
 

3rd Annual Conference, Nicosia, 02/06/2018 

 

Ευρωπαϊκή Ένωση: αυταπάτες και πραγματικότητες 

Γιώργος Κουκουμάς 

Η δική μου εισήγηση δεν φιλοδοξεί να καταλήξει –και ούτε θα καταλήξει- με κάποια δοσμένη 

λύση ή απάντηση, αλλά να συμβάλει στη διατύπωση της ερώτησης. Μιας ερώτησης 

κομβικής – θα έλεγα υπαρξιακής – για την Αριστερά και το μέλλον της. Μιας ερώτησης που 

συνιστά – κατά την άποψη μου – το μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο της πολιτικής στην ΕΕ 

σήμερα, και συνακόλουθα των κοινωνικών αγώνων και της προοπτικής της κοινωνικής 

αλλαγής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Σήμερα, η όποια συζήτηση για την ΕΕ μπορεί να γίνεται –όχι ανταλλάσσοντας θεωρητικά 

ιδεολογικοπολιτικά αξιώματα- αλλά στη βάση των χειροπιαστών αποτελεσμάτων που οι 

πολιτικές της ΕΕ επέφεραν στους λαούς της. Δεν βρισκόμαστε πλέον στη δεκαετία του 1990 

ή του 2000 όπου οι ανατροπές στην Ανατολική Ευρώπη και η επικοινωνιακή λάμψη του 

«ευρωενωσιακού οράματος» συγκάλυπτε τις πραγματικότητες για όσα δρομολογούνταν. 

Πρώτα και κύρια, η ΕΕ υποσχέθηκε ευημερία. Όμως οι λαοί της Ευρώπης μετρούν τους 

άνεργους, τους άστεγους και τους φτωχούς κατά εκατομμύρια, ενώ διοχετεύονται 

δισεκατομμύρια στη διάσωση των τραπεζών. Τις δραματικές κοινωνικές στατιστικές στην ΕΕ 

τις γνωρίζουν όλοι. Για τις αιτίες πρέπει όμως να μιλούμε, αφού ειδικότερα όσον αφορά τις 

δυνατότητες άσκησης μιας ανεξάρτητης και διαφορετικής οικονομικής πολιτικής τα 

πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Η ΟΝΕ, η δρομολογούμενη τώρα Τραπεζική 

Ένωση, μαζί με το όλο το Πλαίσιο Οικονομικής Διακυβέρνησης κατέστησαν μόνιμα και 

πανευρωπαϊκά τα μέτρα και ολόκληρο το μηχανισμό που υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο σε 

συνδυασμό με λιτότητα και περικοπές στα εισοδήματα των εργαζομένων. Και αυτό ισχύει 

για όλα τα κράτη-μέλη. Είτε εντός ή εκτός ΟΝΕ, είτε υπό καθεστώς μνημονίου είτε όχι, είτε 

χώρες του Βορρά είτε ς του Νότου, είτε με τραπεζική κρίση είτε με κρίση χρέους. Μάλιστα 

σήμερα δρομολογούνται ακόμα πιο ασφυκτικά μέτρα με μόνιμους μηχανισμούς λιτότητας 

στα κράτη μέλη και εγκαθίδρυση υπερυπουργού οικονομικών. 

Δεύτερο. Η ΕΕ υποσχέθηκε ειρήνη. Όμως στο βιογραφικό της έχει τη συνέργεια στην 

αιματηρή διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, τη συμμετοχή στους πολέμους στο Ιράκ,  το 

Αφγανιστάν, στη Λιβύη, την εμπλοκή στην Ουκρανία και τη Συρία αλλά βέβαια και τις 

διαβόητες «ίσες αποστάσεις» μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ίσως η πιο επικίνδυνη –και 

ωστόσο η λιγότερο φωτισμένη- πτυχή της εξέλιξης της ΕΕ είναι η πορεία στρατιωτικοποίησης 

της ΕΕ. Σήμερα, η οργανική σύζευξη με το ΝΑΤΟ είναι θεσμοθετημένη όπως και η δυνατότητα 

προληπτικού κτυπήματος της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Υπάρχουν στρατιωτικοί σχηματισμοί στην 

υπηρεσία της ΕΕ, ενώ αυτό το διάστημα υλοποιείται η «επενδυτική στροφή» στην πολεμική 

βιομηχανία με δημιουργία μόνιμων στρατιωτικών δομών και δισεκατομμύρια ευρώ για 

εξοπλισμούς, στρατιωτική έρευνα και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας. Περαιτέρω, η 



δημιουργία της PESCO σηματοδοτεί νέα φάση στο μιλιταρισμό της ΕΕ αλλά και πιο 

ενισχυμένη σύνδεση με το ΝΑΤΟ (παρά το ότι διαφημίστηκε και από τον Υπουργό 

Εξωτερικών της Κύπρου ως «αυτονομία της ΕΕ»). Όλα αυτά μαρτυρούν με αδιάψευστο 

τρόπο ότι η ΕΕ –παρά τις διακηρύξεις και τα Νόμπελ- δεν είναι δύναμη ειρήνης. Δεν είναι 

υπερβολή να πούμε ότι ολοκληρώνεται ένα υπερκράτος μιλιταρισμού και επεμβατισμού. 

Τρίτο. Η ΕΕ υποσχέθηκε δημοκρατία. Όμως, ο αυταρχισμός στη λειτουργία της ΕΕ παραμένει 

δομικός. Είμαστε μάρτυρες αυτές τις μέρες μιας ωμής παρέμβασης στα εσωτερικά της 

Ιταλίας αυτή τη φορά, ενώ είναι νωπές οι μνήμες από την επιβολή κυβερνήσεων 

τεχνοκρατών σε Ελλάδα και Ιταλία, αλλά και των απειλών ενάντια στις κυβερνήσεις της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Νωπή και η εμπειρία από τη μεταχείριση που έτυχε η Κύπρος 

το 2013, σε σημείο που προκάλεσε και ορισμένους ακραιφνείς ευρωλάγνους να δηλώνουν 

απογοητευμένοι. Δημοψηφίσματα που φέρνουν αποτελέσματα μη αρεστά στις Βρυξέλλες 

(Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, Βρετανία) είτε εισπράττουν εκδικητικότητα είτε 

επαναλαμβάνονται μέχρι οι λαοί να ψηφίσουν «σωστά». Γίναμε μάρτυρες της κάλυψης που 

έδωσε η ΕΕ στο Ραχόι της Ισπανίας όταν η αστυνομία του έσπαζε στο ξύλο κυριολεκτικά τους 

πολίτες της Καταλονίας. Κάτι που αν συνέβαινε στη Βενεζουέλα οι ταγοί της ΕΕ θα ήταν 

κυριολεκτικά «στα κάγκελα». 

Βέβαια, το δημοκρατικό έλλειμα έχει ταξικό χαρακτήρα. Φιμώνονται οι λαοί, όχι από βίτσιο. 

Αλλά για να μπορούν να συνεχίζουν να κυβερνούν οι άρχουσες τάξεις. 25 χιλιάδες άτομα 

δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλλες ως υπάλληλοι λόμπι  πολυεθνικών, ενώ 1,5 δις ευρώ 

δαπανώνται ετησίως με στόχο να επηρεάζονται τα όργανα της ΕΕ στη διαμόρφωση 

νομοθεσιών, την ώρα που τα συνδικάτα και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πρέπει να 

δώσουν μάχη για να πετύχουν συμμετοχή σε συζητήσεις. Το ζήτημα της δημοκρατίας πάει 

βαθύτερα. Η ΕΕ – όχι απλά κάποια κράτη-μέλη- θεσμοθέτει σταδιακά τον αντικομμουνισμό 

με αποφάσεις και με συστηματικές δράσεις προπαγάνδας. Για παράδειγμα στα συνέδρια 

που διοργάνωσε πέρσι η Εσθονική Προεδρία της ΕΕ υποστηρίχθηκε με κάθε σοβαρότητα η 

άποψη ότι το «Κεφάλαιο» του Μαρξ ανήκει στην ίδια κατηγορία με το «Ο Αγών μου» του 

Χίτλερ γιατί … «και τα δύο προωθούν το μίσος» ενώ η ΕΕ συνάπτει Συμφωνία Σύνδεσης με 

την Ουκρανία, χωρίς να ενοχλείται από τις διώξεις σε βάρος του ΚΚ της χώρας που θυμίζουν 

τις πιο μαύρες εποχές της ηπείρου μας. 

Και τέλος, η ΕΕ υποσχέθηκε αλληλεγγύη και υψηλές αξίες. Αντί «αλληλεγγύης» όμως, οι 

ταγοί της ΕΕ διαμόρφωσαν με ένα πλέγμα μέτρων και πολιτικών την «Ευρώπη-φρούριο», για 

την καταστολή των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, ενώ η «στρόφιγγα» των 

συνόρων ανοίγει όποτε το μεγάλο κεφάλαιο έχει ανάγκη φτηνού εργατικού δυναμικού. Με 

αντιμεταναστευτικούς νόμους, με τη συμφωνία ντροπής μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας (η οποία 

αποτελεί ουσιαστικά μια ανήθικη συνδιαλλαγή με το καθεστώς Ερντογάν), με στρατιωτικές 

επιχειρήσεις και περιπολίες για να αναχαιτίζονται τα καράβια των προσφύγων, με τον 

Κανονισμό του Δουβλίνο που εγκλωβίζει τους πρόσφυγες στο μεσογειακό νότο, με τους 

ηλεκτροφόρους φράκτες αλλά και, πιο πρόσφατα, με τη διαδικασία της «εξωτερικοποίησης 

του συνοριακού ελέγχου», δηλαδή της συνεργασίας με βορειοαφρικανικά κράτη για να 

συγκρατούνται οι πρόσφυγες εκτός Ευρώπης με κάθε τρόπο, θεμιτό ή αθέμιτο. Το όνειδος 

που συντελείται σήμερα στη Λιβύη με τις ανοιχτές φυλακές και τις δημοπρασίες ανθρώπων 

είναι αποτέλεσμα και αυτών των πολιτικών. Η ξενοφοβία λοιπόν κερδίζει έδαφος όχι μόνο 



από την ρητορική της ακροδεξιάς, αλλά και από την πολιτική του ευρωπαϊκού 

οικοδομήματος. 

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι τόσο αδυσώπητη και κραυγαλέα, ώστε κανείς να μην μπορεί 

πλέον να την αμφισβητεί. Εκεί όμως που αναφύονται μεγάλες και θεμελιώδεις διαφορές, 

ακόμα και μέσα στον προοδευτικό χώρο, είναι όταν αρχίζει η συζήτηση για τις αιτίες. 

• Μήπως όπως ισχυρίζονται διάφοροι, η ΕΕ κατέληξε σήμερα εδώ που βρίσκεται 

επειδή τάχα «εκτράπηκε από τις ιδρυτικές αρχές της» και «λοξοδρόμησε από τα 

οράματα των εμπνευστών της».  

Η αλήθεια είναι διαφορετική. Η ΕΕ εξελίχθηκε σε αυτό που προγραμματίστηκε εξ αρχής να 

γίνει. Εξ αρχής, τα κίνητρα πίσω από τη δημιουργία της ΕΟΚ ήταν οικονομικά και 

γεωπολιτικά: να συσπειρωθεί η δυτική Ευρώπη σε μια πολιτική και στρατιωτική κοινότητα, 

απέναντι στη νεαρή τότε Σοβιετική Ένωση και ταυτόχρονα να διεκδικήσει μεγαλύτερο 

μερίδιο στην παγκόσμια καπιταλιστική αγορά. Από τις «4 ελευθερίες» και την Κοινή Αγορά, 

μέχρι την ευρωζώνη και την Τραπεζική Ένωση, το υπέρτατο κίνητρο που καθοδηγεί την 

εμβάθυνση της ΕΕ είναι αυτό που οδήγησε και στη γέννησή της: το καπιταλιστικό κέρδος, τα 

συμφέροντα των πολυεθνικών μονοπωλίων. 

Μήπως μπορούμε –με διαφοροποίηση των πολιτικών συσχετισμών στην Ευρώπη- να 

εξαλείψουμε οριστικά κάποια από τα πιο αντιδραστικά και επιθετικά της χαρακτηριστικά; 

Μπορούμε να τα επιβραδύνουμε, να τα αναχαιτίσουμε προσωρινά, αλλά όχι να τα 

εξαλείψουμε. Διότι αυτά προκύπτουν από τη φύση της και εκφράζονται –για παράδειγμα- 

στην εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις και την στρατιωτικοποίηση της. Είναι η 

καπιταλιστική της φύση που την ωθεί να διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην 

παγκόσμια αγορά και τις σφαίρες  επιρροής, στον ανταγωνισμό με τα άλλα ισχυρά κέντρα 

του πλανήτη (ΗΠΑ, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα) προκειμένου να επεκτείνεται συνεχώς το πεδίο 

δράσης των επιχειρηματικών κολοσσών της. Αυτό εκφράζεται στην εξωτερική δράση της ΕΕ, 

(διεθνές εμπόριο, άμυνα, ασφάλεια, διεύρυνση). Δεν μπορούμε να έχουμε πρόβλημα με το 

αποτέλεσμα αν δεν αναγνωρίζουμε την αιτία. 

• Μήπως, το στοίχημα είναι να μεταρρυθμίσουμε την ΕΕ από τα μέσα;  

Εδώ βέβαια θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος ότι ο ίδιος ο καπιταλισμός –πόσο δε μάλλον 

οι καπιταλιστικές ενοποιήσεις- δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί και να εξανθρωπιστεί. Αυτή 

βέβαια είναι μια ιδεολογική θέση που μπορεί να μην αποδέχονται όλοι. Όμως το γεγονός 

είναι ότι πλέον οι Συνθήκες της ΕΕ έχουν κατοχυρώσει συνταγματικά το καπιταλιστικό 

μοντέλο ρητά, με συγκεκριμένα άρθρα τους. Επιπλέον οι ίδιες οι Συνθήκες εγκαθιδρύουν την 

ενιαία αγορά με ελεύθερη διακίνηση αγαθών, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων ως την 

υπέρτατη αρχή, που όπως, έκρινε το Δικαστήριο της ΕΕ στις υποθέσεις Laval και Viking, πριν 

μία δεκαετία, δικαιολογεί νομικά –για παράδειγμα- ακόμα και περιορισμούς στη 

συνδικαλιστική δράση. Οι Συνθήκες επίσης απαγορεύουν κάθε εμπόδιο στη διακίνηση 

κεφαλαίων προς τρίτα κράτη και για αυτό η η ΕΕ, πρωταγωνιστεί μέσα στον ΠΟΕ στο άνοιγμα 

όλων των οικονομιών του πλανήτη για να διεισδύσουν τα ευρωπαϊκά μονοπώλια. 



Το άρθρο 81 απαγορεύει κάθε κρατική παρέμβαση στην οικονομία που μπορεί να επηρεάσει 

το εμπόριο μεταξύ των κρατών-μελών. Το άρθρο 121 παρέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και 

στην Κομισιόν –δύο μη εκλεγμένα όργανα- την εξουσία των γενικών κατευθύνσεων των 

οικονομικών πολιτικών των κρατών-μελών και της Ένωσης. Τα άρθρα 107 και 108 ΣΛΕΕ 

απαγορεύουν τις κρατικές ενισχύσεις ενώ το 106 θεμελιώνει μια μονόδρομη διαδικασία 

προς τις ιδιωτικοποιήσεις αφού οι δημόσιες επιχειρήσεις (που θεωρητικά δεν 

απαγορεύονται) θεωρούνται εκ πρώτης όψεως ύποπτες για παραβίαση των κανόνων 

ανταγωνισμού ενώ θεσπίζεται δικαίωμα των ιδιωτικών μονοπωλίων να εγείρουν ενστάσεις 

ενώπιον των δικαστηρίων 

Όλα αυτά που έχω αναφέρει δεν αποτελούν απλώς κάποιες Οδηγίες Κανονισμούς ή 

Αποφάσεις της ΕΕ, που θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα διαφορετικό πολιτικό συσχετισμό 

εντός της ΕΕ. Όλα αυτά συνιστούν αναπόσπαστα άρθρα των Ιδρυτικών Συνθηκών, δηλαδή 

μέρος των νομικών θεμελίων της ΕΕ. Πώς λοιπόν θα αλλάξει αυτό το πλαίσιο αφού η 

τροποποίηση των Συνθηκών απαιτεί ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή/και 

επιπρόσθετα επικύρωση από όλα τα κράτη-μέλη, κάτι που σημαίνει να μην υπάρχει ούτε μία 

ευρωπαϊκή κυβέρνηση που να διαφωνήσει με τέτοιες αλλαγές. Είναι –ισχυρίζομαι- όχι 

υποθετικό αλλά φανταστικό το σενάριο στο οποίο θα υπάρξει μια περίοδος χωρίς ούτε μία 

νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στην ΕΕ. 

Δεν είναι θέμα άποψης αυτά, αλλά η νομική (όχι μόνο η οικονομική και πολιτική) 

πραγματικότητα. Τα πράγματα έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που ακόμα και όταν μια 

προοδευτική δύναμη βρεθεί στην κυβέρνηση ενός κράτους-μέλους είτε θα συμβιβάσει τις 

προγραμματικές απαιτήσεις της εξ αρχής ή θα συρθεί αργά ή γρήγορα σε συνθηκολόγηση. 

Η θέληση που εκφράζει δημοκρατικά ο λαός ενός κράτους-μέλους στις εκλογές ή σε 

δημοψήφισμα, δεν ανατρέπει το χαρακτήρα της ΕΕ. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος 

της Κομισιόν Γιούνκερ, το 2015 «Δεν μπορεί να  υπάρξει δημοκρατική επιλογή που να 

στρέφεται ενάντια στις Συνθήκες». 

Είναι αυτά που πρέπει να απασχολούν τις προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Όχι τυχαία, 

το ΑΚΕΛ στο Προγραμματικό Συνέδριο του 2014 υπέδειξε ότι «κάθε απόπειρα υλοποίησης 

σε εθνικό επίπεδο, προοδευτικής και κοινωνικά ριζοσπαστικής πολιτικής, προϋποθέτει 

σύγκρουση και με τις πολιτικές της ΕΕ». Και για αυτό είμαστε παρόντες σε κάθε διεργασία 

που διεξάγεται στην Ευρώπη για αυτά τα ζητήματα. Έχοντας προφανός αυτά υπόψη τους 

ακόμα και οι Εργατικοί στη Βρετανία, δηλώνουν ότι έστω και εκτός ΕΕ, η υπαγωγή στους 

κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν συνάδει με το πρόγραμμα διακυβέρνησης που έχουν 

προτείνει. 

Όσοι λοιπόν πρεσβεύουν μια προοδευτική πολιτική –πόσο δε μάλλον την ίδια τη 

σοσιαλιστική προοπτική- πρέπει να απαντήσουν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ πώς θα επιτευχθεί αυτό 

εντός του πλαισίου της ΕΕ και της ΟΝΕ. Όσοι απαντούν με ολική ρήξη με την ΕΕ θα πρέπει 

επίσης να απαντήσουν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ και στις συγκεκριμένες συνθήκες κάθε χώρας, πώς 

μπορεί κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί χωρίς να οδηγήσει σε τέτοιες οικονομικές συνθήκες που 

θα καταλήξουν σε ολική παράδοση σε ντόπιο και ξένο κεφάλαιο. Και πώς αυτό –στην 

περίπτωση της Κύπρου- επιδρά στον αγώνα για τη λύση του Κυπριακού, στην ίδια τη λύση 

και στο αύριο της επανενωμένης Κύπρου; 



Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν κομίζω καμιά έτοιμη συνταγή. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν και 

σοβαρό, γιατί αυτά αποτελούν κατεξοχήν αντικείμενο συλλογικής και επίπονης ζύμωσης και 

πολιτικής επεξεργασίας. Σε αυτό όμως που θα επιμείνω, είναι ότι το πιο πάνω ζήτημα είναι 

το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει αργά ή γρήγορα να απαντήσουμε. 

Χωρίς βέβαια να σταματήσουμε να προτάσσουμε ότι η κριτική μας στην καπιταλιστική ΕΕ 

δεν έχει σχέση με το λαϊκίστικο –και απόλυτα συστημικό- ευρωσκεπτικισμό της ακροδεξιάς, 

η οποία δεν έχει πρόβλημα με το νεοφιλελευθερισμό της ΕΕ, αλλά με την ιδέα της ειρηνικής 

συνύπαρξης λαών, εθνών, θρησκειών, πολιτισμικών και γλωσσών. Η Αριστερά ουδέποτε 

απέρριψε την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Αντίθετα στη δική μας αντίληψη οι 

συνεργασίες γεωγραφικών περιφερειών του πλανήτη, αποτελούν αντικειμενικά βήμα προς 

τα εμπρός στην ιστορική εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

Για αυτό άλλωστε θεωρούμε ψευδοδίλημμα το ερώτημα «περισσότερη ή λιγότερη 

Ευρώπη;» αφού αυτό δεν θίγει τη ρίζα των αδιεξόδων. Το μείζον ερώτημα που αποτελεί –

κατ’ εμάς- ιστορικό διακύβευμα για το μέλλον των λαών της ηπείρου είναι σε ποια θεμέλια 

θα οικοδομηθεί η ενοποίηση της ηπείρου. Από ποιον και με ποια υλικά; «Ποια Ευρώπη 

θέλουν και χρειάζονται οι λαοί μας;». Και όλοι εμείς απαντούμε: την Ευρώπη που θα 

υπηρετεί αυτούς που παράγουν τον πλούτο: τους εργαζόμενους. Την Ευρώπη της 

δημοκρατίας, της ειρήνης, του αντιρατσισμού, της οικολογίας, των ανοιχτών 

πολυπολιτισμικών κοινωνιών. 

Κλείνοντας αγαπητοί φίλοι και φίλες θέλω να επαναλάβω ότι Ευρώπη δεν είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τα διευθυντήρια των Βρυξελλών. Ευρώπη είναι οι παρακαταθήκες των λαών της 

στους ταξικούς και κοινωνικοπολιτικούς αγώνες. Ευρώπη είναι οι Επαναστάσεις που 

συγκλόνισαν τον κόσμο. Από τη Γαλλική Επανάσταση και το Ρωσικό Οκτώβρη μέχρι την 

Ισπανία της Δημοκρατίας και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών. Το Πολυτεχνείο της Ελλάδας 

και την Επανάσταση του Απρίλη στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η Ευρώπη που ενώνει τους 

λαούς. Η Ευρώπη των Λαών και του Σοσιαλισμού! 


