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Ενα υπερωκεάνιο
που το έλεγαν Ευρώπη
TOU ΑΛΕΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
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Ενα υπερωκεάνιο
που το έλεγαν Ευρώπη

Του ΑΛΕΚΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Οταν
tvas ένθερμοε ευρωπαϊστή

ηγέτα öncos ο Ku
picucos Μητσοτάκηβ αναγκάζεται

να κηρύξει ένα μικρό
αντάρτικο απέναντι στην Ευρωπαϊκή

Ενωση ανακοινώνο
vtas μονομερή μέτρα και κα
τηγορώνταβ την ευθέωβ για
ανεπίτρεπτη αργοπορία τότε
αυτό δείχνει ότι κάτι δεν πάει

καλά στα τωρινά ευρωπαϊκά
πράγματα Για να φτάσει στο
σημείο αυτό ο EXXnvas πρω
θυπουργόβ φαίνεται ότι βρέθηκε

μαζί με πολλούε ομολόγουβ
του με την πλάτη στον τοίχο
Πράγματι το ενδιαφέρον των
ευρωπαϊκών επιτελείων εξακολουθεί

να μονοπωλείται από την
αναζήτηση και επιβολή αποτελεσματικών

κυρώσεων επί
tos Pcûoias και από την παροχή
στρατιωτικήε και ανθρωπιστι
lais βοήθειαΒ στην Ουκρανία
ενώ έχουν αφήσει κατά μέροβ
τα προβλήματα που σωρεύει
πάνω στην καθημερινότητα του
Ευρωπαίου πολίτη η ρωσική εισβολή

με κυριότερα αυτά που
προκαλούνται από την ενερ

Η Ε.Ε έχει αφήσει
κατά μέρος
τα προβλήματα
που σωρεύει πάνω
στην καθημερινότητα
του Ευρωπαίου πολίτη
η ρωσική εισβολή

γειακή κρίση Και δείχνουν να
αγνοούν ότι η λόγω outos tos
στάσηβ μετακίνηση Ευρωπαίων

πολιτών στα αντιευρωπαϊκά
καταφύγια του λαϊκισμού

μπορεί να πάρει μόνιμα και μη
αντιστρέψιμα χαρακτηριστικά

Τα σημάδια έχουν ήδη πληθύνει

αλλά οι Βρυξέλλεβ τα παρακολουθούν

με περίεργη αμεριμνησία

Στη Γαλλία όπου η
πανηγυρική επανεκλογή του
Μακρόν συνοδεύτηκε από το
πολύ ανησυχητικό 42 tos Λεπέν

μαζεύονται και πάλι απειλητικά

αντιευρωπαϊκά σύννεφα
ενόψει των βουλευτικών εκλογών

του Ιουνίου Η Ουγγαρία
συνεχίζει τον γνωστό μοναχικό

tos δρόμο tos μη συμμόρφωσα
με τΐ5 apxés του κρά

tous δικαίου Το αντίστοιχο
πρόβλημα tos Πολωνίαε έχει
τεθεί npos το παρόν αναγκαστικά

κάτω από το χαλί ελέω
των εκατομμυρίων Ουκρανών
προσφύγων που φιλοξενεί αλλά

εξακολουθεί να υπάρχει Οι
νεοφασίστεΒ Fratelli d Italia
είναι πλέον πρώτο κόμμα oris
τελευταίεβ δημοσκοπήσει
ενώ οι ακροδεξιοί tos Vox εί¬

ναι τρίτο κόμμα στην ισπανική
Βουλή και συμμετέχουν για

πρώτη φορά στην τοπική κυβέρνηση

tos μεγάλα περιφέ
ρειαε tos Καστίλληε Λεόν

Ο Ελληναβ πρωθυπουργό5
έκρουσε ήδη τον κώδωνα του
κινδύνου Απέφυγε βεβαία
να ξεπεράσει κόκκινεε γραμ
μέε αλλά έστειλε ευθείεβ προ
ειδοποιητικέβ βολέε Με z\s δημοσκοπήσει

και το συνέδριο
του κόμματόε του να επιταχύνουν

πιθανότατα την αντίδρα
σή του στηλίτευσε την αργοπορία

tos Ευρώπηβ να δώσει
απαντήσει την παρομοίασε
με ασυνήθιστη δηκτικότητα

με υπερωκεάνιο που καθυστερεί
να πάρει τη σωστή πορεία

xcopis όμωβ να εξαγγείλει μέτρα
που θα συνιστούσαν ευθεία

παραβίαση κανόνων tos
εσωτερικήβ ayopùs και ιδιαίτερα

tos αγοράβ ηλεκτρικήβ
ενέργειαε Ετσι ανακοίνωσε
μεν αποσύνδεση tos τιμήβ tos
ηλεκτρικήβ ενέργειαβ από το
φυσικό αέριο δεν προχώρησε
όμω3 σε μονομερή θέσπιση
πλαφόν στην τιμή του φυσικού

αερίου κάτι που θα απαιτούσε

πρότερη έγκριση tos
Ευρωπαϊκήβ Envcporais ôncos
ήδη συνέβη με την Ισπανία και
την Πορτογαλία Τοποθέτησε

δε προσεκτικά την έναρξη
εφαρμογήβ αυτού του μέτρου
τον ερχόμενο Ιούλιο ελπίζο
vras μάλλον ότι εν τω μεταξύ
το υπερωκεάνιο θα έχει αλλάξει

πορεία μετά το ερχόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο tos

30ns 31ns Μαΐου
Η κοινή και αποφασιστική

στάση των κρατών-μελών tos
Ε.Ε απέναντι στην επιτιθέμενη
Ρωσία όπωβ και η προηγηθείσα
αντιμετώπιση tos κρίσηβ tos
πανδημίαβ αποτελούν αναμφισβήτητοι

σημαντικά βήματα
npos την ευρωπαϊκή ενοποίηση

Κινδυνεύουν όμω8 να μείνουν

xcopis συνέχεια και μαζί
tous κινδυνεύει και όλη η ευρωπαϊκή

προοπτική αν τώρα
η ενωμένη Ευρώπη αρκεστεί
μόνο στην αυτάρεσκη επανά
παυσή tos πάνω σε αυτέε x\s
επιτυχίεε και δεν δώσει μια κοινή

απάντηση στα διαρκ&κ οξυ
νόμενα προβλήματα των Ευρωπαίων

πολιτών μεγάλο μέροε
των οποίων οφείλεται στη ρωσική

εισβολή στην Ουκρανία
Το ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

πρέπει να δείξει ότι το
υπερωκεάνιο αλλάζει πορεία

για να αποφύγει τα διάφορα παγόβουνα

που παραμονεύουν

0 κ Αλέκος Κρητικός
είναι πρώην στέλεχος Ε.Ε πρώην
γενικός γραμματέας στα υπουργεία
Ανάπτυξης και Εσωτερικών
ειδικός σύμβουλος του ΕΛΙΑΜΕΠ
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