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H Μέρκελ ta 107

Συμβούλια Kopuqms
και ιο ανοιχτό ερώτημα

8

Αν
πιστέψει κανείς τον πρόεδρο

του Συμβουλίου της EE

Σαρλ Μισέλ η επόμενη Σύνοδος

Κορυφής χωρίς την Ανγκελα
Μέρκελ θα είναι κάτι σαν Παρίσι
χωρίς Πύργο του Αϊφελ Το Συμβούλιο

της περασμένης εβδομάδας
ήταν το 107ο και τελευταίο για τη
γερμανίδα καγκελάριο Στην πρεμιέρα

πριν από 16 χρόνια ο γάλλος
πρόεδρος Ζακ Σιράκ την είχε υποδεχθεί

στις Βρυξέλλες με χειροφίλημα
πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας

ήταν ο Τόνι Μπλερ Στο τελευταίο

της είναι πρόεδρος στο Παρίσι
ο Εμανουέλ Μακρόν και η Μεγάλη
Βρετανία δεν είναι πλέον μέλος της
EE Στα 1 6 χρόνια της θητείας της η
Μέρκελ εξελίχθηκε σε σύμβολο της
EE παγκόσμιας εμβέλειας

Στην καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου μετά το Συμβούλιο Κορυφής
την περασμένη εβδομάδα ευχαρίστησε

τους δημοσιογράφους για
τη μακρόχρονη συνεργασία τους
Μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε
ήταν τι θα απαντούσε στον πρόεδρο
του Συμβουλίου αν έπειτα από έναν
χρόνο της ζητούσε να μεσολαβήσει
για να αποτραπεί μία διάλυση της
EE Θα έλεγε όχι Ελπίζω ότι δεν θα
φτάσει καν μία τέτοια στιγμή άλλωστε

δεν την περιμένω απάντησε η
Μέρκελ Και τι λέει σε εκείνους που
την επικρίνουν ότι με το πολιτικό
της στυλ είναι συνυπεύθυνη για τις
αυταρχικές τάσεις που ενισχύθηκαν
στην Πολωνία και την Τσεχία Είμαστε

μία ελεύθερη κοινωνία και
ο καθένας μπορεί να εκφράζει την
επικριτική γνώμη του Από τη δική
μου οπτική γωνία προσπάθησα να
λύσω προβλήματα Αν άλλοι το βλέπουν

διαφορετικά πρέπει φυσικά
να ζήσω με αυτό

Για τους ευρωπαίους ομολόγους
της η Μέρκελ δεν είναι μόνον η
μακροβιότερη στην εξουσία αλλά

και η ηγέτιδα με το μεγαλύτερο
εκτόπισμα και τη μεγαλύτερη

εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων
Στην παγκόσμια κρίση του 2008 την
ευρωκρίση το Προσφυγικό μέχρι το
Brexit και την πανδημία κορωνοϊού
οι σκληρές διαπραγματεύσεις απαιτούσαν

ολονύκτιες συνεδριάσεις 27

Για tous ευρωπαίοι
ομολόγου ms
η γερμανίδα
καγκελάριοι
ήιαν η ηγέτιδα
με ιο μεγαλύτερο
εκτόπισμα και
m μεγαλύτερη
εμπειρία στη διαχείριση
κρίσεων αλλά στην
αποχώρηση ms μία
σειρά από προβλήματα
παραμένουν άλυτα

Βερολίνο

ίϊιιιι ΠΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ

ώρες το 2015 για το τρίτο ελληνικό
Μνημόνιο 91 ώρες το 2020 για το
Ταμείο Ανάκαμψης της EE

Το ηγετικό στυλ της Μέρκελ
έδενε απολύτως με τις κρίσεις
αυτές κοινό χαρακτηριστικό των
οποίων ήταν η μεγάλη αβεβαιότητα

στην εξέλιξη της πορείας τους
διαπίστωσε στα ΝΕΑ ο γερμανός
πολττειολόγος Βίνφριντ Μίνκλερ
Αναμονή και παρατήρηση πριν

από τη λήψη αποφάσεων δηλαδή η
στρατηγική της αποφυγής λάθους
ήταν υπό αυτές τις συνθήκες το
ευφυέστερο που μπορούσε κανείς
να κάνει

Σήμερα είναι άλλες οι προκλήσεις
Απαιτούν μακρόπνοο σχέδιο

ταχύτητα και τόλμη στη λήψη αποφάσεων

που δεν είναι το δυνατό
χαρτί της προσανατολισμένης στις
συναινετικές λύσεις γερμανίδας καγκελαρίου

Ξεπεράσαμε αρκετές
κρίσεις με αλληλοσεβασμό και την
προσπάθεια να βρίσκουμε πάντα
από κοινού λύσεις Καταφέραμε
μάλιστα τώρα να συμφωνήσουμε
σε ένα κοινό κείμενο για το Μεταναστευτικό

που είναι από τα δυσκολότερα

ζητήματα είπε η Μέρκελ
την περασμένη Παρασκευή Αλλά
παραμένουν άλυτα μία σειρά από
προβλήματα Για τον διάδοχό μου
οι προκλήσεις είναι μεγάλες προέβλεψε

η καγκελάριος

Η ΝΕΑ ΒΟΥΛΗ Αύριο Τρίτη θα συγκροτηθεί

σε σώμα η νέα Ομοσπον¬

διακά Βουλή που θα προέκυπτε από
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου Στην
Μπούντεσταγκ θα είναι και η Μέρκελ

αλλά αυτήν τη φορά όχι πλέον
στην καρέκλα της καγκελαρίου για
πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια
ούτε καν στα έδρανα των βουλευτών

για πρώτη φορά ύστερα από το
1991 που πρωτοεξελέγη βουλευτής
του CDU Θα κάθεται στην εξέδρα
των επισήμων Το απόγευμα θα παραλάβει

από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας

Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ
την επίσημη απόλυσή της από τη
θέση της καγκελαρίου Θα παραμείνει

όμως υπηρεσιακή καγκελάριος
όπως και η υπηρεσιακή κυβέρνησή
της μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός της
στην καγκελαρία Μέχρι τότε θα έχει
όλες τις αρμοδιότητες και εξουσίες
που διαθέτει και σήμερα

Τυπικά και ως υπηρεσιακή καγκελάριος

μπορεί ακόμη και έναν
νέο προϋπολογισμό της χώρας να
φέρει στην Μπούντεσταγκ Στην
πράξη όμως υπάρχει πάντα μία αυτοσυγκράτηση

στην άσκηση των
κυβερνητικών καθηκόντων στο
μεσοδιάστημα μέχρι την ανάληψη
της νέας κυβέρνησης Αλλωστε με
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου έχουν
αλλάξει και οι συσχετισμοί στην
Ομοσπονδιακή Βουλή η Μέρκελ
δεν έχει πλέον πλειοψηφία στην
Μπούντεσταγκ Ούτε την ενδιαφέρει

Πολιτικά το δικό της ιστορικό
κεφάλαιο στη Γερμανία και την Ευρώπη

έχει κλείσει

Διάδοχός της θα είναι ο σοσιαλδημοκράτης

Ολαφ Σολτς εάν
ευοδωθούν όπως όλα δείχνουν
οι διαπραγματεύσεις SPD Πρασίνων

και Φιλελευθέρων FDP για
την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας

Στον προεκλογικό αγώνα
ελάχιστο ρόλο έπαιξαν τα θέματα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ωστόσο
στην υπό διαπραγμάτευση τριμερή
κυβερνητική συμφωνία θα πρέπει να
υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις για
τη στάση της μελλοντικής κυβέρνησης

του Βερολίνου σε μία σειρά
από κρίσιμα ευρωπαϊκά θέματα Και
αν με την αποχώρηση της Μέρκελ
η EE χάνει τον δικό της Πύργο του
Αϊφελ ανοιχτό είναι το ερώτημα
αν η Πύλη του Βρανδεμβούργου θα
γίνει το πέρασμα για τη νέα εποχή
της Ευρώπης

Το Προσφυγικό
στον αποχαιρετισμό

της Αθήνας
Οι προσδοκίε5 από m διήμερη επίσκεψη

ms Μέρκελ στην Αθήνα την ερχόμενη
Πέμπτη και Παρασκευή

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΥΑΠΈΛΟΔΗΜΟΥ

Ενταγμένη
μεν στο πλαίσιο μιας αποχαιρετιστήριας

περιοδείας αλλά με βαριά ατζέντα θεμάτων τα
οποία εδώ και δύο χρόνια αποτελούν πολιτικά

πεδία συναινέσεων ή διαφωνιών ανάμεσα στον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την Ανγκελα Μέρκελ είναι η διήμερη
επίσκεψη της γερμανίδας καγκελαρίου στην Αθήνα την
ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή

Πέντε άξονες συνομιλιών κορυφής αναμένεται να
αναδειχθούν τόσο στο ιδιωτικό δείπνο που θα παραθέσει
ο Πρωθυπουργός ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου όσο και
στο τετ α τετ των δύο ηγετών και στις δημόσιες δηλώσεις
τους στο Μαξίμου την επόμενη μέρα Πρώτον το Προσφυγικό

στον απόηχο των συμπερασμάτων της συνόδου
κορυφής που ικανοποίησαν την Αθήνα αλλά ταυτόχρονα
και των πιέσεων της γερμανικής πλευράς προς την Ελλάδα
σε ό,τι αφορά τις δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές
Δεύτερον η Τουρκία ελληνοτουρκικά και σχέσεις EE
Τουρκίας όπως ανέδειξε η πρόσφατη επίσκεψη Μέρκελ

στην Κωνσταντινούπολη καθώς επίσης και το Κυπριακό
η ενεργειακή κρίση και οι μεταρρυθμίσεις Για πρώτη
φορά από τον Ιανουάριο του 20 1 9 η Μέρκελ επιστρέφει
στην Αθήνα για να ξεδιπλωθεί ουσιαστικά κάθε πτυχή
όσων επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη έχουν οδηγήσει
τις ελληνογερμανικές σχέσεις πέραν των τειχών της οικονομίας

σε διάφορα σκαμπανεβάσματα χωρίς πάντως
να κλείσουν ούτε για μία στιγμή οι δίαυλοι επικοινωνίας
των δύο πλευρών Θα έχουμε την ευκαιρία νομίζω
έλεγε ο Μητσοτάκης την περασμένη εβδομάδα από τις
Βρυξέλλες να μιλήσουμε και για την ιδιαίτερη σχέση
της καγκελαρίου με την Ελλάδα εκτιμώντας ότι η ίδια
πρώτη θα ξανα)πει ότι σε πολλές συγκυρίες ζήτησε πάρα
πολλά από τους Ελληνες και ότι η λιτότητα πήγε πέρα και
πάνω απ αυτό το οποίο άντεχε η ελληνική κοινωνία

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Το ταξίδι έχει ανακοινώσει
επισήμως και η καγκελαρία ως σημαντική ένδειξη της
στενής συνεργασίας Ελλάδας και Γερμανίας σε σειρά
θεμάτων ανάμεσά τους η κλιματική αλλαγή η δημόσια
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Στο τελευταίο τηβ Συμβούλιο
Κορυφήδ η Ανγκελα Μέρκελ
κατάφερε να μαγνητίσει ξανά
τα βλέμματα όλων των ηγετών

II άΛΛιι όψη

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΦΙΚΤΟΥ
Η Ανγκελα Μέρκελ εφάρμοσε ευλαβικά ένα δόγμα που τυχαία άραγε
διατύπωσε ο καγκελάριοδ του πρώτου Ράιχ τπδ Γερμανίαβ Πολιτική είναι
η τέχνη του εφικτού είχε πει ο Οτο φον Μπίσμαρκ και η Μέρκελ δεν έκανε
τίποτε διαφορετικό Κάποιοι βεΒαίωβ θα πουν ότι δεν μπορούσε να κάνει
κάτι άλλο Εχοντα3 βρεθεί επικεφαλήε τηε ισχυρότερηε ευρωπαϊκήε χώραε
σε διαδοχικέβ κρίσεΐ3 η μία βαθύτερη από την άλλη χρηματοπιστωτική
Προσφυγικό ΒγθχιΙ πανδημία κ.λπ θα έπρεπε είτε να τολμήσει τΐ3 μεγά
λε3 τομέβ και ανατροπέβ που αλλάζουν τον ρου τηβ ιστορίαβ είτε να σώσει
οτιδήποτε αν σώζεται στο μέτρο του εφικτού Για το πρώτο θα έπρεπε να
διαθέτει όραμα ενώ για το δεύτερο αρκούσε η τέχνη του πολιτικού ισορρο
πιοτή με μικρή δόση από φοβέρα Οραμα πάντωβ σίγουρα δεν διέθετε

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Σήμερα είναι άλλε5
οι προκλήσεις
Απαιιούν μακρόπνοο
σχέδιο ιαχϋιηια
και τόλμη σχη λήψη
αποφάσεων
που δεν είναι
ιο δυναιό χαριί ιη
προσανατολισμένα
σπ συναινετικέ
λϋσεΐ5 γερμανίδας
καγκελαρίου

υγεία η οικονομική συνεργασία προαναγγέλλοντας
εκτενείς συζητήσεις για τις διμερείς σχέσεις και για
ευρωπαϊκά και διεθνή ζητήματα Το κυρίως πρόγραμμα
της καγκελαρίου αφορά την επομένη της επετείου της
28ης Οκτωβρίου καθώς θα συναντηθεί με εκπροσώπους
από την κοινωνία των πολιτών θα επισκεφθεί την Πρόεδρο

της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και
τελικά από τη σάλα του Μαξίμου θα γίνουν δημόσιες
τοποθετήσεις μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη Ο ίδιος
είχε απευθύνει την πρόσκληση στη Μέρκελ στο τετ α
τετ τους στη Σλοβενία πριν από μερικές εβδομάδες
όταν τις πριβέ κουβέντες τους στο περιθώριο της συνόδου

κορυφής ΕΕ Δυτικών Βαλκανίων είχε διακόψει
για λίγο ο θερμός χαιρετισμός όπως το είχε πιάσει ο
φωτογραφικός φακός του γάλλου προέδρου Εμανουέλ
Μακρόν στον Πρωθυπουργό

Οι σχέσεις με την Τουρκία σε μία περίοδο που η
Αγκυρα δείχνει να επιστρέφει σε τακτική προκλήσεων
και επιθετικής ρητορικής προς Αθήνα και Λευκωσία
θα απασχολήσουν τις συνομιλίες των δύο ηγετών με

την καγκελάριο να υπερασπίζεται εκτός απροόπτου
τον δρόμο της συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου

Στο πλαίσιο αυτό ήταν άλλωστε οι αναφορές της
μετά τη συνάντησή της με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν Μηνύματα προδιαγράφονται για το
Προσφυγικό με την Αθήνα σε πρώτη φάση ικανοποιημένη

για την προσθήκη στο κείμενο συμπερασμάτων
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ρητής αναφοράς στην
Τουρκία Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την καλεί ευθέως να
διασφαλίσει την πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή
της Κοινής Δήλωσης ΕΕ Τουρκίας ακόμη και έναντι
της Κυπριακής Δημοκρατίας

Η συνάντηση Μητσοτάκη Μέρκελ πραγματοποιείται
επίσης περίπου δύο εβδομάδες πριν από τη μετάβαση
του Πρωθυπουργού στο Παρίσι για τη Διάσκεψη για τη
Λιβύη 12 Νοεμβρίου που έχει συγκαλέσει ο Μακρόν
Το θέμα έχει προκαλέσει στο παρελθόν τριγμούς στις
ελληνογερμανικές σχέσεις λόγω του διπλού αποκλεισμού

της Ελλάδας από τις διαβουλεύσεις της Διαδικασίας
του Βερολίνου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΟΝΕΙΡΟ

ΤΟΥ Π.Κ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ

Μέρκελ η συναινετική
Μακρόν ο νιεγκολικό
Η αποχώρηση της Ανγκελα

Μέρκελ από την πολιτική

σκηνή αφήνει ένα
μεγάλο κενό ηγεσίας στην Ευρώπη

Για 16 χρόνια ήταν η σταθερή
φωνή της λογικής συμβιβασμών
συναίνεσης Αν και καθόλου συμπαθής

στους Ελληνες λόγω της
αυστηρής πολιτικής λιτότητας
που επέβαλε Το κενό αυτό θα
επιχειρήσει να καλύψει ο γάλλος
πρόεδρος Εμ Μακρόν εφόσον
βέβαια επανεκλεγεί ως πρόεδρος
τον ερχόμενο Απρίλιο Ο οποίος
ενώ στην Ελλάδα λατρεύεται ως
ο μεγάλος ηγέτης και δικαίως
καθώς η στρατηγική του εξυπηρετεί

τα ελληνικά συμφέροντα
στην υπόλοιπη Ευρώπη παραμένει

μια αινιγματική εν πολλοίς
πολιτική προσωπικότητα Είναι
πολύ Γάλλος Ακολουθεί εν
πολλοίς την παραδοσιακή γαλλική

πολιτική για την Ευρώπη
είτε αναφέρεται στη στρατηγική
αυτονομία ευρωπαϊκή κυριαρχία

ή στην Ανατολική Μεσόγειο
και Τουρκία Και η παραδοσιακή
γαλλική πολιτική ξεκινά από τον
πρόεδρο Ντε Γκολ Και παραμένει

ντεγκολική είτε κυβερνούν
συντηρητικοί Σοσιαλιστές είτε
ο Μακρόν Η πολιτική αυτή λέει
ότι Ευρώπη σημαίνει πάνω απ
όλα Γαλλία Η ευρωπαϊκή κυριαρχία

νοείται μόνο ως γαλλική
κυριαρχία φυσικά με εξυπηρέτηση

πρώτα και πάνω απ όλα των
γαλλικών συμφερόντων

Η τελευταία έκφραση της
γαλλικής ευρωπαϊκής αντίληψης

είναι η στάση του Παρισιού
απέναντι στην Πολωνία για τη
βάναυση παραβίαση από την τελευταία

του κράτους δικαίου και
ευθεία αμφισβήτηση της αρχής
της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου

Αντίθετα με πολλές άλλες
χώρες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
το Παρίσι είναι επιφυλακτικό
έως αρνητικό στην υιοθέτηση
τιμωρητικών μέτρων ενεργοποίηση

νέου μηχανισμού σεβασμού

κράτους δικαίου κ.ά κάτι
που έχει προκαλέσει επιεικώς
έκπληξη καθώς διακυβεύεται το
νομικό οικοδόμημα της Ενωσης
Η έκπληξη ωστόσο παύει να είναι

τόσο έκπληξη όταν ληφθεί
υπόψη ότι η γαλλική επιχείρηση
ΕϋΡ πρότεινε στην Πολωνία την
κατασκευή έξι πυρηνικών εργο¬

στασίων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και αναμένει την

απάντηση της Βαρσοβίας Ενώ
Γαλλία και Πολωνία μαζί με κάποιες

άλλες χώρες-μέλη ζητούν
από την Επιτροπή να ταξινομήσει

την πυρηνική ενέργεια ως
καθαρή ενέργεια φιλική προς

το περιβάλλον ΕϋΡ πάνω απ
όλα και οι αξίες της Ενωσης ας
τσαλακωθούν επικίνδυνα

Ενας
άλλος τομέας πολιτικής

που εκδηλώνεται
η ντεγκολική αντίληψη

Μακρόν είναι αυτός της διεύρυνσης

της Ενωσης με τις χώρες
των Δ Βαλκανίων Β Μακεδονία
Μαυροβούνιο Αλβανία κ.ά Η
παραδοσιακή γαλλική πολιτική
ως γνωστόν υπήρξε επιφυλακτική

έως εχθρική προς τη διεύρυνση

Και τούτο γιατί εκτιμά
ορθώς ότι με την προσθήκη

νέων κρατών-μελών συρρικνώνεται
η γαλλική επιρροή στην

Ευρώπη Ετσι στη βάση αυτή η
Γαλλία δολοφόνησε ουσιαστικά
την προοπτική ένταξης των Δ
Βαλκανίων με διάφορα μάλλον
σαθρά επιχειρήματα όπως νέα
διαπραγματευτική μεθοδολογία
για τη διεύρυνση εσωτερική
προσαρμογή της Ενωσης κ.ά
Οσον αφορά την πολιτική της για
την Αν Μεσόγειο Τουρκία κ.λπ
δεν θα πρέπει να διαφεύγει ότι
το Παρίσι θεωρεί τη Μεσόγειο
ως ηΐ3Γε ηοχίηιπι και ως εκ
τούτου δεν θα μπορούσε ποτέ
να δεχτεί την αμφισβήτηση του
ρόλου αυτού από την Τουρκία
Και αυτό ερμηνεύει πάρα πολλά
Ολα αυτά αναιρούν τη σημασία
της στενής σχέσης Ελλάδας Γαλλίας

Καθόλου Αλλά να γνωρίζουμε
το ευρύτερο πλαίσιο μέσα

και στο οποίο διαμορφώνεται
η σχέση αυτή

Η Μέρκελ φεύγει ο Μακρόν
ηγεμονεύει Ισως Αλλά η Μέρκελ
όπως και οι δύο άλλες γυναίκες
τις τελευταίες μέρες Γεννηματά
και Μπακογιαννη μας νοηματο
δότησαν με ύψιστα μαθήματα
ήθους

Ο καθηγηπΊΒ Π.Κ Ιωακειμίδηδ είναι πρώην

πρεσθευτήδ σύμβουλοε του ΥΠΕΞ και
μέλθ5 ΤΠ5 συμβουλευτικήδ επιτροπήε του
ΡΕΡδ και ΕΛΙΑΜΕΠ Από τΐ3 εκδόσειδ θεμέλιο

κυκλοφορεί το τελευταίο του βιβλίο
Επιτεύγματα και στρατηγικά λάθη τηε εξω
τερικήε πολιτικήδ τηε Μεταπολίτευσηε
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