Με την Ευρώπη; Διαχρονικά και σταθερά.
Αλλά;

Ενώ ο ευρωσκεπτισµός στην Ευρώπη φαίνεται πως υποχωρεί δειλά και αργά,
η πανδηµία φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτηµα της λειτουργικότητας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Θεσµών της, ενώ καθιστά το όραµα της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πιο επίκαιρο από ποτέ. Στη χώρα µας, το
υπαρξιακό ζήτηµα της θέσης µας στην Ένωση επιλύθηκε οριστικά µετά το
τραυµατικό 2015 και τη µετέπειτα διαµορφωθείσα στάση σχεδόν όλων των
πολιτικών δυνάµεων του τόπου, η οποία εναρµονίσθηκε µε το διαχρονικά µέχρι
και σήµερα υψηλό ποσοστό των πολιτών που τίθενται απαρέγκλιτα υπέρ της
ευρωπαϊκής πορείας της χώρας.
Κι ενώ όσους προσπάθησαν να πείσουν τους πολίτες µε έωλα εναλλακτικά
αφηγήµατα για να επιτύχουν την έξοδο της Ελλάδος από την Ένωση, η
πραγµατικότητα και το πολιτικό σύστηµα τους εξέθεσε, περιθωριοποιώντας
τους, το αίτηµα για µια νέα, ισχυρή και αποτελεσµατική Ένωση δεν θα πρέπει
να σιγήσει. Η πανδηµία ανέδειξε – δυστυχώς – τις σηµαντικές αρρυθµίες στη
λειτουργία των Θεσµών. Εξέθεσε το ευρωπαϊκό σύστηµα που απέτυχε να
διαµορφώσει ενιαίες πολιτικές αντιµετώπισης της εξάπλωσης του ιού. Η
πολυφωνία επικράτησε ως κακοφωνία µε αποτέλεσµα κάθε Κράτος-Μέλος να
πράττει κατά βούληση και όργανα της Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να αρκεστούν σε ρόλο αµιγώς συµβουλευτικό. Η παροιµιώδης αποτυχία της
τελευταίας στο χειρισµό της συµφωνίας για την προµήθεια εµβολίων µε

συγκεκριµένη φαρµακευτική εταιρία έφερε στην επιφάνεια τα σηµαντικά
προβλήµατα του εκτελεστικού βραχίονα της Ένωσης και δηµιούργησε τις
προϋποθέσεις για µεγαλύτερη αµφισβήτησή του.
Αυτό εξάλλου δεν ήταν µυστικό για όλους εµάς τους παροικούντες την
Ιερουσαλήµ. Η γραφειοκρατία των Βρυξελλών τα τελευταία χρόνια έχει πάρει
µια δυναµική µορφή, η οποία τείνει να εξαπλωθεί σε όλα τα ευρωπαϊκά
όργανα. Η απουσία ευελιξίας, οι πολυαρµοδιότητες, η υπερρύθµιση κοµβικών
τοµέων της ευρωπαϊκής οικονοµίας, η συχνή απουσία ξεκάθαρης πολιτικής
δηµιουργούν µια οιονεί αντιπαλότητα µεταξύ Κρατών Μελών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι αµοιβαίως ζηµιογόνα. Τη στιγµή που η
πανδηµία αναδεικνύει πως η Ένωση µόνο ως τέτοια θα µπορέσει να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών και να λάβει µία θέση µεταξύ των
ισχυρών του κόσµου, η παραπάνω γραφειοκρατία φαίνεται πως την
υπονοµεύει.
Διακριτική µεταχείριση σε ρυθµιστικό επίπεδο ορισµένων Κρατών Μελών έναντι
άλλων, επιλεκτική εφαρµογή κανονιστικού πλαισίου, διαφορετικές ερµηνείες
των ίδιων νοµοθετηµάτων ανάλογα µε τον κάθε φορά αιτούντα την ίδια
ρυθµιστική έγκριση, αναίτιες καθυστερήσεις και µια ιδιότυπη προσπάθεια
µεσαίας κλίµακας στελεχών να αποφασίζουν κατά βούληση διαµορφώνοντας
ενίοτε -και πλήρως αναρµοδίως- πολιτική αποτελούν παραδείγµατα αυτής της
νέας πραγµατικότητας που σχηµατίζεται και τα οποία ο γράφων τυγχάνει να
γνωρίζει εκ της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.
Η νέα πραγµατικότητα που συχνά έχει ως «θύµα» και τη χώρα µας οφείλει να
αποτελέσει αφορµή ανασύνταξης και επαναπροσδιορισµού της λειτουργίας
της Ένωσης ενόψει των δύσκολων µηνών που ακολουθούν. Αυτό απαιτεί
ανάδειξη των προβληµάτων και αποτελεσµατικό διάλογο επί ίσοις όροις
µεταξύ των Κρατών Μελών στο µέγα-επίπεδο αλλά και συγκεκριµένες ενιαίες
πολιτικές για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας. Η πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης για τα ψηφιακά πιστοποιητικά εµβολιασµού είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Η επιτάχυνση του εµβολιασµού στον ευρωπαϊκό χώρο, το
σταδιακό άνοιγµα των συνόρων προς τις τρίτες χώρες, η εισαγωγή
περισσότερων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η ουσιαστική αναβάθµιση του προσωρινού πλαισίου κρατικών
ενισχύσεων για να επιτευχθεί η διάσωση σηµαντικών τοµέων της οικονοµίας
και των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, η επαναλειτουργία του τουρισµού και η
αναβάθµιση των υγειονοµικών δοµών είναι όλα ζητήµατα στα οποία η χώρα
µας µπορεί να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ενωσιακό επίπεδο.
Πολλοί, όπως ο Αµερικανός David Corten, έχουν προβλέψει πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα αντιµετωπίσει παρόµοια ζητήµατα όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες
Αµερικής: «Το κενό µεταξύ των πολιτών και αυτών που λαµβάνουν τις
αποφάσεις στις Βρυξέλλες, θα µεγαλώνει και αυτό θα γίνεται αντιληπτό ως
έλλειµµα δηµοκρατίας.» Τόσο εµείς οι ευρωπαϊστές πολίτες, όσο και οι
φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάµεις πρέπει να αντιληφθούν ότι η πραγµατική

αφοσίωση στο ευρωπαϊκό όραµα περνάει µέσα από τη δηµιουργική κριτική
και τη βελτίωση λειτουργίας των θεσµών της Ένωσης. Διαφορετικά, θα
επικρατήσουν δυστυχώς – όπως έκαναν πρόσφατα στη Μεγάλη Βρετανία – οι
ευρωσκεπτικιστές.
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