώρο της 

τεχνητής νοημοσύνης καθώς και η δημιουργία ενός συντονιστικού πλαισίου για 

ζητήματα ηθικής/δεοντολογίας  

2. Δημιουργία κανόνων και διαδικασιών για τον έλεγχο ψηφιακού περιεχομένου  

3. Ενίσχυση και στήριξη Ευρωπαϊκών εταιρειών στο χώρο της πληροφορικής και των 

νέων τεχνολογιών 

4. Συνεργασία με τεχνολογικούς «γίγαντες» της Ασίας και των ΗΠΑ  

5. Επιβολή ενός ψηφιακού φόρου, που θα ισχύει για ψηφιακές υπηρεσίες που 

δημιουργούνται και όχι από την γεωγραφική παρουσία των εταιρειών 

ΥΓΕΙΑ 

1. Προώθηση και χρηματοδότηση ιατρικής έρευνας και ανάπτυξης  

2. Συντονισμός των κρατών-μελών τόσο στην αναζήτηση νέων προμηθευτών όσο 

και στην αναζήτηση κοινών θέσεων και πολιτικών σε διεθνής διακυβερνητικά 

φόρουμ  

3. Προώθηση κανόνων υγιεινής και υγείας όχι μόνο ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ 

αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο  

4. Προστασία, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, των δικτύων 

εφοδιασμού υγειονομικού υλικού/εξοπλισμού 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

1. Ενίσχυση και στήριξη της Ευρωπαϊκής τεχνολογίας, τόσο στην εσωτερικό της ΕΕ 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός παγκόσμιου θεσμού 

για την εξάπλωση και χρήση «καθαρών» τεχνολογιών  

2. Έντονη και ενεργητική παρουσία σε όλα τα διεθνή φόρα αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής 

3. Συνεργασία με ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή κράτη, με χρηματοδότηση για έργα 

υποδομής και καθαρές τεχνολογίες 

4. Προώθηση και επένδυση σε ηλιακές και υδροηλεκτρικές τεχνολογίες  

 

Τα παραπάνω αντιπροσωπεύουν μια τεράστια πρόκληση για την ΕΕ 

και τα κράτη-μέλη της. Σε συνδυασμό συνεπάγονται την ανάγκη να 

επανακαθορίσει το ρόλο της τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Οι πολίτες και οι οικονομίες των κρατών-μελών 

έχουν επωφεληθεί από το παγκόσμιο πολιτικό και οικονομικό 

σύστημα. Παρατηρούνται, όμως, και πολλές ασσυμετρίες και 

εξαρτήσεις με χώρες και περιοχές του κόσμου, που έχουν 



εκμεταλλευτεί και επενδύσει πάνω στις εξαρτήσεις αυτές για 

γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα με 

την Κίνα (παραγωγή και δίκτυα εφοδιασμού), τις ΗΠΑ (σε ζητήματα 

εξωτερικής πολιτικής) και τη Ρωσία (ενέργεια – αέριο).  

 

Ενδεικτικά164: 

 

1. Με το ξέσπασμα της πανδημίας και με την Κίνα να 

πρωταγωνιστεί στην παραγωγή μασκών η ΕΕ βρέθηκε σε 

δύσκολη θέση. Λόγω της εξάρτησης από δίκτυα εφοδιασμού, στα 

τέλη του 2020 οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εμφάνισαν μείωση της 

κερδοφορίας τους κατά 40%. Στα τέλη του 2020 η Κίνα ήταν 

υπεύθυνη για περίπου το 80%-90% του παγκόσμιου εφοδιασμού 

των συστατικών για αντιβιοτικά φάρμακα. Επιπρόσθετα, η 

αυξημένη επιρροή που ασκεί η Κίνα μέσω στρατηγικών 

επενδύσεων σε ορισμένα κράτη-μέλη, αποτελεί εμπόδιο στη 

χάραξη εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Προβλήματα δημιουργεί 

και οι επιδοτήσεις  που παρέχει το Πεκίνο σε Κινεζικούς 

βιομηχανικούς και τεχνολογικούς «γίγαντες», που με τη σειρά 

τους όχι μόνο απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση σε 

πίστωση, αλλά αναπτύσσουν και πολιτικές που διαστρεβλώνουν 

το παγκόσμιο εμπόριο και ανταγωνισμό.  

 

2. Σε ζητήματα ψηφιακής πολιτικής το κόστος κυβερνο-επιθέσεων 

και κυβερνο-εκφοβισμού ανέρχεται σε 400 δισεκατομμύρια 

ετησίως, κόστος το οποίο αναμένεται να αυξηθεί με τον 

ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τον έλεγχο της 

τεχνολογίας 5G (η αξία του οποίου αναμένεται να προσεγγίσει 

τα 670 δισεκατομμύρια το 2026). Σημαντικός είναι και ο 

 
164 Mark Leonard & John Shapiro (2020), Sovereign Europe, dangerous world: Five 
agendas to protect Europe’s capacity to act, European Council on Foreign 
Relations, https://ecfr.eu/publication/sovereign-europe-dangerous-world-five-
agendas-to-protect-europes-capacity-to-act/ 
 



ανταγωνισμός για την παγκόσμια αγορά της τεχνικής 

νοημοσύνης, η αξία της οποίας αναμένεται να προσεγγίσει τα 13 

τρισεκατομμύρια δολάρια το 2030.  

 

3. Σε ζητήματα ασφάλειας υπάρχουν πολλά διλήμματα:  

 

• Πολλά θα γίνουν καλύτερα με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ 

αλλά δεν θα αλλάξουν τα πάντα. Ο trump-πισμός θα 

συνεχιστεί με τον έναν ή άλλο τρόπο, που σημαίνει ότι η ΕΕ 

δεν θα είναι πότε σίγουρη για την δέσμευση των ΗΠΑ. 

Επιπρόσθετα, η πολιτική των ΗΠΑ στρέφεται όλο και 

περισσότερο προς την Κίνα. Σαφές είναι όμως ότι και η 

Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πιο ενεργό διεθνή ρόλο. Πως θα 

μπορούσε, λοιπόν, η ΕΕ να αυξήσει τις αμυντικές της 

ικανότητες, καθώς και να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ;  

• Τι θα συμβεί, πως θα μπορούσε να αντιδράσει η ΕΕ, σε 

περίπτωση που η Ρωσία επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την 

Πολωνία ή την Λετονία όπως την Ουκρανία το 2014, με 

στρατηγικές παραπληροφόρησης και άμεσης επέμβασης με 

στόχο να αποσταθεροποιήσει την ΕΕ;  

• Τι μπορεί να σημαίνει η σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ από 

την περιοχή της Μέσης Ανατολής, πως διευκολύνει την 

είσοδο άλλων χωρών, όπως η Ρωσία και η Τουρκία; Το ίδιο 

ισχύει και για την περιοχή της Ασίας, όπου διακυβεύονται 

ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα: πως η αυξανόμενη 

στρατιωτική εμπλοκή της Κίνας αποδυναμώνει τον ρόλο των 

ΗΠΑ και μεταμορφώνει το μεταπολεμικό περιφερειακό 

σύστημα ασφάλειας;  

• Επίσης, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ προχωρήσουν με κυρώσεις 

σε Ρωσία και Κίνα, ποιο αναμένεται να είναι το οικονομικό και 

εμπορικό κόστος για την ΕΕ;  

 



4. Σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής το ετήσιο κόστος για την ΕΕ από 

την αύξηση της στάθμης της θάλασσας αναμένεται να ανέλθουν 

σε 135-145 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2050 (για να αυξηθεί 

σε 450-650 δισεκατομμύρια το 2080). To 2017 τα επικίνδυνα 

καιρικά φαινόμενα κόστισαν 14 δισεκατομμύρια ευρώ, κόστος 

το οποίο αναμένεται να αυξηθεί σε 120 δισεκατομμύρια ευρώ με 

αύξηση της θερμοκρασίας κατά ένα βαθμό κελσίου (1oC).  

Σημαντικές αναμένεται να είναι και έμμεσες επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής, όπως συγκρούσεις και μετανάστευση στην 

ευρύτερη ευρωπαϊκή γειτονιά.  

 

Η ευαλωτότητα αυτή, όμως, δεν σημαίνει, όπως είδαμε και αναλύσαμε 

παραπάνω, ότι η ΕΕ θα πρέπει να απαγκιστρωθεί από την παγκόσμια 

διακυβέρνηση ή να υιοθετήσει πολιτικές προστατευτισμού και 

απομόνωσης.  Όπως επισημαίνει η Balfour165, για να προχωρήσει 

μπροστά η ΕΕ οφείλει να αναπτύξει τρεις προτεραιότητες:  

Πρώτον, να επενδύσει στην ανοικοδόμηση της συνεργασίας της με τις 

ΗΠΑ με στόχο να διασφαλίσει τις διατλαντικές σχέσεις από την 

επιστροφή του trump-ισμού ή ακόμη και από νίκες της ευρωπαϊκής 

Ακροδεξιάς166. Ο βαθμός στον οποίο τα κράτη-μέλη της ΕΕ και οι ΗΠΑ 

μοιράζονται παρόμοιες προκλήσεις είναι εντυπωσιακός: πρέπει να 

μεταρρυθμίσουν τις δημοκρατίες τους για να αντιμετωπίσουν την 

απώλεια εμπιστοσύνης από την πλευρά των πολιτών, να κάνουν 

"πράσινες” τις οικονομίες τους και να αναλάβουν ευθύνες για την 

μετά την πανδημία ανάκαμψη, να αντιμετωπίσουν την 

διεκδικητικότητα των απολυταρχικών παραγόντων, και να 

μεταρρυθμίσουν την πολυμέρεια για να υποστηρίξουν μια πιο ειρηνική 

διεθνή τάξη. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι επίσης απαραίτητο η 

 
165Rosa Balfour (2021) “How Europe can engage with US President Joe Biden” Carnegie 
Endowment 19 January https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/83674 
166Βλ αφιέρωμα του Carnegie Endowment (2021, 26 Ιανουαρίου) “Working with the 
Biden Administration: Opportunities for the EU” 
https://carnegieeurope.eu/2021/01/26/working-with-biden-administration-
opportunities-for-eu-pub-83560  



ΕΕ χρειάζεται να αποφύγει τις σιωπηλές προσεγγίσεις σε πολιτικές και 

να εστιάσει αντί αυτού σε τομείς διατλαντικού συμβιβασμού. Τα 

περισσότερα από τα θέματα στα οποία πρέπει να συνεργαστούν ΕΕ και 

ΗΠΑ -από την κλιματική κρίση μέχρι τη συνεργασία με τα Δυτικά 

Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και το Ιράν- θα 

απαιτήσουν σύγκλιση καθώς και ανταλλαγές. Αυτό που χρειάζεται 

τώρα είναι μια ιεραρχία αρχών και συμφερόντων για να διέπουν τις 

συνομιλίες τους167.  

Δεύτερον, να προσαρμοστεί στις νέες μορφές παγκόσμιας 

συνεργασίας. Η πολυπολικότητα και η άνοδος των δυνάμεων εκτός 

Δύσης, συμπεριλαμβανομένων των μεσαίων δυνάμεων, έχουν 

συμβάλει στη δημιουργία ενός διεθνούς περιβάλλοντος που ευνοεί 

περισσότερο ρευστές και μεταβαλλόμενες διευθετήσεις μαζί με 

παλαιότερες συμμαχίες. Κατά συνέπεια, η ΕΕ πρέπει να εκμεταλλευτεί 

κάθε ευκαιρία για να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ -στα Ηνωμένα Έθνη και 

στα σώματα της, μέσω των G7 και G20, και μέσω νέων μορφών 

συνεργασίας, όπως το φόρουμ Democracies 10 για την προάσπιση της 

παγκόσμιας τάξης και της παγκόσμιας φιλελεύθερης διακυβέρνησης 

(που συμπεριλαμβάνει τις μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου όπως 

η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία η 

Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ).  

Τρίτον, να διατηρήσει την ελκυστικότητα της και τον ρόλο της ως 

προστάτιδα των κανόνων παγκοσμίως. Δεν θα πρέπει να παραιτηθεί 

από αυτό. Ως «ήρεμη υπερδύναμη»168 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

και με επιρροή στους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς. Διαθέτει 

σημαντική εσωτερική αγορά που τις επιτρέπει να ελέγχει εμπορικές και 
 

167 Michael Trinkwalder (2021) “Don’t hit snooze on European Sovereignty” Global 
Policy 25 January  https://www.globalpolicyjournal.com/blog/25/01/2021/dont-hit-
snooze-european-sovereignty, Dimitar Bechev & Harmut Mayer (2021) “Europe and 
America under the Biden Administration” Europe’s Futures: Ideas for Action 20 January 
https://europesfutures.eu Claudia Major & Christian Molling (2020) “Less Talk, 
More Action” International Politik Quarterly 2 December https://ip-
quarterly.com/en/less-talk-more-action 
168 Άντριου Μοράβτσικ (2021) «Η ΕΕ είναι μια επιτυχημένη ήρεμη δύναμη» Το Βήμα 17 
Ιανουαρίου σελ. Α28.  



επενδυτικές ροές. Η ΕΕ ηγείται της κλιματικής αλλαγής, μέσω της 

πρωτοποριακής νομοθεσίας της και πολιτικών όπως η αγορά 

άνθρακα. Επίσης, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ζητήματα 

ανθρωπιστικής/αναπτυξιακής βοήθειας. Ενδεικτικά, μέσα στο 2020 

χορήγησε 37 δισ. ευρώ σε χώρες εκτός Ευρώπης για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας169. Παρά τα πλεονεκτήματα αυτά, η ΕΕ δεν έχει την 

απόδοση που θα έπρεπε να έχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως πολύ 

σωστά γράφει ο Nye170, το ζητούμενο σήμερα δεν θα πρέπει να είναι ο 

ανταγωνισμός προπαγάνδας,  αλλά μια στρατηγική που βαδίζει με τη 

λογική ότι η «εξουσία μαζί με τους άλλους» έχει μεγαλύτερη σημασία 

από την «εξουσία πάνω σε άλλους». Η πανδημία αποδεικνύει την αξία 

και σημασία όλων εκείνων των δυνάμεων και δρώντων που δεν 

σχετίζονται μόνο με την ισχύ αλλά κυρίως με την συνεργασία171 - 

πρόκειται για μια απειλή η οποία δεν αντιμετωπίζεται και κερδίζεται 

από στρατούς, αλλά από επιστήμονες, ιατρούς, νοσηλευτές, πολίτες και 

πολιτικούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση η ΕΕ θα μπορούσε να: 

 

1. Διεκδικήσει ηγετικό ρόλο στη μάχη εναντίον της κλιματικής 

κρίσης και να προτείνει στις ΗΠΑ και την Κίνα τη δημιουργία μιας 

"Ένωσης για το Κλίμα”. Όπως γράφει ο  Wolf172, μια ένωση που 

θα περιλαμβάνει τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, 

θα καθιστούσε δύσκολο για κάθε χώρα να παραβλέψει τα μέτρα 

για την προστασία του κλίματος. Από την αμερικανική οπτική, η 

 
169Βλ.  https://www.capital.gr/diethni/3499493/m-sxoinas-i-europi-tha-protagonistisei-
gia-tin-pagkosmia-sunergasia-sti-meta-tin-pandimia-epoxi 
170 Joseph Nye (2020) «Για να σώσεις τον εαυτό σου, σκέψου τους άλλους» Καθημερινή 
19 Απριλίου σελ. 8 
171 Eliza Vas (2020) “Lessons learned by the EU in the context of Covid-19 that can be 
used as potential soft-power tools” Institute of European Democrats 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/20-
Vas_LESSONS_LEARNED_BY_THE_EU_IN_THE_CONTEXT_OF_COVID-19_final.pdf, 
Konstantinos Papanikolaou (2020) “What kind of power? How the Covid-19 crisis 
affects the orientation of EU as a global actor” Institute of European Democrats 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/33-
Papanikolaou_What_kind_of_power-1-1_Final.pdf 
172 Guntram Wolf (2020) Europe should promote a Climate Club after the US elections 
Bruegel 10 December https://www.bruegel.org/2020/12/europe-should-promote-a-
climate-club-after-the-us-elections/ 



συμμετοχή της Κίνας θα μπορούσε ακόμη και να ανταμειφθεί με 

την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους των δασμών στις 

εισαγωγές που επέβαλε η κυβέρνηση Trump. Και η Ευρώπη θα το 

θεωρούσε προς το γεωπολιτικό της συμφέρον το να αποφύγει 

μια κλιμάκωση της έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.  

2. Πρωταγωνιστεί στην προστασία και στήριξη των αδύναμων και 

ευάλωτων χωρών και περιοχών του κόσμου, που μαστίζονται 

από φτώχεια και συγκρούσεις – και συγκεκριμένα μέσα από μια 

πρωτοβουλία σύστασης ενός παγκόσμιου προγράμματος για 

την ανασυγκρότηση μετά την πανδημία, με στόχο την 

καταπολέμηση των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων που έχει 

και θα έχει η πανδημία στις αναπτυσσόμενες χώρες173.  

 

Κατά συνέπεια, το ζητούμενο είναι η χάραξη και ανάπτυξη μιας 

προληπτικής διπλωματίας και παρουσίας, η οποία όχι μόνο προβάλλει 

τα συμφέροντα της ΕΕ174, αλλά επενδύει και στην ενίσχυση του 

πολυμερισμού σε ζητήματα υγείας, ψηφιακής ανάπτυξης και 

κλιματικής αλλαγής175. Και η ΕΕ διαθέτει όλα εκείνα τα «προσόντα» που 

 
173 Βλ. Polypandemic, Munich Security Report Special Edition on Development, 
Fragility, and Conflict in the Era of Covid-19, ό.π.  
174 Fraser Cameron (2020) “Give Lisbon 
a chance: How to improve EU foreign policy” European Policy Centre 8 January 
https://wms.flexious.be/editor/plugins/imagemanager/content/2140/PDF/2021/Foreig
n_Policy_v3.pdf, Ana Lazaro (2020) “EU will lose its supremacy unless it invests more, 
says diplomatic chief to Euronews” 10 December 
https://www.euronews.com/2020/12/03/eu-will-lose-supremacy-unless-it-invests-
more-diplomacy-chief-tells-euronews 
175 Βλ. Louise van Schaik, Knud Erik Jørgensen & Remco van de Pas (2020) «Loyal at 
once? The EU’s global health awakening in the Covid-19 pandemic», Journal of 
European Integration, 42:8, 1145-1160, Giuliano Irace (20200 “Forwarding Europe’s 
‘Smart Power’ through the Current COVID Crisis” Institute of European Democrats 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/12-
Irace_Forwarding_Europes_Smart_Power_through_the_Current_COVID_Crisis-
Final.pdf. 



απαιτούνται για τη χάραξη αυτής της στρατηγικής176. Με τον 

Μηχανισμό Ανθεκτικότητας και το γεγονός ότι υιοθέτησε την έκδοση 

κοινού χρέους ενίσχυσε την αξιοπιστία της ΕΕ στη διεθνή σκηνή. Όχι 

μόνο αποτελεί μια εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, αλλά αποδεικνύει ότι 

μπορεί να αλλάξει πορεία και να καινοτομεί (τουλάχιστον κάτω από 

την πίεση των γεγονότων).  

 

Παρ’ όλα αυτά, το ότι οι καλύτερες μέρες της ΕΕ έχουν τελειώσει, έχει 

γίνει μια συνήθης επωδός. Δικαιολογημένα. Οι κρίσεις επικρέμονται 

αρκετά πέρα από τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Η Κίνα έχει αναδειχθεί ως 

σημαντική οικονομική δύναμη. Οι πολίτες των κρατών-μελών (και όχι 

μόνο) έχουν ανταποκριθεί στο δόλωμα του οικονομικού λαϊκισμού. Και 

με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε υποχώρηση και το Ηνωμένο Βασίλειο 

εκτός της ΕΕ, ακόμη και οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές της της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης κάνουν λόγο για το αναπόφευκτο της 

παρακμής της. Ξεχνάμε, ωστόσο, όπως σωστά επισημαίνει η  Anu 

Bradford177, ότι σε  έναν κόσμο αυξανόμενης απογοήτευσης σχετικά με 

την διεθνή συνεργασία, η Επίδραση των Βρυξελλών (“Brussels 

Effect”) έχει παραγάγει εντυπωσιακή συμμόρφωση, αν όχι συναίνεση, 

σε κρίσιμα διασυνοριακά ζητήματα, όπως το ιδιωτικό απόρρητο 

δεδομένων.  Οι κανονισμοί της ΕΕ καθορίζουν τις προεπιλεγμένες 

ρυθμίσεις απορρήτου στο iPhone. Θέτουν τους όρους για το πώς 

υλοτομείται η ξυλεία στην Ινδονησία, πώς παράγεται το μέλι στην 

Βραζιλία και ποια ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές κακάο 

στο Καμερούν. Αποφασίζουν ποιος εξοπλισμός εγκαθίσταται στα 

 
176 Christoph Abels, Helmut Anheier Iain Begg & Kevin Featherstone (2020) 
“Enhancing Europe’s Global Power” Global Policy 11(1) 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1758-5899.12792, Ionuț-Mircea Marcu 
(2020) “How can a common European historical memory enhance EU`s soft power 
after the COVID-19 crisis? 
” Institute of European Democrats https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-
values/04-
MARCU_HOW_CAN_A_COMMON_EUROPEAN_HISTORICAL_MEMORY_ENHANC
E_-_FINAL.pdf 
177 Anu Bradford (2020) The Brussels Effect How the European Union Rules the World 
Oxford University Press.  
 



εργοστάσια γαλακτοκομικών προϊόντων στην Κίνα και πόση 

ιδιωτικότητα παρέχεται στους χρήστες του Διαδικτύου στην Λατινική 

Αμερική. Που σημαίνει ότι επειδή η ΕΕ διαδραματίζει αυτόν τον ρόλο, 

όχι μόνο μπορεί να μεταμορφώσει τις διαδικασίες της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης σε πολλούς τομείς, αλλά και ότι θα παραμείνει μια 

σημαντική δύναμη στην παγκόσμια πολιτική. Η Επίδραση των 

Βρυξελλών θα επιμείνει, επεκτείνοντας την κανονιστική ηγεμονία της 

ΕΕ στο ορατό μέλλον, αμφισβητώντας έτσι την έννοια της 

αναπόφευκτης συνολικής χρεοκοπίας της Ευρώπης.  

2.3 Εμπλοκή και συμμετοχή των πολιτών 

Η ΕΕ μπορεί και έχει την ευθύνη να δώσει προτεραιότητα στα 

συμφέροντα της. αλλά και τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, 

εγγυώμενη την πολυμέρεια, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, επιλέγοντας και ένα δρόμο και ένα δρόμο συνεργασίας 

που ενισχύσει την ανθεκτικότητα της διεθνούς κοινωνίας και της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης178. Η ΕΕ, ωστόσο, για να μπορέσει να 

διασφαλίσει την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, να 

αντιμετωπίσει τις εσωτερικές της διαμάχες, την απώλεια εμπιστοσύνης 

από την πλευρά των πολιτών, την διεκδικητικότητα των λαϊκιστικών 

και απολυταρχικών ηγετών, καθώς και να στηρίξει την πολυμέρεια για 

μια πιο ειρηνική ευρωπαϊκή και διεθνή τάξη, θα πρέπει να αποκτήσει 

απευθείας σχέση με την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Η ΕΕ θα προχωρήσει 

και θα πετύχει μόνο όταν διασφαλίσει ευρεία στήριξη από τους πολίτες 

των κρατών-μελών της.  

Η χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής σε επίπεδο επίσημης πολιτικής 

και διπλωματίας δεν αρκεί. Η οποιαδήποτε στρατηγική χωρίς στήριξη 

από τους πολίτες θα είναι επισφαλής και ευάλωτη στις αδίστακτες 

επιθέσεις και φιλοδοξίες των λαϊκιστών. Το ζητούμενο πλέον είναι η 

ανάγκη διεξαγωγής μιας ανοικτής και διαφανούς συζήτησης.  Τόσο η 

 
178 Dawid A. Fusiek (2020) “Towards Normative Europe” Institute for European 
Democrats https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/13-
FUSIEK_Towards_Normative_Power_Europe_Final.pdf 



ΕΕ όσο και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ελέγχονται για αυτά 

που λένε, για την ακρίβεια των στοιχείων τους καθώς και τις πολιτικές 

που υιοθετούν. Οι πολίτες οφείλουν να γνωρίζουν τις απειλές για την 

υγεία τους, καθώς και πως οι οικονομικές, γεωπολιτικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν το μέλλον της εργασίας τους, των 

οικογενειών τους και της ζωής τους. Αυτό απαιτεί να ακουστούν179. Και 

ειδικότερα, όπως απέδειξε η πανδημία, όταν οι φόβοι για πολιτική και 

την ασφάλεια δεν διευκόλυναν μια συλλογική αντίδραση180. Εκτός 

αυτού, όπως αποδεικνύει μελέτη του Bertelsmann Stiftung181, και οι 

συνθήκες στο εσωτερικό αρκετών χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ δεν 

ήταν ευνοϊκές για τη διαχείριση της κρίσης.  

 

 

 
179 Domenico Valensa (2020) MUTUALITY ABOVE GEOPOLITICS Reshuffling EU 
strategic communication in COVID-19 times Institute of European Democrats 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/09-
Valenza_MutualityAboveGeopolitics_Final.pdf 
180Yanzhong Huang (2021) «Γιατί ο κόσμος νικήθηκε από την πανδημία» Foreign Affairs 
Hellenic Edition 29 Ιανουαρίου http://www.foreignaffairs.gr/articles/73076/yanzhong-
huang/giati-o-kosmos-nikithike-apo-tin-pandimia 
181Βλ. “Corona pandemic shows that many states are poorly prepared” 26 January 
https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/topics/latest-news/2021/january/corona-
pandemic-shows-that-many-states-are-poorly-prepared 
.      
 
 



 

 
 

 

Με βάση τις σημερινές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις η ΕΕ 

οφείλει να επενδύσει στην ανθεκτικότητα της (ικανότητα πρόληψης, 



ανταπόκρισης και ανάκαμψης από σοκ και κρίσεις182) όχι μόνο μέσα 

από συναινετικές αποφάσεις των θεσμών, αλλά και μέσα από μια 

ουσιαστική συγκατάθεση των πολιτών της. Που σημαίνει ότι η 

βιωσιμότητα της ΕΕ θα πρέπει να στηρίζεται όχι μόνο σε 

ενδοκυβερνητικές ή  διακυβερνητικές αλλά και σε διακοινωνικές 

σχέσεις επικοινωνίας και διαβούλευσης. Για να προχωρήσουν τα 

κράτη-μέλη της ΕΕ θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαισίου όπου το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό δεν θα είναι μόνο η επιβολή πολιτικών, αλλά 

και η μετάβαση σε ένα μοντέλο λήψης αποφάσεων που δεν 

αποστειρώνει τους πολίτες και την κοινωνία πολιτών, αλλά τους 

προσφέρει έναν ενεργητικό ρόλο στην πορεία και το περιεχόμενο των 

πολιτικών.   

 

Τόσο σε επίπεδο θεσμών της ΕΕ, όσο και στο εσωτερικό των κρατών-

μελών οι υπεύθυνοι λήψης και χάραξης πολιτικής οφείλουν να 

αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και συνομιλούν 

με τους πολίτες. Η συζήτηση για την ΕΕ, την πορεία και το μέλλον της, 

συνήθως, προβάλλεται ως ένα παιχνίδι ισχύος και εξουσίας ανάμεσα 

στα κράτη-μέλη και τα εθνικά τους συμφέροντα. Η λογική αυτή όχι 

μόνο επιτρέπει στα ΜΜΕ (παραδοσιακά και σύγχρονα) να υπερ-

δραματοποιούν τις διαμάχες των κρατών-μελών και να διαχέουν 

διαστρεβλωμένες «αλήθειες», αλλά υποβαθμίζει και τη σημασία ενός 

ουσιαστικού διαλόγου που αποβλέπει στην οικοδόμηση σχέσεων 

εμπιστοσύνης, την κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, των 

αξιών και των αναγκών των άλλων χωρών, με την επικοινωνία και την 

ανταλλαγή απόψεων, καθώς την διόρθωση παρανοήσεων σχετικά με 

 
182Mai’a, K. & Porte La T. (2017) “The European Union and Image Resilience during 
Times of Crisis: The Role of Public Diplomacy” The Hague Journal of Diplomacy 12(4), 
257-282,  
Tocci, N. (2019) “Resilience and the role of the European Union in the world” 
Contemporary Security Policy 41(2): 1-19, Wagner, W. & Anholt, R. (2016) “Resilience as 
the EU Global Strategy’s new leitmotif: pragmatic, problematic or promising?”  
Contemporary Security Policy, 37(3):414-430. 



την εικόνα της εκάστοτε χώρας και με την ανεύρεση όπου είναι 

δυνατόν κοινών στόχων και αξιών183. 

 

Και ειδικότερα σήμερα, όπου το ζητούμενο της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης είναι η ανταπόκριση σε ένα ταχέως 

παγκοσμιοποιούμενο περιβάλλον και στις νέες απειλές και 

προκλήσεις184. Ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, αναπτυξιακές 

πολιτικές κλπ. απαιτούν τη διαβούλευση πλήθους δρώντων – τη 

δημιουργία κόμβων για συζήτηση, επιχειρηματολογία και 

αντιπαραβολή επιχειρημάτων, και εποικοδομητική κριτική. Η 

επικοινωνία μέσω του διαλόγου απαιτεί από τα κράτη-μέλη και την ΕΕ 

να ξεπεράσουν τις στενόμυαλες θεσμικές ανησυχίες και 

προτεραιότητές τους και να στρέψουν την προσοχή τους προς την 

παροχή δημόσιων αγαθών, καθώς και την επίλυση παγκόσμιων 

προβλημάτων. Τέτοια προβλήματα αντιμετωπίζονται παραδοσιακά 

στο πλαίσιο ευρωπαϊκών διακυβερνητικών φόρουμ, τα οποία σε 

αρκετές περιπτώσεις όχι μόνο έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή για την 

επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων, αλλά παραμένουν και 

περιορισμένα σε διπλωματικές διακυβερνητικές πρακτικές που 

αποτυγχάνουν να εμπλέξουν σε αυτές τους πολίτες.  

 

Οι προκλήσεις είναι τέτοιες που απαιτούν συζήτηση και συμμετοχή 

των πολιτών. Ας πάρουμε το παράδειγμα της ασφάλειας και άμυνας 

της ΕΕ185.  Το ζητούμενο δεν είναι η συνεχιζόμενη διαμάχη μεταξύ 
 

183 Giruado Jacopo (2020) “MULTILATERALISM AND IDENTITY: Can the COVID-19 
pandemic create a sense of common sharing and an improvement in international 
relations?” Institute of European Democrats 
https://www.iedonline.eu/download/geopolitics-values/11-
Giraudo_Jacopo_Multilateralism_and_Identity.pdf, Joris Melman (2020) “Shaping 
public support National governments’ discourse on Europe” Plato: The post-crisis 
legitimacy of the European Union #1 https://www.plato.uio.no/publications/policy-
papers/plato-policy-briefs/plato-policy-brief-01-melman-dec-2020.pdf 
184 Monika Sus and Marcel Hadeed (eds.) (2019) European Security 2030 Dahrendorf 
Forum https://www.dahrendorf-forum.eu/wp-content/uploads/2019/09/Dahrendorf-
Foresight-Report.pdf,  
185 Sophia Besch & Luigi Scazzieri (2020) “Strategic autonomy and the next four years of 
EU-US relations" Center for European Reform 15 December https://www.cer.eu/in-the-
press/strategic-autonomy-and-next-four-years-eu-us-relations  



αυτών που επιθυμούν την απαγκίστρωση από τις ΗΠΑ και αυτούς που 

επιθυμούν την αμυντική αυτονομία της ΕΕ, και η επικράτηση μια εκ των 

δύο απόψεων/προσεγγίσεων. Το ζητούμενο είναι η ΕΕ να επικεντρωθεί 

στο πως θα μπορούσε να ενισχύσει τις δυνατότητες που διαθέτει για 

να ανταπεξέλθει σε προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας. Αυτό απαιτεί 

ανοικτό και απτό διάλογο, όχι μόνο ανάμεσα στις κυβερνήσεις των 

κρατών-μελών και τους θεσμούς της ΕΕ, αλλά και ανάμεσα στους 

πολίτες των κρατών-μελών. Ένας τέτοιος διάλογος όχι μόνο θα 

αναδείξει τις διαφορές και τους προβληματισμούς/φόβους που 

υπάρχουν, αλλά θα διευκολύνει και τη γεφύρωσή τους με στόχο η ΕΕ 

να καταλήξει σε μια κοινή εκτίμηση των απειλών και της 

αντιμετώπισής τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις επενδύσεις 

που απαιτούνται και την ετοιμότητά της.  

Ενδεικτικό είναι και το παράδειγμα της ανάπτυξης. Από την έναρξη της 

βιομηχανοποίησης η λύση σε όλα τα οικονομικά προβλήματα ήταν η 

μεγέθυνση της παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό 

ήταν εφικτό σε έναν άδειο κόσμο, όπου οι ορυκτοί και άλλοι πόροι 

ήταν σε αφθονία. Σήμερα, όμως, όχι μόνο λιγοστεύουν οι πόροι, αλλά 

προκαλούνται και σημαντικές ζημιές στο περιβάλλον/κλίμα. Μήπως 

ήρθε, λοιπόν, η στιγμή η ΕΕ να σκεφτεί και να δράσει με διαφορετικά 

παραδείγματα ανάπτυξης, που επενδύουν στην ποιοτική ανάπτυξη και 

που αποδομούν την κυρίαρχη λογική της ανάπτυξης, δηλαδή τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους, και την προσαρμογή σε περιβαλλοντικούς 

και κοινωνικούς στόχους. Θα μπορούσε η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της  να 

κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση; Είναι εφικτό ή ουτοπικό; Πριν 

απαντήσουμε, χρήσιμο είναι να υπογραμμιστεί ότι η πλειοψηφία των 

πολιτών της ΕΕ  αντιλαμβάνονται ότι τα σημερινά προβλήματα 

απαιτούν νέα παραδείγματα186 αντιμετώπισης/κατανόησης του 

κλίματος. Υπάρχουν και κράτη-μέλη, όπως η Σουηδία, που ήδη 

 
186 Susi Dennison & Pawel Zerka (2020) “Together in trauma: Europeans and the 
world after covid-19” European Council of Foreign Affairs 
https://ecfr.eu/publication/together_in_trauma_europeans_and_the_world_after_covi
d_19 



κινούνται στη λογική ενίσχυσης των ανανεώσιμων πόρων, της 

οργανικής/βιολογικής γεωργίας και των βιώσιμων αγρο-οικολογικών 

συνεταιρισμών. Σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη επιθυμούν να 

ξεκινήσουν μια δημόσια συζήτηση πάνω στο ζήτημα της οικονομίας, 

αυτή θα πρέπει να στηριχθεί στα εξής: Πρώτον, ότι η σημερινή χαμηλή 

παγκόσμια οικονομική επίδοση οφείλεται σε διαφορετικούς 

παράγοντες από τις πρώην κρίσεις. Η αυξανομένη συμμετοχή του 

κράτους και οι ενέσεις χρηματοδότησης των τραπεζών στην κρίση του 

2008, μπορεί να απέτρεψαν την κατάρρευση του συστήματος αλλά 

απέτυχαν να παράγουν ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας. 

Δεύτερον, ότι οι κοινωνίες μας είναι βαθιά ενσωματωμένες στο 

παράδειγμα της οικονομικής ανάπτυξης. Ξεχνάμε, όμως, ότι ιστορικά η 

ανάπτυξη είναι μόνο 200 ετών περίπου. Που σημαίνει ότι εάν υπάρχει 

μια φυσική κατάσταση της οικονομίας αυτή είναι σταθερή και όχι 

επεκτατική. Τρίτον, ότι οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους 

λειτουργεί και επηρεάζεται το περιβάλλον δεν έχουν κατανοηθεί 

πλήρως. Η αβεβαιότητα για το μέλλον, ωστόσο, δεν υπολογίζεται και 

αγνοείται το ενδεχόμενο αρνητικής επίδρασης του περιβάλλοντος. Θα 

ήταν, λοιπόν, πιο ορθολογικό να προχωρήσουμε με μια πιο 

επιφυλακτική λογική. Εξάλλου, η επιθετική συμπεριφορά των 

τελευταίων 200 ετών έχει σε πολλές περιπτώσεις αποδειχθεί 

καταστροφική και ελλιπής187.  

Κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί η διαβούλευση για ζητήματα 

ανάπτυξης. Να γίνει κατανοητό ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι άμεσα 

συνδεδεμένη με την «υγεία» του πλανήτη και ότι η οικονομία και η 

προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν 

ολιστικά. Το ίδιο ισχύει και για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. 

Πολλά έχουν γίνει. Αυτά που έχουν γίνει, όμως, είναι μικροσκοπικά, 

μέτρια και δυσανάλογα ως προς το μέγεθος του προβλήματος.  Το 

 
187 Ιωάννα Λαλιώτου (2020) «Η επόμενη μέρα της πανδημίας είναι ήδη εδώ» Το Βήμα 1 
Μάιου https://www.tovima.gr/2020/05/01/opinions/i-epomeni-mera-tis-pandimias-
einai-idi-edo/ 

 



πρόβλημα παραμένει και επιδεινώνεται. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ πολλές 

φορές περιορίζονται από βραχυπρόθεσμα συμφέροντα, οφείλουν 

όμως να λειτουργήσουν ως φωνές τροφοδότησης νέων εναλλακτικών 

προτάσεων και πολιτικών. Η αναγνώριση της πραγματικότητας αυτής 

θα μπορούσε να παράγει σε δημοκρατικές χώρες, όπως είναι αυτές της 

ΕΕ,  βαθυστόχαστο διάλογο και αποτελεσματικές πολιτικές. Σε 

περίπτωση που η ΕΕ, για παράδειγμα, εκφράσει τη βούληση να 

προχωρήσει με τη λογική αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει τη συζήτηση με 

την επισήμανση ότι σε μια περίοδο παγκοσμίων απειλών η έννοια του 

εθνικού συμφέροντος θα πρέπει να  αναθεωρηθεί σημαντικά. Το εθνικό 
συμφέρον αντιμέτωπο με παγκόσμια προβλήματα δεν μπορεί να 

εκπληρωθεί με βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες και 

σε σύγκρουση με το παγκόσμιο καλό/συμφέρον, αλλά μόνο από κοινού 

με το παγκόσμιο καλό/συμφέρον. Που σημαίνει ότι ο διάλογος θα 
πρέπει να μετακινηθεί από την αντιπαράθεση/σύγκρουση μεταξύ του 

εθνικού και παγκοσμίου συμφέροντος και να την τοποθετήσει σε ένα 

διαφορετικό πλαίσιο, δίλημμα, ρωτώντας εάν τα κράτη έχουν την 

πολυτέλεια να αγνοήσουν το κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής188. Προς 

αυτήν την κατεύθυνση, τόσο σε επίπεδο θεσμών, κυβερνήσεων όσο και 

κοινωνίας πολιτών της ΕΕ, πρέπει να υπάρξει ένας συστηματικός και 

ουσιαστικός διάλογος, με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών, 

οικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης και την αναζήτηση 

πολιτικών που διασφαλίζουν ένα βιώσιμο μέλλον και συμβάλλουν στην 

κοινωνική δικαιοσύνη, περιλαμβάνοντας το σύνολο της κοινωνίας στις 

προβλέψεις τους189.  

 
188 Nathan Alexander Sears (2020) “Existential Security: Towards a Security Framework 
for the Survival of Humanity” Global Policy 11 (2):255-266.  Βλ. επίσης Στέφανος Φωτίου 
(2020) Προς ένα μετά-COVID19 νέο αναπτυξιακό μοντέλο: Η λύση της Πλανητικής 
Υγείας Καθημερινή 19 Μάιου https://www.kathimerini.gr/world/1078798/pros-ena-
meta-covid19-neo-anaptyxiako-montelo-i-lysi-tis-planitikis-ygeias/ 
189 Heather Grabbe & Stephan Lehne (2019) “Climate politics in a fragmented Europe” 
Carnegie Endowment Europe 
https://carnegieendowment.org/files/Lehne_Grabbe_Climate_v2.pdf 
 



Η λογική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί και σε ζητήματα τρομοκρατίας 

και μετανάστευσης. Η τρομοκρατία έχει εμφανείς συνέπειες τα 

τελευταία χρόνια και για αυτό πρέπει κανείς να είναι σκεπτικός όσον 

αφορά εξηγήσεις που δίνουν έμφαση σε ορισμένα στοιχεία ερμηνείας 

του φαινομένου. Ο εχθρός της ΕΕ δεν είναι το Ισλάμ αλλά ο 

τζιχαντισμός, ο φανατισμός και η ισλαμιστική τρομοκρατία, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από παγκόσμιες ή και περιφερειακές τρομοκρατικές 

οργανώσεις (Αλ Κάιντα, Ισλαμικό Κράτος, Αλ Νούσρα, ΑΚΑΜ, Μπόκο 

Χαράμ κ.ά.), αλλά και με τις επιθέσεις μοναχικών λύκων και μιμητών 

εντός των πόλεων της Δύσης. Ουσιαστικά, πρέπει να κατανοήσουμε 

την ισλαμιστική τρομοκρατία και το πώς αυτή αναπτύσσεται στον 

ισλαμικό κόσμο, αλλά και τη ριζοσπαστικοποίηση στις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες. Οι νέοι που διαπράττουν τις επιθέσεις στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες ή που έχουν μετατραπεί σε αλλοδαπούς μαχητές είναι 

παιδιά μιας ευρύτερης μηδενιστικής κουλτούρας της βίας που 

διατρέχει τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες και βρίσκει στοιχεία 

ταυτότητας και οντότητας στην ισλαμιστική τρομοκρατία και σε 

οργανώσεις όπως το Ισλαμικό Κράτος190.  

 

Σε ζητήματα μετανάστευσης θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι 

σημερινές πολιτικές είναι κοντόφθαλμες και εθνικιστικές. Το ζήτημα 

είναι σύνθετο και πολύπλοκο και προκύπτει από πολλούς παράγοντες 

όπως εμφύλιες ή περιφερειακές συγκρούσεις, επιδημίες, φτώχεια και 

εκμετάλλευση191. Η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί τη 

δημιουργία ευνοϊκών χώρων για εκτενής συζητήσεις, ανταλλαγή 

πληροφοριών και ανατροφοδότησης, με στόχο όχι μόνο την 

κατανόηση του προβλήματος, αλλά και την άσκηση πίεσης σε πολίτες 

και κυβερνήσεις που αδυνατούν ή δεν θέλουν να αντιληφθούν τις ρίζες 

του ζητήματος. Πως μπορούμε να υπερβούμε τις συναισθηματικές 

αντιστάσεις μας και συχνά έντονες πολιτικές συζητήσεις/θέσεις μας για 

 
190 Olivier Roy (2017) Τζιχάντ και θάνατος Πόλις 
191 S. Bebbe & Mary Kaldor (2010) The Ultimate Weapon is No Weapon: Human Security 
and the New Rules of War and Peace Public Affairs Publications 
 



τον προσφυγικό; Πως μπορούμε να παλέψουμε στερεότυπα και 

προκαταλήψεις που αφορούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες; 

Πως να κατανοήσουμε και να μιλήσουμε για τους «άλλους»; Μπορούν 

κάποιες συγκεκριμένες μερίδες προσφύγων και μεταναστών 

να αφομοιωθούν τελικά με τους Ευρωπαίους πολίτες; Θέλουν 

πραγματικά να συνυπάρξουν και να απολαύσουν τις ελευθερίες μέσα 

στη δυτική κουλτούρα πολιτισμού καθώς επίσης και με τα ήθη και 

έθιμα τα οποία περιέχει ο δυτικός τρόπος ζωής με ότι απολαμβάνουν 

οι πολίτες της Ευρώπης;  

 

Είναι σύνηθες η προσπάθεια αντιμετώπισης συγκεκριμένων 

προβλημάτων να οδηγεί στην ανάδυση συγκεκριμένων λύσεων και 

πρακτικών, καθώς και ιδεών, πεποιθήσεων και υποθέσεων εργασίας 

που σχηματίζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και πλαίσιο που κατευθύνει 

τον τρόπο ενατένισης του κόσμου και επίλυσης των προβλημάτων στο 

διηνεκές. Το σύνολο των ιδεών αυτών που συνδέονται λογικά μεταξύ 

τους αποκαλούμε παράδειγμα. Η κατάσταση αυτή, αν και εύλογη 

πολλές φορές οδηγεί στο παράδοξο να επιχειρούμε να 

αντιμετωπίσουμε σύγχρονες προκλήσεις με πρότερα ιδεολογικά 

σχήματα, και καταλήγει συχνά σε ιδεολογικές αγκυλώσεις. Τούτο 

ισχύει, για παράδειγμα, στην κατευθυντήρια γραμμή της πολιτικής και 

της οικονομίας, στην απροβλημάτιστη παραδοχή δηλαδή ότι η 

μεγέθυνση της οικονομίας αποτελεί πανάκεια και ότι η απουσία της 

ισοδυναμεί με μια διαρκή προβληματική κατάσταση. Ενώ η μεγέθυνση 

της οικονομίας αποτελούσε δικαιολογημένα στόχο των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών μετά το 1945, σήμερα αποτυγχάνει να επιλύσει τα 

προβλήματα της φτώχειας, των ανισοτήτων και της ανεργίας, 

αφετέρου δημιουργεί μείζονες οικολογικές ζημίες που βλάπτουν την 

ανθρώπινη ευημερία και μειώνουν, σε αρκετές περιπτώσεις, την 

ευρωστία της οικονομίας. Επίσης, σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, 

όπως αποδεικνύει η πρόσφατη εμπειρία, πέρα από τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και 



προϊόντων, υπάρχουν βαθύτερες και μεγαλύτερες κρίσεις, όπως η 

μετανάστευση και η τρομοκρατία. 

Εν συντομία, ο διάλογος αποτελεί πλέον επιτακτική εργαλείο 
διαμόρφωσης πολιτικής. Νέα προβλήματα, νέες ευκαιρίες. Θα πρέπει 

να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο διάλογος μπορεί να φέρει αρκετές χώρες 

και κυβερνήσεις σε δύσκολη θέση, να δημιουργήσει τριβές μεταξύ 

κυβερνήσεων και των πολιτών τους, και να οδηγήσει σε εχθρικές 

κυβερνητικές αντιδράσεις. Δεν αποκλείεται δηλαδή ο διάλογος να έχει 

αρνητικές και δυσμενής αποτελέσματα. Που σημαίνει ότι ο διάλογος 

θα πρέπει να στηρίζεται σε καλά μελετημένες προτάσεις και βάσεις, που 

σέβεται πολιτιστικές διάφορες και ευαισθησίες και πολιτικές και 

οικονομικές πραγματικές σε διαφορετικές χώρες. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, η καλύτερη πηγή πληροφοριών, ή ακόμα και ο 

πιθανότερος καταλύτης πολιτικής αλλαγής και σταθερότητας σε σειρά 

σημαντικών ζητημάτων, δεν προέρχεται μόνο από το κράτος. Τα 

πανεπιστήμια, οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, 

παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 

τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη. Οι πολιτικοί και οι ηγέτες 

των δημοκρατιών, και οι παγκόσμιοι θεσμοί μπορούν και πρέπει να 

στραφούν προς αυτές τις εναλλακτικές πηγές πληροφοριών και να 
συμμετέχουν στην παροχή πληροφοριών μέσα από μια 

ευρωπαϊκή/παγκόσμια προοπτική. 

 

Το ζητούμενο είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ σε συνεργασία με τους 

θεσμούς της ΕΕ να στραφούν σε μια πιο ενεργό, «από κάτω» προς «τα 

άνω» δυνατότητα διεκδικήσεων από τους πολίτες. τους πολίτες και τη 
κοινωνία πολιτών και να προβάλλουν, με τη σειρά τους, τις δικές τους 

ιδέες και θέσεις.  Να αναπτύξουν τις κατάλληλες διαδικασίες και να 

δημιουργήσουν τους χώρους που θα τους επιτρέψουν να «ακούσουν 

καλύτερα» τις κοινωνίες που ζουν σήμερα στην ανασφάλεια και το 

φόβο. Η γεφύρωση αυτού του χάσματος είναι μία από τις μείζονες 

προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Με βάση αυτό 



το σκεπτικό όχι μόνο είναι πιο λογικό αλλά και πιο αποδοτικό τα 

κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί, οι ΜΚΟ, η κοινωνία πολιτών και τα 

ΜΜΕ, να εμπλακούν σε ένα ουσιαστικό διάλογο για τις πολυδιάστατες 

απειλές του σημερινού αλληλεξαρτώμενου κόσμου, που προκύπτουν 

από επίμονα και ενδημικά προβλήματα όπως η φτώχεια, οι πανδημίες, 

τους εμφύλιους πολέμους, την μετακίνηση πληθυσμών και την 

κλιματική αλλαγή. Εν ολίγοις, ο διάλογος είναι όχι μόνο απαραίτητος 

αλλά και επιτακτικός. Το ζητούμενο είναι η προσαρμογή στις αλλαγές 

της παγκόσμιας πολιτικής, αλλά και η  εκτίμηση ότι οι κυβερνήσεις και 

οι διεθνείς οργανισμοί δεν μπορούν πλέον να αρκεστούν στις 

παραδοσιακές μορφές χάραξης πολιτικής και επικοινωνίας αλλά 

οφείλουν να αξιοποιήσουν  η λογική που δίνει έμφαση στην 

κυκλοφορία των ιδεών, των αξιών και των ηθικών αρχών προκειμένου 

να αφουγκραστούν τους πολίτες. 
 

Ο διάλογος μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε νέες πολιτικές ή 

αφηγήσεις. Ωστόσο, η προθυμία να ακούσεις και να δείξεις σεβασμό σε 

εμπεριστατωμένες εναλλακτικές φωνές και προτάσεις, όχι μόνο θα 

επιστρέψει στην κοινωνία πολιτών να αρθρώσει και να εκφράσει λόγο 

και πολιτικές, αλλά και να βελτιώσει τη διαχείριση των παγκόσμιων 

προβλημάτων. Ανοίγοντας δίαυλους επικοινωνίας με πολίτες και την 

κοινωνία πολιτών στα αίτια και στις αντίστοιχες λύσεις οι δημοκρατίες 

όχι μόνο θα εμπλουτίσουν τον δημόσιο διάλογο, αλλά θα προσφέρουν 

και περισσότερες επιλογές προς εξέταση και σκέψη που δυνητικά 

μπορούν να οδηγήσουν σε βέλτιστες πρακτικές και αποτελέσματα. 

Όσο ανυποχώρητες και πεισματικές παραμένουν οι κυρίαρχες 

ορθοδοξίες, παρά την αποτυχία τους στην διαχείριση κρίσεων και 

παγκόσμιων προβλημάτων, ο εμπλουτισμένος διάλογος είναι 

περισσότερο από ποτέ αναγκαίος. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της 

Δημόσιας Διπλωματίας προς αυτήν την κατεύθυνση; Η απάντηση 

στο εγχειρίδιο #2 (το οποίο και θα λάβετε όταν θα είναι έτοιμο – 

σύντομα).  
 


