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Με τη φωνή  
της άλλης Ευρώπης 

Όσοι έχουν περιπλανηθεί έστω και μια φορά στα λαβυριν-
θώδη κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες 
ή στο Στρασβούργο θα έχουν διαπιστώσει ότι επικρατεί «μια 
ωραία ατμόσφαιρα», κατά τη διάσημη κινηματογραφική 
ατάκα. Κόσμος μπαίνει και βγαίνει, κι αν εξαιρέσει κανείς 
τα μέτρα ασφαλείας και το ενοχλητικό face control, εντός 
του ευρωπαϊκού πύργου της Βαβέλ επικρατεί χαλαρότητα, 
κοσμοπολιτισμός, πολυγλωσσία (παρ’ ότι τα αγγλικά και 
τα γαλλικά είναι αναντικατάστατος κώδικας επικοινωνί-
ας), πολυχρωμία, ποικιλία ενδυματολογικών κωδίκων και 
κάτι από κουλτούρα του «βαριετέ» ή του τσίρκου: στον ίδιο 
δαιδαλώδη χώρο, την ίδια στιγμή, μπορεί να συνεδριάζουν 
επιτροπές ή η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
να πραγματοποιούνται μίνι συνέδρια και συνεντεύξεις τύ-
που, να πραγματοποιούνται εκθέσεις εικαστικές ή εκθέσεις 
προϊόντων, εκδηλώσεις μετά μουσικής, προβολές, ακόμη 
μικρές δεξιώσεις με κρασί και finger food, πέραν του συνω-
στισμού που επικρατεί στις αίθουσες εστιατορίων την ώρα 
του φαγητού ή στα καφέ τις περισσότερες ώρες της εργάσι-
μης μέρας.  

Αυτή είναι η επιδερμίδα των πραγμάτων. Κάτω απ’ αυτήν, 
υπάρχει η τεράστια απόσταση, το αβυσσαλέο κενό ανάμεσα 
στην «ωραία ατμόσφαιρα» του Ε.Κ. και των άλλων ευρωπα-
ϊκών θεσμών και τη ζοφερή ατμόσφαιρα που επικρατεί στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες της ύφεσης και της υψηλής ανερ-
γίας, πρωτίστως στις μνημονιακά υποτελείς χώρες, όπως 
η Ελλάδα. Μέσα σ’ αυτό το κενό χάνονται οι ευρωπαϊκές 
κοινωνίες, με τα υψηλά ποσοστά αποχής στις ευρωεκλογές 
και τα τεράστια ποσοστά δυσπιστίας και δυσφορίας απέναντι 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Προφανώς, δεν φταίνε οι κοινωνίες γι’ αυτό. Είναι οι θεσμοί 
που έχουν πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες καταλαβαί-
νουν ή διαισθάνονται, με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορε-
τικό βαθμό από χώρα σε χώρα, αυτό που επεσήμαινε η προε-
κλογική διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ: «Η δημοκρατία στην Ευρώπη 
έχει καταντήσει "πουκάμισο αδειανό". Έχει δημιουργηθεί ένα 
πολυδαίδαλο και συγκεντρωτικό σύστημα λήψης αποφάσε-
ων, με την κυριαρχία της γερμανικής κυβέρνησης, που εκτο-
πίζει τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία…» Δυστυχώς, αυτό ισχύει 

σε μεγάλο βαθμό ακόμη και για το μόνο δημοκρατικά εκλεγ-
μένο ευρωπαϊκό όργανο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ωστόσο, η αυξανόμενη δυσφορία των ευρωπαϊκών κοινω-
νιών απέναντι στο αυταρχικό ευρω-«Διευθυντήριο», στις 
ευρωεκλογές του Μαΐου βρήκε και μια άλλη, ελπιδοφόρα 
διέξοδο. Εκφράστηκε με μια σημαντική αύξηση της ευρω-
παϊκής Αριστεράς, με κορυφαία εκδήλωση την πρωτιά του 
ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. 

Οι έξι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν να αντιμετωπί-
σουν μια ξεχωριστή πρόκληση. Να συμβάλουν, μαζί με όλη 
την ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, την GUE/NGL, και 
άλλους προοδευτικούς ευρωβουλευτές, ώστε να γίνει η 
«ωραία ατμόσφαιρα» του Ευρωκοινοβουλίου όσο γίνεται 
πιο ενοχλητική για τους εκπροσώπους του υπερσυντηρητι-
κού ιερατείου της Ε.Ε. και όσο γίνεται πιο ευχάριστη για τους 
λαούς της Ευρώπης. Και για να το πετύχουν αυτό ο μόνος 
τρόπος είναι να μεταφέρουν τη φωνή τους, τη διαμαρτυρία 
τους, τις διεκδικήσεις τους. Να γίνουν η φωνή της άλλης 
Ευρώπης.  

Η έκδοση αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια γνωριμίας με 
τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με την ομά-
δα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που φιλοδοξούν να είναι η 
φωνή της άλλης Ευρώπης. Όχι για να φτιαχτούν οι «αγιο-
γραφίες» των εκλεγμένων, αλλά για να ξεκινήσει η οφειλό-
μενη λογοδοσία στους πολίτες που τους εξέλεξαν. Κι αυτή 
πρέπει να είναι όσο πιο συστηματική επιτρέπουν τα μέσα 
που διαθέτουν οι ευρωβουλευτές. 

Πέρα από έναν πρώτο, συνοπτικό απολογισμό της δράσης 
των ευρωβουλευτών, η έκδοση περιλαμβάνει μια- ελπίζου-
με- χρήσιμη και κριτική παρουσίαση των λειτουργιών του 
ευρωκοινοβουλίου, των βασικών ευρωπαϊκών θεσμών και 
των σημαντικότερων νομικών κειμένων στα οποία βασίζε-
ται η λειτουργία της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης. Περιλαμβάνει 
επίσης παραπομπές σε ιστότοπους ευρωπαϊκών θεσμών και 
υπηρεσιών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας. Αξιοποιήστε 
τα. Ενοχλήστε τους. Και ενοχλήστε μας.   

Η συντακτική ομάδα
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Το νέο 
Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο

Η ΣτΑτΙΣτΙκΗ των ΕκλΟγων
»  Συμμετείχαν 28 χώρες αντί για 27 το 2009, με την προσθή-

κη της Κροατίας, ενώ εξελέγησαν 751 βουλευτές αντί για 
766. Από αυτούς 371 Ευρωβουλευτές επανεξελέγησαν 
(49,4%) ενώ 380 (50,6%) είναι καινούργιοι. Τα υψηλότε-
ρα ποσοστά επανεκλογής είχε η Ρουμανία με 62,5%, ενώ 
το χαμηλότερο ποσοστό είχε η Ελλάδα με… 0%. 

»  Στο νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε 474 άντρες και 
277 γυναίκες. Η Μάλτα, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και η 
Σουηδία είναι οι τέσσερις χώρες που έχουν περισσότερες 
γυναίκες Ευρωβουλευτές απ’ ότι άντρες. 

»  Η συμμετοχή των ψηφοφόρων μειώθηκε από το 43% στο 
42,4%, ενώ η μεγαλύτερη αποχή παρατηρήθηκε στους νέ-
ους 18-24 ετών. 

»  Το Βέλγιο, που φιλοξενεί και τους περισσότερους θεσμούς 
της Ε.Ε., είχε την υψηλότερη συμμετοχή με 89,6%, ενώ η 
Σλοβακία είχε τη χαμηλότερη, με 13,1%. Στην Ελλάδα η συμ-
μετοχή αυξήθηκε κατά 7,4% από το 2009, στο 60%. 

»  Το 54% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο δε λαμβάνει «επαρκώς υπόψη του τις ανησυχίες 
των Ευρωπαίων πολιτών».

»  Το 45% των ψηφισάντων θεωρούν την ανεργία Νο1 πρό-
βλημα. Στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 47%.  

»  51% των Ευρωπαίων θεωρούν ότι είναι καλό που η χώρα 
τους είναι μέλος της ΕΕ, ενώ 63% νιώθουν οι ίδιοι Ευρω-
παίοι. 52% των Ευρωπαίων δεν εμπιστεύεται τους Ευρωπα-
ϊκούς θεσμούς έναντι 43% που τους εμπιστεύονται.  

* Τα στοιχεία προέρχονται από την έρευνα της TNS opinion για 
λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου

Ο ΣΥΣχΕτΙΣμΟΣ δΥνΑμΕων ΣτΟ νΕΟ Ε.κ. 
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξελέγησαν ευρωβουλευτές από 
186 κόμματα, έναντι 165 το 2009, τα οποία εντάσσονται σε 7 πο-
λιτικές ομάδες και στους εκτός ομάδας «μη εγγεγραμμένους». 
Τη μεγαλύτερη δύναμη διαθέτει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
(Χριστιανοδημοκράτες – EPP, πολιτική ομάδα και της Ν.Δ.), με 
221 βουλευτές, έναντι 274 το 2009. Η δεύτερη μεγαλύτερη 

ομάδα είναι η S&D – Ομάδα Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσι-
αλιστών και Δημοκρατών (ΠΑΣΟΚ, αλλά και Το ΠΟΤΑΜΙ), με 191 
βουλευτές, πέντε λιγότερους από το 2009. Τρίτη ομάδα σε δύ-
ναμη αποτελούν οι «ευρωσκεπτικιστές» του ECR (Ευρωπαίοι 
Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές) με 70 ευρωβουλευτές, 13 
περισσότερους από το 2009 (ομάδα των ΑΝ.ΕΛ.). Στην τέταρτη 
θέση βρίσκεται η Συμμαχία Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για 
την Ευρώπη (ALDE) με 67 βουλευτές, από 83 το 2009. 

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ευρωομάδα της Αριστεράς GUE/
NGL με 52 βουλευτές. Σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο απ’ 
όλες τις ομάδες -σχεδόν 50%- σε σχέση με τους 35 ευρωβου-
λευτές των προηγούμενων ευρωεκλογών, χάρη κυρίως στο 
άλμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και των Podemos! Στην έκτη θέση είναι 
οι Πράσινοι με 50 ευρωβουλευτές, έναντι 57 το  2009. Τέλος, 
στην έβδομη βρίσκονται οι επίσης «ευρωσκεπτικιστές» του 
EFDD (Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας), 
στην οποία δεσπόζουν οι Βρετανοί του Nigel Farage (UKIP) 
και οι Ιταλοί του πρώην κωμικού Beppe Grillo. Τέλος, υπάρ-
χουν άλλοι 52 Ευρωβουλευτές «μη εγγεγραμμένοι», δηλα-
δή εκτός πολιτικής ομάδας, μεταξύ των οποίων είναι το κόμμα 
της Marine Le Pen. Από ελληνικής πλευράς, μη εγγεγραμμέ-
νοι είναι οι βουλευτές του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής.

Συνήθως ο τρόπος που παίρνονται όλες οι σημαντικές αποφά-
σεις στο Ευρωκοινοβούλιο είναι η σύμπραξη των δύο μεγαλύτε-
ρων σχηματισμών, του EPP και του S&D, που και πάλι διαθέτουν 
την απόλυτη πλειοψηφία (465 έδρες), στην οποία κατά κανόνα 
προστίθεται και η ψήφος των φιλελευθέρων. Αυτό επιβεβαιώ-
θηκε και κατά την ψήφιση του Γιούνκερ και της νέας Κομισιόν. 

Οι ευρωεκλογές του περασμένου Μαΐου δεν 
ανέτρεψαν, βεβαίως, την κυριαρχία των συντη-
ρητικών δυνάμεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, προκάλεσαν ωστόσο ισχυρό κλυδωνισμό. 
Οι δύο κυρίαρχες πολιτικές ομάδες -Ευρωπαϊκό 
Λαϊκό Κόμμα και Σοσιαλδημοκράτες- και οι στα-
θεροί σύμμαχοί τους, οι Φιλελεύθεροι, υπέστη-
σαν σημαντικές απώλειες πανευρωπαϊκά, χωρίς 
όμως να χάσουν την πλειοψηφία. Οι ισχυρότερες 
«σεισμικές δονήσεις» στο ευρωπαϊκό πολιτικό 
τοπίο καταγράφηκαν σε Γαλλία και Βρετανία, με 
τις εκρηκτικές επιδόσεις των ακροδεξιών-εθνικι-
στικών σχηματισμών, στην Ελλάδα με την πρωτιά 
του ΣΥΡΙΖΑ και στην Ισπανία με την «εισβολή» στο 
προσκήνιο των Podemos! Στην παραδοσιακή πο-
λιτική κλίμακα η μεγάλη μετατόπιση σημειώθηκε 
προς τα (ακρο)δεξιά, η μικρότερη αλλά σημαντι-
κή προς τα αριστερά, αλλά η όλη εικόνα αναδύει 
τον μεγάλο θυμό των ευρωπαϊκών κοινωνιών με 
τις ηγεσίες τους. Παρακάτω, παρατίθενται μερικά 
χρήσιμα στοιχεία για τη σύνθεση του νέου Ε.Κ. 



www.guengl.eu [5]

 «Κύριε Γιούνκερ, κύριε Μοσκοβισί, δεν σας έχουμε εμπι-
στοσύνη. Γιατί οι κυβερνήσεις σας και τα κόμματά σας 
έφτιαξαν αυτή τη νομοθεσία, τη διατηρούν και την εφαρμό-
ζουν, με αποτέλεσμα αυτή την κραυγαλέα φοροαποφυγή 
των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών, με τις μυστικές φο-
ρολογικές συμφωνίες. Το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουν 
περισσότερους φόρους οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο κύριος Γιούνκερ μας είπε 
ότι είναι νόμιμο... Ναι, αλλά είναι και ανήθικο και άδικο και 
προκλητικό. Και γι' αυτό πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Αν 
θέλουμε να μην υπάρχουν "φορολογικοί παράδεισοι" στην 
καρδιά της Ευρώπης χρειάζεται να υπάρξει μια ελάχιστη 
φορολογική εναρμόνιση που να το απαγορεύει και να το τι-
μωρεί αυστηρά. Δεν μας αρκεί η έρευνα της Κομισιόν. Γιατί 
είναι χρονοβόρα και μέχρι τώρα αναποτελεσματική. Ζητάμε 
ειδική εξεταστική επιτροπή από το Ευρωκοινοβούλιο, που 
θα βγάλει ταχύτατα πόρισμα και εσείς, επιτέλους, να αναλά-
βετε δεσμεύσεις με σαφές χρονοδιάγραμμα».

(Από την παρέμβαση του Δ. Παπαδημούλη, εκ μέρους της GUE/NGL, στην ολομέλεια 

του Ε.Κ., 12/11/2014)

...

Η νΕΑ κΟμΙΣΙΟν τΟΥ… τΣΑλΑκωμΕνΟΥ γΙΟΥνκΕΡ
Η πολυδιαφημισμένη νέα Κομισιόν του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, που έκανε το ντε-
μπούτο του με την εκλογή του νέου προέδρου για πρώτη φορά από το Ε.Κ., 
διανύει ήδη την πρώτη της κρίση, πριν καν δώσει δείγμα γραφής. Η αποκά-
λυψη του σκανδάλου φοροαποφυγής δεκάδων πολυεθνικών εταιρειών επί 
πρωθυπουργίας Γιούνκερ στο Λουξεμβούργο, απογύμνωσε τη ρητορική περί 
αλλαγής ύφους και ήθους στην πολιτική της νέας Κομισιόν. Ο Γιούνκερ περι-
ορίστηκε να υπερασπιστεί τη «νομιμότητα» των μυστικών φορολογικών συμ-
φωνιών. Ο επίτροπος Μοσκοβισί έσπευσε να τον υπερασπίσει, το ίδιο κι όλες οι 
πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου που τον υπερψήφισαν, και μέχρι την 
ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν είναι σαφές ποια θα είναι η έκβαση 
της υπόθεσης. 

Κατά τα λοιπά, η νέα Κομισιόν που συνέθεσε ο Γιούνκερ έχει υποστεί μια δο-
μική μεταρρύθμιση. Από τους 27 επιτρόπους, οι 7 καθίστανται υπερεπίτροποι-
αντιπρόεδροι, στα χαρτοφυλάκια των οποίων συντίθενται ετερόκλητα πεδία 
αρμοδιότητας, που προδίδουν την πρόθεση της νέας Κομισιόν να υποτάξει στη 
νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία τα κοινωνικά ευαίσθητα χαρτοφυλάκια. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα, ο Φινλανδός αντιπρόεδρος Γίρκι Κατάινεν, στην αρμοδιό-
τητα του οποίου συντίθεται η Απασχόληση με την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και 
την Ανταγωνιστικότητα. 

Η ΣΥνθΕΣΗ  
τΗΣ νΕΑΣ κΟμΙΣΙΟν 
ΠΡΟΕδΡΟΣ: Ζαν Κλοντ Γιούνκερ 

ΑντΙΠΡΟΕδΡΟΙ:
»  Φρανς Τίμερμανς (Βελτίωση Νομοθεσίας, 

Σχέσεις μεταξύ Θεσμικών Οργάνων, Κράτος 
Δικαίου, Χάρτης)

»  Φεντερίκα Μογκερίνι  
(Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική 
Πολιτική και την Ασφάλεια)

»  Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα  
(Προϋπολογισμός και Ανθρώπινοι πόροι)

»  Άντρους Άνσιπ (Ενιαία Ψηφιακή Αγορά)
»  Μάρος Σέφτσοβιτς (Ενεργειακή Ένωση)
»  Βάλντις Ντομπρόβσκις  

(Ευρώ και Κοινωνικός Διάλογος)
»  Γίρκι Κατάινεν (Απασχόληση, Ανάπτυξη, 

Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα) 

ΕΠΙτΡΟΠΟΙ:

»  Γκίντερ Έτινγκερ  
(Ψηφιακή οικονομία και Κοινωνία)

»  Γιοχάνες Χαν (Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτο-
νίας και Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση)

»  Σεσίλια Μάλμστρομ (Εμπόριο)
»  Νέβεν Μίμιτσα  

(Διεθνής Συνεργασία και Ανάπτυξη)
»  Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε  

(Δράση για το Κλίμα και Ενέργεια)
»  Καρμένου Βέλα (Περιβάλλον, Θαλάσσιες 

υποθέσεις και Αλιεία)
»  Βιτένις Αντρουκάιτις  

(Υγεία και Ασφάλεια Τροφίμων)
»  Δημήτρης Αβραμόπουλος  

(Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και 
Ιθαγένεια)

»  Μαριάν Τίσεν  
(Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις, Δεξιότη-
τες και Κινητικότητα Εργατικού Δυναμικού)

»  Πιερ Μοσκοβισί (Οικονομικές και Νομι-
σματικές Υποθέσεις, Φορολογία και Τελωνεία)

»  Χρήστος Στυλιανίδης (Ανθρωπιστική 
Βοήθεια και Διαχείριση Κρίσεων)

»  Φιλ Χόγκαν  
(Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη)

»  Τζόναθαν Χιλ  
(Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπι-
στωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών)

»  Βιολέτα Μπουλτς (Μεταφορές) 
»  Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα  

(Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματι-
κότητα και ΜΜΕ)

»  Βιέρα Γιούροβα (Δικαιοσύνη, Προστασία 
Καταναλωτών και Ισότητα των Φύλων)

»  Τίμπορ Νάβρατσιτς (Παιδεία, Πολιτισμός, 
Νεολαία και Άθληση)

»  Κορίνα Κρέτσου (Περιφερειακή Πολιτική)
»  Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ (Ανταγωνισμός)
»  Κάρλος Μοέδας  

(Έρευνα, Επιστήμη και Καινοτομία)

Οι αρμοδιότητες των επιτρόπων καταγράφονται όπως 
αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Ευρωκοινοβουλίου.

Η δύναμη των πολιτικών ομάδων στο νέο Ευρωκοινοβούλιο
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GUE/NGL 
Η ανθρωπογεωγραφία της Αριστεράς  
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

1. AKEλ 
(Ανορθωτικό Κόμμα  
Εργαζόμενου Λαού)
Κύπρος

Βουλευτές 
Tάκης Χατζηγεωργίου
Νεοκλής Συλικιώτης 

Στόχος του ΑΚΕΛ είναι μια Ευρώπη της συνερ-
γασίας, της κοινωνικής προόδου, της ισότητας, 
που προωθεί το περιβάλλον, σέβεται τη δημο-
κρατία, την αλληλεγγύη και την ειρήνη. «Μόνο 
μια άλλη πορεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
μπορεί να συμβάλει σε αυτό».

2. Bloco de Esquerda 
(Συνασπισμός της  
Αριστεράς)
Πορτογαλία

Βουλευτής
Marisa Matias

«Είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά όχι ευρωκεντριστές: 
Θέλουμε για την Ευρώπη το ίδιο που θέλουμε 
για τον πλανήτη. Είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά όχι 
ευρωκρατιστές. Πιστεύουμε στη δημοκρατία. 
Απορρίπτουμε την τυποποίηση και την έλλειψη 
σεβασμού για τη διαφορετικότητα. Είμαστε Αρι-
στεροί. Οι αντίπαλοί μας δεν είναι οι μετανάστες, 
οι μειονότητες, οι φτωχοί, οι ομοφυλόφιλοι ή οι 
άνεργοι, αλλά αυτοί που προωθούν τη λιτότητα. 
Εμείς πιστεύουμε ότι η κρίση αντιμετωπίζεται με 
την αλληλεγγύη για μια Ευρώπη που θα αποκατα-
στήσει την ελπίδα»

3. Die Linke  
(Η Αριστερά)
Γερμανία

Βουλευτές
Fabio De Masi
Cornelia Ernst (επικεφαλής) 
Thomas Händel
Sabine Lösing

Μartina Michels 
Helmut Scholz
Gabi Zimmer 

«Aγωνιζόμαστε για ένα ευρωπαϊκό μέλλον 
που διαπερνάται από την ειρήνη, τη δημοκρα-
τία και την κοινωνική αλληλεγγύη»

4. Euskal Herria Bildu 
(Ένωση της Χώρας  
των Βάσκων)
Ισπανία

Βουλευτής
Josu Juaristi

Είναι ο αριστερός συνασπισμός των Βάσκων. 
Αποτελείται από τα εξής τέσσερα κόμματα 
των Βάσκων: Eusko Alkartasuna, Alternatiba, 
Aralar και Sortu. Από τον Μάιο και μετά λαμβά-
νει σχεδόν το 25% των ψήφων σε κάθε εκλο-
γική αναμέτρηση. Στις εκλογές του 2014 ήλθε 
πρώτη δύναμη στην περιοχή των Βάσκων. 

19 διαφορετικές αριστερές πολιτικές ομάδες από 
14 ευρωπαϊκές χώρες συγκροτούν την πολιτική 
ομάδα της Αριστεράς στην οποία εντάσσεται και ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Η GUE/NGL (Συνομοσπονδιακή Ομάδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Βόρειας Πρά-
σινης Αριστεράς) είναι η 5η μεγαλύτερη ομάδα 
στο Ευρωκοινοβούλιο, με 52 βουλευτές εκ των 
οποίων πάνω από το 50% είναι γυναίκες. Πρόκει-
ται για μια συνομοσπονδιακή πολιτική ομάδα με 
αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές παραδόσεις 
και εσωτερική δημοκρατία, που δίνει τη δυνατότη-
τα σε κάθε συνιστώσα-κόμμα, να διατηρεί τη δική 
της ταυτότητα και τις ιδιαίτερες πολιτικές της. 

... «Για μας Συνομοσπονδία σημαίνει σεβασμός και δια-
τήρηση της ποικιλομορφίας των ταυτοτήτων και των 
απόψεων που εκφράζουν τα μέλη μας. Αυτό που μας 
ενώνει είναι το όραμα μιας διαδικασίας, κοινωνικά 
δίκαιης, με στόχο την ειρηνική και βιώσιμη ευρωπα-
ϊκή ολοκλήρωση και τη διεθνή αλληλεγγύη», επι-
σημαίνεται στις καταγεγραμμένες αρχές της Ομάδας 
στην ιστοσελίδα της. «Αποστολή μας είναι να καταστεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανθρώπινη, πιο διαφανής 
και περισσότερο απτή. Θέλουμε περισσότερη άμεση 
δημοκρατία και ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να γίνει ένα έργο των αν-
θρώπων της και δεν μπορεί να παραμείνει ένα σχέδιο 
των ελίτ. Θέλουμε ίσα δικαιώματα για τις γυναίκες και 
τους άνδρες, πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες και 
σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα». 
Πρόεδρος της GUE/NGL επανεξελέγη η Gabi Zimmer της Die Linke. Στο 
προεδρείο της Ομάδας συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Δημ. Παπαδημούλη.
Is reis, simant, uressen trudem nos cam des es nocri, pos publica;

ΠΟΙΕΣ ΑντΙΠΡΟΣωΠΕΙΕΣ ΑΠΟτΕλΟΥν τΗν ΟμΑδΑ τΗΣ GUE/NGL
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5. Folkebevaegelsen mod EU  
(Λαϊκό κίνημα κατά της Παραμονής  
της Δανίας στην Ε.Ε.) 
Δανία 
Βουλευτής
Rina Ronja Kari

«Το Λαϊκό Κίνημα είναι διακομματική πολιτική 
οργάνωση. Στόχος της να βγει η Δανία από την 
ΕΕ. Η οργάνωση εργάζεται για τη δημοκρατία, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία». 

6. Front de gauche  
(Αριστερό Μέτωπο)
Γαλλία

Βουλευτές
Marie-Christine Vergiat
Jean-Luc Mélenchon
Patrick Le Hyaric
Younous Omarjee

Συνασπισμός αποτελούμενος από το Γαλλικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα, το Κόμμα της Αριστεράς, 
την Ένωση Pour les Outre-Mers (Για την υπερ-
πόντια Γαλλία), την Ενωμένη Αριστερά (που 
συγκεντρώνει πολλές ομάδες, όπως την FKE, 
την αντικαπιταλιστική Αριστερά και το Εργατικό 
Κόμμα), καθώς και συνδικαλιστές, ακτιβιστές και 
γνωστούς διανοούμενους. 

7. Ανεξάρτητος
Iρλανδία
Βουλευτής 
Luk Mig Flanagan

Ανεξάρτητος πολιτικός. Έχει εκλεγεί στην 
εκλογική περιφέρεια Μίντλαντς-North-West.

8. Izquierda Plural  
(Πλουραλιστική Αριστερά)
Ισπανία

Βουλευτές
Paloma Lopez
Marina Albiol
Lidia Senra
Javier Couso
 'Angela Vallina

Η Ενωμένη Αριστερά είναι ένα πολιτικό κίνημα που 
δημιουργήθηκε από πολλά διαφορετικά σχήματα 
της αντιπολίτευσης ενάντια στην ένταξη της Ισπα-
νίας στο ΝΑΤΟ. «Ο συνασπισμός είναι η σημαντικό-
τερη πολιτική δύναμη ενάντια στα μέτρα λιτότητας 
στην Ισπανία και η μόνη πολιτική ομάδα που έχει 
ως στόχο τόσο να ενώσει την εργατική τάξη ώστε 
να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές όσο και να δη-
μιουργήσει αειφόρες κοινωνικές, περιβαλλοντι-
κές και οικονομικές εναλλακτικές λύσεις για την 
Ισπανία με έναν συμμετοχικό τρόπο».

9. Komunistická strana 
`́Cech a Moravy  
(Κομμουνιστικό Κόμμα 
Βοημίας και Μοραβίας)
Τσεχία

Βουλευτές 
Miloslav Ransdorf
Katèŕina Konèćná
Jì́ŕi Màśtálka

«Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας και Μορα-
βίας (KS`́CM) αγωνίζεται για το σοσιαλισμό, την 
αλληλεγγύη, για μια δημοκρατική κοινωνία των 
ελεύθερων πολιτών και των ίσων δικαιωμάτων, 

για την προώθηση της ασφάλειας και της ειρή-
νης, καθώς και για μια πολιτικά και οικονομικά 
πλουραλιστική, ευημερούσα και κοινωνικά δί-
καιη κοινωνία, που θα εξασφαλίζει στους πολί-
τες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης».

10. L’Altra Europa  
con Tsipras 
(Η Άλλη Ευρώπη 
με τον Τσίπρα)
Ιταλία

Βουλευτές 
Eleonora Forenza
Curzio Maltese
Barbara Spinelli

Ως εναλλακτικό πολιτικό κόμμα η L'Altra 
Europa con Tsipras πιστεύει σε μια διαφορετι-
κή Ευρώπη. «Θέλουμε να αλλάξουμε την Ευ-
ρώπη, ώστε να είναι στην υπηρεσία των πολι-
τών, και όχι των τραπεζών. Για να ξεπεραστεί η 
κρίση χρειαζόμαστε μια ριζική αλλαγή που θα 
θέτει στο κέντρο πρώτα τους ανθρώπους. Στη-
ρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα, έναν ηγέτη για την 
αλλαγή. Έχουμε συμμάχους σε όλες τις αρι-
στερές δυνάμεις, τα κινήματα της Ευρώπης και 
των λαούς που αγωνίζονται μαζί μας».

11. Mensch Umwelt 
Tierschutz 
(Κόμμα για την προστασία 
των ανθρώπων και του 
περιβάλλοντος)
Γερμανία 

Βουλευτής
Stefan Eck

12. Partido Comunista 
Português 
(Κομμουνιστικό Κόμμα 
Πορτογαλίας)
Πορτογαλία

Βουλευτές 
Miguel Viegas
Jo~ao Ferreira
Inês Cristina Zuber

«Είμαστε δεσμευμένοι για τη συνεργασία με 
όλες τις δυνάμεις της ομάδας μας και την ενί-
σχυση του ρόλου της στην πάλη για μια άλλη 
Ευρώπη των εργαζομένων και του λαού».

13. Partij voor de Dieren 
(Κόμμα για την καλή διαβίωση 
των ζώων)
Ολλανδία

Βουλευτής 
Anja Hazekamp

«H ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η καλή δια-
βίωση των ζώων και ο σεβασμός απέναντί τους. 
Το Κόμμα για τα Ζώα είναι το ταχύτερα αναπτυσ-
σόμενο κόμμα στην Ολλανδία. Στα ζώα πρέπει 
να δοθούν τα δικαιώματα που τους αξίζουν».

14. Podemos 
(Μπορούμε)
Ισπανία 

Βουλευτές 
Tania González Pe~nas
Pablo Iglesias Turrión
Pablo Echenique-Robba
Maria Teresa Rodŕiguez-Rubio Vázquez
Lola Sánchez Caldentey

Οι Podemos γεννήθηκαν από την ανάγκη για πο-
λιτική αλλαγή και οικοδόμηση της δημοκρατίας 
μέσω της συμμετοχής των πολιτών και της λα-
ϊκής συμφωνίας. «Είναι πρωτοβουλία πολιτών 
που προτείνει απλές αλλά βαθιές αλλαγές: την 
αποκατάσταση της δημοκρατίας, την ανάδειξη 
της πολιτικής στην υπηρεσία των ανθρώπων και 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κοινωνία πρέ-
πει να αποφασίσει για το οικονομικό μοντέλο 
στο οποίο επιθυμεί να εργαστεί και να ζήσει». 

15. Sinn Féin (Εμείς)
Ιρλανδία

Βουλευτές 
Matt Carthy
Martina Anderson
Lynn Boylan
Liadh N í Riada

«Το Σιν Φέιν ως ένα πανεθνικό ιρλανδικό κόμ-
μα προσπαθεί να δημιουργήσει μια ενωμένη 
δημοκρατική σοσιαλιστική δημοκρατία. Πιστεύ-
ουμε ότι μια επιτυχημένη οικονομία αναδιανέ-
μει τον πλούτο και εγγυάται το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση». 

16. Socialistische 
Partij  
(Σοσιαλιστικό Κόμμα)
Ολλανδία 

Βουλευτές 
Cornelis de Jong
Anne-Marie Mineur

Το Ολλανδικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (SP) είναι 
μέρος της Βόρειας Πράσινης Αριστεράς (ΕΕΑ). 
Κατευθυντήριες αρχές του SP είναι η ανθρώπι-
νη αξιοπρέπεια, η ισότητα και η αλληλεγγύη . 

17. ΣΥΡΙΖΑ  
(Συνασπισμός Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς)
Ελλάδα

Βουλευτές 
Mανώλης Γλέζος
Γιώργος Κατρούγκαλος
Κωνσταντίνα Κούνεβα
Δημήτρης Παπαδημούλης
Σοφία Σακοράφα
Κώστας Χρυσόγονος

O ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει τις προσπάθειές του στην ενί-
σχυση του αγώνα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη 
πολιτική σε όλη την Ευρώπη, με την ενίσχυση 
του συντονισμού μεταξύ των δυνάμεων της Ευ-
ρωπαϊκής Αριστεράς και των κοινωνικών κινη-
μάτων, με κυρίαρχους τους λαούς της Ευρώπης.

18. Vänsterpartiet 
(Κόμμα Αριστεράς)
Σουηδία 

Βουλευτής 
Malin Björk

Το Σουηδικό Κόμμα της Αριστεράς δίδει έμφα-
ση στην ισότητα των φύλων/φεμινισμό, τον σο-
σιαλισμό και την κλιματική δικαιοσύνη.

19. Vasemmistoliitto 
(Αριστερή Συμμαχία)
Φινλανδία

Βουλευτής
Merja Kyllönen

Eίναι το πέμπτο μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα 
στη Φινλανδία. «Στοχεύουμε σε έναν κόσμο με 
δικαιοσύνη,  ισότητα και  αειφορία». 
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Η Ευρωομάδα 
του ΣΥΡΙΖΑ

Οι ευρωεκλογές του Μαΐου απο-
τέλεσαν σημείο καμπής στην πο-
λιτική κατάσταση της Ελλάδας. 
«Πιστοποιήθηκε» επί κάλπης η 
ανατροπή στους συσχετισμούς 
πολιτικής επιρροής και υλο-
ποιήθηκε το κεντρικό προεκλο-
γικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ:   
«Πρώτη φορά Αριστερά». 

για την ιστορία, θυμίζουμε  
τα αποτελέσματα:

» ΣΥΡΙΖΑ
26,57%, 1.518.608 ψήφοι, 6 έδρες

» ν.δ.
22,72%, 1.298.713 ψήφοι, 5 έδρες

» χρυσή Αυγή
9,39%, 536.910 ψήφοι, 3 έδρες 

» Ελιά (ΠΑΣΟκ)
8,02%, 458.403 ψήφοι, 2 έδρες 

» τΟ ΠΟτΑμΙ
6,60%, 377.438 ψήφοι, 2 έδρες 

» κκΕ
6,11%, 349.255 ψήφοι, 2 έδρες

» Αν.Ελ.
3,46%, 197.71, 1 έδρα 

Εκτός βουλής έμειναν ψηφοδέλτια που 
συγκέντρωσαν το 17% των ψήφων. 

Διόλου αμελητέα είναι η αλλαγή συ-
σχετισμών που προέκυψε σε πανευρω-
παϊκό επίπεδο (βλέπε σελίδες 4-5), με 
μεγάλους ωφελημένους πρωτίστως 
τα ακροδεξιά και εθνικιστικά κόμματα 
και δευτερευόντως την Αριστερά, που 
αύξησε σχεδόν κατά 50% την εκπρο-
σώπησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο, αν και με εντελώς άνισο τρόπο από 
χώρα σε χώρα. 

Ο νέος συσχετισμός που προέκυψε στις 
ευρωεκλογές, αλλά και στις αυτοδι-
οικητικές εκλογές τροφοδότησε, ως 
γνωστόν, ένα σημαντικό ρεύμα υπέρ 
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποτυπώνεται σταθε-
ρά πια από όλες τις δημοσκοπήσεις, με 
μια ψαλίδα που κυμαίνεται από 4 έως 
και 11 ποσοστιαίες μονάδες από τη Ν.Δ. 

Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ στο ευρωκοινο-
βούλιο, πέρα από τον έντονο συμβο-
λισμό της, έχει και πολλές πρακτικές 
συνέπειες. Είναι η πρώτη φορά που 
η Αριστερά εκπροσωπείται από τόσο 
μεγάλο αριθμό βουλευτών, γεγονός 
που πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες 
παρέμβασης. Αν υπολογίσει κανείς ότι 
ο Νίκος Χουντής, ως μόνος ευρωβου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη 
ευρωβουλή, έχει έναν απολογισμό 
περίπου 1000 ερωτήσεων και παρεμ-
βάσεων, αντιλαμβάνεται τι δυνατότη-
τες έχουν οι 6 ευρωβουλευτές, που η 
δράση τους παρουσιάζεται σε αυτή την 
έκδοση. 

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός αυτής της 
δράσης, στους πρώτους τέσσερις μή-
νες (εξαιρουμένου του Αυγούστου των 
διακοπών) του νέου Ευρωκοινοβουλί-
ου, αριθμεί περίπου 40 ερωτήσεις προς 

την Κομισιόν και προς τα άλλα θεσμικά 
όργανα Ε.Ε. και Ευρωζώνης και δεκά-
δες παρεμβάσεις στην ολομέλεια και 
τις επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. 
Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
είναι το αναλογικά μεγαλύτερο κόμμα 
της Αριστεράς στην Ε.Ε. η δράση του 
αποκτά αναπόφευκτα πανευρωπαϊκή 
εμβέλεια, κι αυτό είναι ήδη ορατό στις 
κοινές δράσεις που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο της ευρωομάδας της Αριστε-
ράς, GUE/NGL. Πράγμα που σημαίνει 
ότι η δράση των ευρωβουλευτών του 
ΣΥΡΙΖΑ στο Ευρωκοινοβούλιο δεν εί-
ναι αποκλειστικά «ελληνοκεντρική», 
αλλά εκ των πραγμάτων ευρωπαϊκή. 
Χαρακτηριστικές από αυτή την άποψη 
είναι οι κοινές πρωτοβουλίες με την 
GUE για την Διατλαντική Συνθήκη TTIP 
(βλέπε σελ. 24-25), την κρίση στην 
Ουκρανία, την Παλαιστίνη κ.α. Αυτό το 
χαρακτηριστικό έχει και την άλλη όψη: 
τη διεθνοποίηση ελληνικών ζητημά-
των και πρωτοβουλιών, με χαρακτηρι-
στικότερο παράδειγμα την συνέντευξη 
Τύπου της GUE, με επικεφαλής τη Γερ-
μανίδα Γκάμπι Τσίμερ και τον Μανώλη 
Γλέζο, για τις γερμανικές οφειλές στην 
Ελλάδα. 

Η καθ' εαυτή κοινοβουλευτική δράση 
των έξι ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, 
πέρα από τις ιδιαίτερες πρωτοβουλίες 
που παίρνει καθένας στο πλαίσιο του 
καταμερισμού στις επί μέρους Επιτρο-
πές του Ευρωκοινοβουλίου, έχει εκ 
των πραγμάτων συλλογικό χαρακτήρα. 
Για παράδειγμα, οι περισσότερες ερω-
τήσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. 
συνυπογράφονται από δύο ή περισσό-
τερους ευρωβουλευτές. 
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ΟΙ κΟΙνΕΣ ΠΡωτΟβΟΥλΙΕΣ 

Πέραν αυτού, σ’ αυτόν τον πρώτο μικρό 
απολογισμό αξίζει να σημειώσει κανείς 
μερικές πρωτοβουλίες που πλαισιώ-
θηκαν από όλη την ευρωομάδα, όπως:

  H κοινή ανακοίνωση για την εκλογή 
του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ως προέ-
δρου της Κομισιόν («δεν προωθεί τη 
δημοκρατία, καθώς εξοπλίζει ιδεο-
λογικά το διευθυντήριο για να συνε-
χίσει την πολιτική του συστήματος 
εναντίον των λαών της Ευρώπης» 
16/7/2014).

  Η ανακοίνωση καταδίκης της ισραη-
λινής επίθεσης στην Παλαιστίνη («η 
ανοχή του λεγόμενου πολιτισμένου 
κόσμου στη συνεχιζόμενη σφαγή 
αποτελεί μια πραγματικότητα που 
μας κάνει να ντρεπόμαστε και να 
αγανακτούμε» 24/7/2014). 

  Η κοινή ερώτηση για τη γερμανική 
σύνοδο των Δυτικών Βαλκανίων στο 
Βερολίνο, και την εξωθεσμική νομι-
μοποίησή της από την παρουσία του 
Προέδρου και μελών της Κομισιόν 
(8/9/2014).

  Η εκδήλωση για τις απολυμένες 
καθαρίστριες του υπουργείου Οι-
κονομικών, 30 από τις οποίες προ-
σκλήθηκαν από την Κ. Κούνεβα και 
τη Σ. Σακοράφα, που πλαισιώθηκε 
μάλιστα από όλους τους ευρωβου-
λευτές της GUE οι οποίοι φόρεσαν και 
σήκωσαν τα «κόκκινα γάντια» στην 
ολομέλεια του Ε.Κ. στο Στρασβούργο 
(15-17/9/2014). 

  Η κοινή ερώτηση προς την Κομισιόν 
για το αν ισχύει για την Ελλάδα η 
Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ε.Ε., από την οποία προέκυψε 
και η «μνημειώδης» απάντηση του 
επιτρόπου Κατάινεν ότι τυχόν πα-
ραβιάσεις των δικαιωμάτων από 
τα μνημόνια είναι ευθύνη της Ελ-
λάδας και όχι των δανειστών της 
(19/9/2014).

  Η κοινή ανακοίνωση καταδίκης 
της πρώτης από τις τρεις εμπορι-
κές συμφωνίες της Ε.Ε. με ΗΠΑ και 
Καναδά (TTIP, CETA, TISA) «που 
καταργούν και τις ελάχιστες ενα-
πομείνασες εγγυήσεις των δικαι-
ωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών» 
(3/10/2014). 

Στις επόμενες σελίδες του εντύπου αποτυπώνε-
ται ένας συνοπτικός απολογισμός δράσης για 
κάθε ευρωβουλευτή, σε αλφαβητική σειρά.

δΕν ΣΥμβΙβΑΖΟμΑΣτΕ μΕ τΗν ΕΥΡωΠΗ 

των τΡΑΠΕΖων κΑΙ των ΠΟλΥΕθνΙκων 

« • Η σημερινή Ε.Ε., υπό την ηγεμονία της συντηρητικής γερμανικής 
κυβέρνησης, έχει μετασχηματιστεί σε μια συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νη ακραία νεοφιλελεύθερη νομισματική και οικονομική περιοχή. Μια 
περιοχή που συνθλίβει τις αδύναμες χώρες και αυξάνει σημαντικά την 
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε κάθε της γωνιά, δημιουργώντας 
τεράστιες ανισότητες. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις το 10% του πληθυσμού 
της καρπώνεται πάνω από το 50% του ευρωπαϊκού πλούτου. Η κρίση με-
τατράπηκε σε ευκαιρία για αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις στις χώρες της 
Ευρωζώνης και της Ε.Ε. Στις χώρες που επιβλήθηκαν μνημόνια, η επίθε-
ση ενάντια στους εργαζόμενους πήρε τη μορφή κοινωνικού προγκρόμ.
• Η νέα ΟΝΕ, με το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο, με τους κανονισμούς 
εποπτείας και τιμωρίας των κρατών που αντιμετωπίζουν ελλείμματα 
και υψηλό χρέος και με τον αυστηρό έλεγχο των κρατικών προϋπο-
λογισμών και της μακροοικονομικής πολιτικής, έρχεται ως το απα-
ραίτητο θεσμικό συμπλήρωμα αφενός του προηγούμενου μηχανισμού 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και, αφετέρου, της εισόδου του ΔΝΤ στην 
Ευρώπη. Η κατάσταση αυτή προκαλεί ασφυξία στις πιο αδύναμες χώ-
ρες, εξοβελίζει τη δυνατότητα άσκησης εναλλακτικής πολιτικής ανά-
πτυξης και διαμορφώνει ένα πλαίσιο διαρκούς ομηρίας τους.
• Η δημοκρατία στην Ευρώπη έχει καταντήσει «πουκάμισο αδειανό». 
Έχει δημιουργηθεί ένα πολυδαίδαλο και συγκεντρωτικό σύστημα λή-
ψης αποφάσεων, με την κυριαρχία της γερμανικής κυβέρνησης, που 
εκτοπίζει τη λαϊκή και εθνική κυριαρχία, το οποίο συντηρεί και ανα-
παράγει την ανισοτιμία μεταξύ των κρατών μελών. Οι θεσμοί και οι 
αποφάσεις είναι άτεγκτοι όταν πρόκειται για τους εργαζόμενους ή τα 
αδύναμα κράτη, αλλά απόλυτα ελαστικοί υπέρ των πολυεθνικών, των 
τραπεζών και των ισχυρών κρατών (…) 
Με λίγα λόγια έχει δομηθεί ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα, που 
διοικείται αντιδημοκρατικά και άκρως συγκεντρωτικά, προς όφελος 
των ισχυρών. Μία Ευρώπη ενάντια στους λαούς. Μία Ευρώπη που, μαζί 
με τους αγώνες σε κάθε χώρα, παραμένει ένα πεδίο σκληρής ταξικής 
και πολιτικής πάλης. Μία Ευρώπη που πρέπει να επαναθεμελιωθεί με 
μεγάλες ανατροπές και ρήξεις, στο θεσμικό, πολιτικό και κοινωνικό 
επίπεδο, με πρωταγωνιστές τους λαούς της, τους εργαζόμενους και 
τα μαζικά κινήματα». 
(Απόσπασμα από τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014).

...
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Μανώλης 

Γλέζος

ΑντΙ βΙΟγΡΑφΙκΟΥ

Η πρόθεση του Μανώλη Γλέζου να είναι υπο-
ψήφιος στις Ευρωεκλογές του Μαΐου αιφνιδί-
ασε. Τα προβλήματα της υγείας του πολλά και 
γνωστά, ενώ τον Σεπτέμβριο θα συμπλήρωνε 
τα 92 του χρόνια. 

Γιατί, λοιπόν, να τρέχει στις συννεφιασμένες 
Βρυξέλλες; 

Είχε τις δυνάμεις για πέντε ολόκληρα χρόνια 
να ζει εκτός Ελλάδας; 

Πώς θα ταξίδευε κάθε λίγο και λιγάκι; 

Τέλος, γιατί να γίνει Ευρωβουλευτής; Δεν του 
αρκούσε το ελληνικό Κοινοβούλιο;

Πολύ γρήγορα απάντησε σε όλα. Ιδού, ανάκα-
τες, οι απαντήσεις. 

»  Δεν είχε την πρόθεση να μείνει για ολόκλη-
ρη τη θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Θα έμενε ένα χρόνο –ή και λιγότερο, αν 
προκηρύσσονταν εθνικές εκλογές στην Ελ-
λάδα– και μετά θα παραιτούνταν. 

»  Δεν θα ταξίδευε κάθε τόσο στην Ελλάδα. Οι 
συνεργάτες που είχε ως βουλευτής του ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου καλύπτουν την ανά-
γκη επικοινωνίας με την Ελλάδα και εκείνος 
μένει μόνιμα στις Βρυξέλλες.

»  Το κυριότερο: εκτός από το αυτονόητο, σε 
κάθε Έλληνα, ζήτημα των οφειλών της Γερ-
μανίας προς την Ελλάδα, το οποίο πλέον 
είχε τη δυνατότητα να το θέσει στην καρδιά 
της Ευρώπης, θα πρόβαλλε και το καίριο 
ερώτημα: τι είδους Ευρώπη θέλουμε; 

«Η Ελλάδα παράδειγμα  
για την Ευρώπη» 

«Οι άμεσες προτεραιότητες τις οπoίες πρέπει να 
έχει στο πρόγραμμά της η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η 
Παιδεία, η Υγεία και η Έρευνα. Όποιος ενδιαφέρεται 
πραγματικά για το λαό, δεν μπορεί να αποφύγει αυ-
τόν τον κανόνα. Για να έχουμε όμως τη δυνατότητα 
να ενισχύσουμε αυτούς τους τομείς, πρέπει καταρ-
χήν να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή η 
Αγροτική Οικονομία, έχοντας ως βασικό άξονα ότι το 
χρήμα δεν δημιουργεί αξίες από μόνο του. το χρήμα 
ανταλλάσσει αξίες και αντιπροσωπεύει αξίες. Μόνο 
οι εργαζόμενοι με την εργασία τους παράγουν αξίες 
και μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν οι συνέ-
πειες της κρίσης και ιδιαίτερα η ανεργία. 

Απαιτείται, συνεπώς, η κοινωνικοποίηση των μέ-
σων παραγωγής, απαιτείται η κοινωνικοποίηση της 
ιδιοκτησίας του χρήματος. Αλλά για να γίνουν αυτά, 
πρέπει οι ίδιοι οι λαοί να αποφασίζουν για τις τύχες 
τους. Σε λίγο, όταν στην Ελλάδα θα έρθει στην εξου-
σία ο λαός, η χώρα μας θα αποτελέσει το παράδειγ-
μα για ολόκληρη την Ευρώπη». 
(Από την παρέμβαση του Μ. Γλέζου στη συζήτηση της 20ής Οκτωβρίου, 
στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, για τον 
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 

...

ΠΕΝΤΕ ΣΤΟΧΟΙ 
1. Ευρώπη των λαών, των πολιτών και της λαϊκής κυριαρχίας.
2. Εξόφληση οφειλών Γερμανίας στην Ελλάδα.
3. Σεισάχθεια χρεών Ελλάδας στους δανειστές της. 
4. Όχι στην κατοχή ευρωπαϊκού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα. 
5. Δημοκρατική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

  Ερωτήματα στον υποψήφιο  
Επίτροπο Πολιτισμού και 
Παιδείας…

«Πώς είναι δυνατό να οικοδομηθεί ο 
“ευρωπαϊκός δήμος”, που οραματίζε-
στε, όταν: (α) Η Γερμανία δεν επιστρέ-
φει στην Ελλάδα τους αρχαιολογικούς 
θησαυρούς που άρπαξε το Γ΄ Ράιχ; (β) 
Η Αγγλία αρνείται να επιστρέψει τα 
Μάρμαρα του Παρθενώνα; (γ) Η Γαλ-
λία ούτε καν συζητά να επιστρέψει την 
Αφροδίτη της Μήλου; Αν, όπως λέτε, “ο 
πολιτισμός είναι το πιο δυνατό σημείο 
της Ευρώπης”, δεν μπορεί να στηρί-
ζεται στην αρπαγή, τη λεηλασία και τη 
λαφυραγωγία». (1 Οκτωβρίου 2014) 

  … και στον υποψήφιο  
Επίτροπο γεωργίας και  
Ανάπτυξης της Υπαίθρου

«Στη χώρα μου, με τη χλωρίδα των εξί-
μισι χιλιάδων και πλέον ειδών, περισσό-
τερα από χίλια είναι ενδημικά. Η μαστίχα 
της Χίου, η σταφίδα της Κορίνθου, το στα-
μναγκάθι και το δίκταμο της Κρήτης είναι 
μερικά από αυτά. Στη Νάξο, εκτός από 
τις πατάτες, ευδοκιμεί και το κίτρο. Κατ’ 
εντολή, όμως, της κυρίας Μέρκελ, μας 
έφεραν ένα ψεύτικο φυτό, με σιδερένιες 

ρίζες και γυάλινα άνθη: τα φωτοβολτα-
ϊκά. Γέμισε η Ελλάδα μ’ αυτό το σιδερέ-
νιο “φυτό”, που εκτόπισε καλλιέργειες, 
οι οποίες μας εξασφάλιζαν ελαιόλαδο, 
οπωροκηπευτικά και σιτηρά. Τι θα κά-
νετε για να επανέλθει η καλλιεργήσιμη 
γη της Ελλάδας στον προορισμό της; Θα 
έρθετε να ξεριζώσουμε μαζί τα σιδερένια 
φυτά;». (2 Οκτωβρίου 2014) 

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 

 Bρυξέλλες: 
τ +32 22847773 (Άλκης Αντωνιάδης) 

+32 22837773 (Πόπη Μουπαγιατζή)

emmanouil.glezos@europarl.europa.eu

 Αθήνα:  
τ 210 6741579 (Βάσω Προβατά) 

210 3707792 (Μαντώ Αρμένη)

manolisglezos@gmail.com

Επίσης, η πολιτική επικαιρότητα και  
ειδήσεις από ολόκληρο τον κόσμο, στο  
www.kinisienergoipolites@blogspot.gr

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Ο Μανώλης Γλέζος είναι τακτικό μέλος 
στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδεί-
ας και αναπληρωματικό μέλος στην 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου.

Με την πρώτη ιδιότητα, κατέθεσε ερώ-
τηση σχετικά με την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην κατε-
χόμενη Κύπρο, ζητώντας την παρέμβα-
ση της Επιτροπής για τη διάσωση δύο 
μεγάλης ιστορικής και αρχιτεκτονικής 
σημασίας ναών που βρίσκονται στη Νε-
κρή Ζώνη της Λευκωσίας.

Με τη δεύτερη ιδιότητα, πέραν των πα-
ρεμβάσεών του στην αρμόδια Επιτρο-
πή και στην Ολομέλεια, κατέθεσε γρα-
πτή ερώτηση για την αντιμετώπιση της 
ζωονόσου της ευλογιάς στην Ελλάδα, 
όπως και ερώτηση με θέμα την υπό 
συζήτηση Διατλαντική Εταιρική Σχέση 
Εμπορίου (ΤΤΙΡ ή εμπορικό ΝΑΤΟ, όπως 
την αποκαλεί ο ίδιος), η οποία απορ-
ρυθμίζει την Κοινή Ευρωπαϊκή Αγροτι-
κή Πολιτική, απειλεί την κοινωνική συ-
νοχή και παρεμποδίζει την οικονομική 
ανάπτυξη. Επίσης, με άλλη του ερώ-
τηση, κατήγγειλε την επιβάρυνση του 
οικοσυστήματος της Χαλκιδικής από τη 
δραστηριότητα της εταιρείας «Ελληνι-
κός Χρυσός ΑΕ». 
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Γιώργος

Κατρούγκαλος

βΙΟγΡΑφΙκΟ 

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είναι συνταγματο-
λόγος, καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπι-
στήμιο Θράκης. 

Σπούδασε στη Νομική της Αθήνας και τη Σορ-
βόννη. Ήταν γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου 
Φοιτητών της Νομικής Αθήνας και Πρόεδρος 
του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών Παρισιού.

Εργάστηκε ως ερευνητής σε ινστιτούτα της 
Ελλάδας και του εξωτερικού και δίδαξε σε 
πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, των ΗΠΑ 
και της Ινδίας. 

Συμμετείχε ως εμπειρογνώμονας στην διαδι-
κασία κατάρτισης του Αλβανικού Συντάγματος 
και σε άλλες χώρες της Ασίας και της Ανατολι-
κής Ευρώπης. 

Εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Τρίτη Επιτρο-
πή (Δικαιωμάτων) του ΟΗΕ και ήταν μέλος της 
συμβουλευτικής επιτροπής του Υπουργείου 
Εξωτερικών για την κατάρτιση του Σχεδίου Συ-
ντάγματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συμμετέχει ενεργά στα μαζικά κινήματα κατά 
του μνημονίου και υπέρ των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών.

... «Να αναστρέψουμε την πλημμυρίδα 
του νεοφιλελευθερισμού»

«Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Το ακαδημαϊ-
κό μου έργο συνδυάζεται στενά με την πολιτική μου 
δραστηριότητα και έχει τον ίδιο βασικό προσανατολι-
σμό: την υπεράσπιση του συντάγματος, του κοινωνι-
κού κράτους και των δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης επεσήμανα ότι το 
δίλημμα «Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο» μεταφέρει στη 
χώρα μας την κυρίαρχη αντίθεση ανάμεσα στο Νεο-
φιλελευθερισμό και το Κοινωνικό Κράτος. 

Θεωρώ την επόμενη περίοδο ιστορική. Δύο μείζονα 
ζητήματα θα κριθούν:

Πρώτα από όλα το πολιτικό μέλλον της χώρας. 
Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει από τα 
βάθρα του, να σπάσει η κυριαρχία πολιτικών και 
οικονομικών ελίτ. 

Δεύτερον, η απαρχή αλλαγής των συσχετισμών 
στην Ευρώπη, η αναστροφή της πλημμυρίδας του 
νεοφιλελευθερισμού».

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Είναι μέλος των εξής επιτροπών: 

Συνταγματικών Θεμάτων (AFCO), όπου είναι και συντονιστής της GUE/
NGL, Τουρισμού και Μεταφορών (TRAN), Διεθνούς Εμπορίου (INTA) 
και Δημοκρατίας και Εκλογών (DEG). 

Είναι σκιώδης εισηγητής της GUE/NGL για την παρακολούθηση της Δι-
εθνούς Σύμβασης Υπηρεσιών (TISA).

Συμμετέχει επίσης στις διακοινοβουλευτικές επιτροπές με τις ΗΠΑ, 
την Κορεατική Χερσόνησο και την Αλβανία. 
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Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ

»  Το σημαντικότερο θέμα για την Ελ-
λάδα είναι η διακοπή των πολιτικών 
λιτότητας, η διαγραφή του χρέους, η 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της 
ανεργίας, ιδίως των νέων, και η εξα-
θλίωση μεγάλου μέρους της κοινω-
νίας. Όλα αυτά δεν μπορεί να λυ-
θούν με την σημερινή Ευρώπη. Και 
τούτο γιατί, πέραν των εσωτερικών 
αμαρτιών κάθε εθνικού πολιτικού 
συστήματος, υπάρχει και μια ευρω-
παϊκή σταθερά του κακού: η γενι-
κευμένη εφαρμογή παντού, τόσο 
σε ευρωπαϊκό, ενωσιακό όσο και 
σε κρατικό επίπεδο, των ίδιων νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών. Η υπερά-
σπιση των κατακτήσεων αυτών είναι 
μία μάχη για να μη γυρίσει η ήπειρός 
μας πίσω στον άγριο καπιταλισμό 
του 19ου αιώνα. Για τον λόγο αυτό, η 
πρώτη μου ενέργεια ήταν η σύγκλη-
ση στο χώρο του ευρωκοινοβουλίου 
επιστημονικής και πολιτικής συ-
νάντησης για το δημόσιο χρέος, με 
συνδιοργανωτή την CADTM, την ορ-
γάνωση για την διαγραφή του χρέ-
ους του Τρίτου Κόσμου.

»  Άμεση προτεραιότητα για την Ευρω-
παϊκή Ένωση είναι η ριζική αλλαγή 
των θεσμών, η απελευθέρωσή της 
από τον νεοφιλελεύθερο ζουρλο-
μανδύα. Ανέλαβα, στο πλαίσιο της 
Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων, 
Έκθεση για την αξιολόγηση της οικο-

νομικής διακυβέρνησης, ιδίως από 
την άποψη της δημοκρατικής της 
νομιμοποίησης, για να αναδείξω τα 
αδιέξοδα, αλλά και τις οδούς εξόδου 
από την κρίση.

»  Επέλεξα να συμμετέχω στην Επι-
τροπή Διεθνούς Εμπορίου, διότι ένα 
από τα κρισιμότερα θέματα που έχει 
να αντιμετωπίσει η ΕΕ αλλά και τα 
κράτη-μέλη είναι η κύρωση δύο βα-
σικών διεθνών συνθηκών: της δια-
βόητης Διατλαντικής (TTIP) αλλά και 
της λιγότερο γνωστής Διεθνούς Σύμ-
βασης για τις Υπηρεσίες (TISA). Εάν 
οι συμβάσεις αυτές κυρωθούν, θα 
επιβάλουν ένα νέο νεοφιλελεύθερο 
οικονομικό σύνταγμα, ερήμην των 
λαών και της δημοκρατίας. 

»   Ευρώπη όμως δεν είναι μόνο η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Επισκέφτηκα τρεις 
φορές την Ουκρανία, τόπο κρίσιμο 
για το μέλλον της ηπείρου σε πολλά 
επίπεδα: αφενός στον τομέα των πο-
λιτικών ελευθεριών. Παρακολούθη-
σα την δίκη για την απαγόρευση του 
ΚΚ της Ουκρανίας, μία δίκη παρω-
δία, όπου τα νεοφασιστικά στοιχεία 
έκαναν παραπάνω από αισθητή την 
παρουσία τους. Αφετέρου στον τομέα 
της ειρήνης και της ασφάλειας στην 
Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, με αντι-
προσωπεία της GUE, είχα συναντή-
σεις στο Κίεβο και στα ανατολικά της 
χώρας με υπουργούς, εκπροσώπους 
των διεθνών οργανισμών αλλά και 
αριστερές οργανώσεις και κινήσεις 
της κοινωνίας των πολιτών.

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 

 Bρυξέλλες: 
Parlement européen 
Bât. WillyBrandt 
03M043 
60, rueWiertz / Wiertzstraat 60 
B-1047 Bruxelles/Brussel

τ +32 (0)2 28 45535 
F +32 (0)2 28 49535

 Αθήνα:  
Λυκαβηττού 1Α, 10672 Αθήνα

τ 210 7248551, 210 6993486  
F 210 3615214

  georgios.katrougalos@europarl.europa.eu   



[14] www.syriza.gr

Κωνσταντίνα

Κούνεβα 

βΙΟγΡΑφΙκΟ 

Η Κωνσταντίνα Κούνεβα (Kostadinka Kuneva) 
γεννήθηκε το 1964 στη Σιλίστρα της Βουλγα-
ρίας. Είναι πτυχιούχος Ιστορίας-Εθνογραφίας 
του Πανεπιστημίου «Άγ. Κύριλλος και Μεθό-
διος» και μητέρα ενός παιδιού. Έχοντας ζήσει 
στη Βουλγαρία τα δύσκολα χρόνια της μετά-
βασης, μετά την κατάρρευση του καθεστώτος 
Ζίβκοφ, το 2001 αναγκάστηκε να μεταναστεύ-
σει στην Ελλάδα. Πρώτ’ απ’ όλα γιατί ο γιος της 
είχε τότε ανάγκη επείγουσας ιατρικής βοήθει-
ας κι έπειτα γιατί, όπως χιλιάδες συμπατριώ-
τες της, είχε ανάγκη να εργαστεί. 

Από το 2003 εργάστηκε σε εργολαβικά συνερ-
γεία της εταιρείας ΟΙΚΟΜΕΤ, στις υπηρεσίες 
καθαριότητας δημόσιων εταιρειών. Δραστη-
ριοποιήθηκε στο σωματείο της και εκλέχθη-
κε στη διοίκησή του. Στις 23/12/2008, καθώς 
επέστρεφε αργά το βράδυ από τη βάρδιά της, 
κι ενώ είχε ήδη δεχθεί απειλές για τη συνδικα-
λιστική δράση της, υπέστη επίθεση με καυστι-
κό οξύ από αγνώστους. Οι δράστες της επίθε-
σης δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Επέζησε χάρη στη 
φροντίδα ιατρών και νοσηλευτών, αλλά και 
χάρη σε ένα πλατύ κίνημα αλληλεγγύης, στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Τον Μάιο του 2014 αποδέχθηκε πρόταση του 
ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποψήφια στο ευρωψηφοδέλ-
τιό του. Εκλέχθηκε τέταρτη μεταξύ των 6 ευ-
ρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας 
173.975 σταυρούς.

... «Οι προτεραιότητές μου»
«Είναι υποχρέωση και δική μου και όλων των ευ-
ρωβουλευτών της Αριστεράς να γίνουμε η φωνή των 
αδύνατων, των αποκλεισμένων, όλων όσοι υποφέ-
ρουν από τα μνημόνια, τη λιτότητα, την αυθαιρεσία 
των εργοδοτών. Θα έχουμε πετύχει, πρώτα απ’ όλα 
αν περισσότεροι Ευρωπαίοι μάθουν την αλήθεια για 
την καταστροφή που γίνεται στην ελληνική κοινω-
νία. Και θα έχουμε δικαιώσει όσους μας ψήφισαν, 
αν στο τέλος της θητείας μας η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δείξει ένα πρόσωπο λιγότερο σκληρό και αδιάφορο 
απ’ αυτό που δείχνει σήμερα στους λαούς της.  

Με βάση τις αρμοδιότητες που έχω αναλάβει οι 
άμεσες προτεραιότητές μου είναι:
 �Να ορθώσουμε εμπόδια στην κατεδάφιση των 

εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστι-
κών δικαιωμάτων . 

 �Να εμποδίσουμε την κατασπατάληση των κοινο-
τικών πόρων σε προγράμματα που επεκτείνουν 
την επισφαλή εργασία. 

 �Να στηρίξουμε τις πιο αδύναμες ομάδες του 
πληθυσμού. 

 �Να δώσουμε το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου σε 
όσο το δυνατό περισσότερες ομάδες εργαζομέ-
νων από την Ελλάδα, που δίνουν αγώνα αξιο-
πρέπειας για δουλειά και πλήρη δικαιώματα». 

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

»  Τακτικό μέλος στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.
»  Αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας των 

Φύλων και στην Επιτροπή Αναφορών.
»  Τακτικό μέλος στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-

Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις 
με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία.

»  Μέλος της Ομάδας Αναπήρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
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Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Ερωτήσεις: 
»  3/10/2014: Ενόψει της τελευταίας 

αξιολόγησης από την τρόικα ζητεί-
ται από την Κομισιόν να αποκαλύψει 
τις θέσεις της για το ασφαλιστικό, τις 
ομαδικές απολύσεις και τις αλλαγές 
στον συνδικαλιστικό νόμο 1264/82. 

»  15/10/2014: Ευρωπαϊκά Προγράμ-
ματα κατά της ανεργίας. Η Κομισιόν 
καλείται να δώσει στοιχεία για την 
αποτελεσματικότητα των πόρων που 
έχουν διατεθεί για την απασχόληση 
την τελευταία πενταετία. 

»  16/10/2014: Επανέλεγχος μετατρο-
πής συμβάσεων δημοσίων υπαλλή-
λων. Μαζί με τους Γ. Κατρούγκαλο, 
Κ. Χρυσόγονο και Σ. Σακοράφα, η Κ. 
Κούνεβα συνυπογράφει ερώτηση για 
τον επανέλεγχο από την κυβέρνηση 
της μετατροπής των συμβάσεων ορι-
σμένου χρόνου σε αορίστου, σύμφω-
να με την Οδηγία 99/70/ΕΚ.

»  30/10/2014: Ανατροπές στον βασικό 
συνδικαλιστικό νόμο. Με αφορμή τις 
πληροφορίες για τις εισηγήσεις περί 
επαναφοράς του λοκ άουτ και θέσπι-
σης απαγορευτικών όρων στην κή-
ρυξη απεργίας, η Κομισιόν καλείται 
να απαντήσει αν θεωρεί τις αλλαγές 
αυτές συμβατές με τον Χάρτη Θεμε-
λιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

 »  Η Κ. Κούνεβα έχει επίσης συνυπογράψει 
ερωτήσεις για: την έκθεση του ΟΗΕ που 
διαπιστώνει παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων από τα μέτρα λιτότητας 
(3/7/2014), τη συμμόρφωση της Ελ-
λάδας προς τις αποφάσεις της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαι-
ωμάτων που διαπιστώνει παραβιάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
(8/7/2014), την απαγόρευση που επι-
βάλλεται στη ΔΕΗ να ανταγωνιστεί την 
ιδιωτική «μικρή ΔΕΗ» (16/7/2014), 
το χρηματοδοτικό κενό του 2015 στο 
ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής 
(22/8/2014), την παράτυπη επιβολή 
κυρώσεων στη Ρωσία (29/8/2014) και 
τη γερμανική διάσκεψη των Δυτικών 
Βαλκανίων στο Βερολίνο (8/9/2014).

Παρεμβάσεις: 
»  «Έχουμε εκατοντάδες-χιλιάδες ανέρ-

γους, ηλικίας μέχρι 29 ετών. Και τι τους 
αντιστοιχεί; 220 ευρώ στον καθένα και 
αυτά μόνο μία φορά. Δεν θα είμαστε 
συνένοχοι σε αυτή την κοροϊδία». (Από 
τη συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ στο 
Στρασβούργο, 17/9/2014, για την Πρω-
τοβουλία για τη Νεολαία).

»  «Για όλα τα προβλήματα της απασχό-
λησης η απλοϊκή απάντηση της κ. Τί-
σεν ήταν μια λέξη: "κινητικότητα". Για 
την υποψήφια επίτροπο οι άνθρωποι 
είναι "πρώτη ύλη" που για να διοχε-
τευτεί σε εργασία θα πρέπει να μετα-
κινείται διαρκώς από χώρα σε χώρα, 
από πόλη σε πόλη, από επάγγελμα σε 
επάγγελμα». (Δήλωση με αφορμή την 
ακρόαση της νέας επιτρόπου Απασχό-
λησης Μαριάν Τίσεν, 1/10/2014). 

»  «Απαντήστε με ένα "ΝΑΙ" ή με ένα 
"ΟΧΙ" αν συμφωνείτε με την πίεση που 
ασκεί σήμερα η Τρόικα στην Ελλάδα 
να επιβληθεί ξανά το δικαίωμα της 
ανταπεργίας των εργοδοτών». (Ερώ-
τημα προς τον υποψήφιο επίτροπο 
για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διά-
λογο Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά την 
ακρόασή του στο Ε.Κ. , 6/10/2014). 

Πρωτοβουλίες: 
»  Μαζί με τη Σοφία Σακοράφα η Κ. Κού-

νεβα προσκάλεσε στην ευρωβουλή 
στις 15/9 αντιπροσωπεία 30 από τις 
595 καθαρίστριες του υπουργείου 
Οικονομικών. 

»  Στις 3-5 Νοεμβρίου προσκλήθηκαν 
στο ΕΚ 11 απεργοί της Coca Cola Θεσ-
σαλονίκης, ομάδα εργαζομένων από 
τα Ναυπηγεία και αντιπροσωπεία του 
δήμου Περάματος.

»  Στις 10-12 Νοεμβρίου προσκλήθη-
καν εργαζόμενοι από τρία εγχειρή-
ματα αυτοδιαχείρισης στην Ελλάδα: 
τη ΒΙΟΜΕ, την Εφημερίδα των Συντα-
κτών και την ERT OPEN.       

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 
 Bρυξέλλες: 

Bât. Willy Brandt, 03M07,  
60, rue Wiertz  
/Wiertzstraat 60, B-1047 
Bruxelles/Brussel
τ +32 22 8 45891 
F +32 22 8 49891
kostadinka.kuneva@europarl.europa.eu 

Στρασβούργο: 
Bât. Louise Weiss, T05133, 1, 
avenue du Président Robert 
Schuman, CS 91024, F-67070  
Strasbourg Cedex 
τ +33 3 88 177891 
F +33 3 88 179891

 Αθήνα:  
Συγγρού 22, Αθήνα, 11742
τ 210 9248674- 5  
F 210 9248679

kkuneva.athens@gmail.com

www.facebook.com/KostadinkaKuneva  
www.twitter.com/kkuneva
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Δημήτρης 

Παπαδημούλης

βΙΟγΡΑφΙκΟ 

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Αποφοίτησε 
από τη Βαρβάκειο και σπούδασε στη Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 

Εργάστηκε ως μηχανικός και διευθυντικό στέ-
λεχος επιχειρήσεων (1980-2004). 

Από τα 18 του μετέχει ενεργά στο τότε φοιτητι-
κό κίνημα και εντάσσεται στην Αριστερά, όπου 
και παραμένει σταθερά από τότε. 

Μέλος του Προεδρείου του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ 
(1976-1979), της ηγεσίας του «Ρήγα Φεραί-
ου» και αργότερα της ηγεσίας του ΚΚΕ Εσωτε-
ρικού και της Ε.ΑΡ. 

Μέλος της επιτροπής που συνέταξε το Κοινό 
Πόρισμα Ε.ΑΡ.-ΚΚΕ (1988), το οποίο οδήγησε 
στη συγκρότηση του Συνασπισμού της Αρι-
στεράς και της Προόδου. Μέλος των αιρετών 
ηγετικών οργάνων του Συνασπισμού -από την 
ίδρυσή του ως ενιαίο κόμμα (1992)- και στη 
συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εκλέχτηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2004 
- 2009) και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο (2009-
2014). 

Μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (2009-2014) και 
Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ομά-
δας της Αριστεράς (UEL). 

Επανεκλέχτηκε Ευρωβουλευτής στις ευρωε-
κλογές του 2014. Από τον Ιούλιο έχει εκλεγεί 
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και είναι ο μόνος Έλληνας αλλά και ο 
μόνος από την Αριστερά, στο Προεδρείο της 
Ευρωβουλής.

... «Μας βλέπουν σαν μια ανερχόμενη 
δύναμη αλλαγών» 

«Οι αποφάσεις που θα δεσμεύσουν τη χώρα για 
τις επόμενες δεκαετίες, επιβάλλεται να ληφθούν 
από μια Βουλή και μια κυβέρνηση με νωπή λαϊκή 
εντολή. Βασική προτεραιότητά μας είναι το ελληνι-
κό σχέδιο που θα αντικαταστήσει το Μνημόνιο. Ένα 
σχέδιο που επικεντρώνεται στη δραστική μείωση 
του χρέους προκειμένου να καταστεί βιώσιμο, στη 
σχεδιασμένη στροφή προς την οικονομική ανάπτυ-
ξη, στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους,  στο 
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, 
στο φορολογικό σύστημα, στον εκσυγχρονισμό της 
διοίκησης και τη μείωση της γραφειοκρατίας, στην 
εξάλειψη της συστημικής διαφθοράς κ.λπ. 

Μια κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πε-
τύχει καλύτερα αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση 
από τη σημερινή κυβέρνηση του «ναι σε όλα». 

Προφανώς, θα συναντήσουμε δυσκολίες. Γνωρίζου-
με ότι σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορείς να πετύ-
χεις το 100% των στόχων σου. Αλλά είναι βέβαιο ότι 
πλέον και οι συνομιλητές μας, βλέπουν στον ΣΥΡΙΖΑ 
μια ανερχόμενη δύναμη αλλαγών και στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη. Το “παραμύθι” ότι ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει 
δραχμή, καταστροφή κ.ο.κ δεν φοβίζει πια, όπως το 
2012. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει ως δύναμη ελπίδας και 
προοπτικής, κάτι που καταγράφεται και στις δημο-
σκοπήσεις. Η κρίσιμη πρόκληση για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν 
είναι απλά να κερδίσει στις προσεχείς εκλογές, 
αλλά να κυβερνήσει αποτελεσματικά, έντιμα και δί-
καια, με συνέπεια λόγων και έργων».



www.guengl.eu [19]

Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Ορισμένες ενδεικτικές παρεμβά-
σεις στην Ολομέλεια του Ευρω-
κοινοβουλίου καθώς και από τον 
κοινοβουλευτικό έλεγχο 

»  για τις πρόσφατες αποκαλύψεις 
“LUXleaks” και τις συμφωνίες φορο-
αποφυγής μεταξύ πολυεθνικών και 
Λουξεμβούργου που υπογράφηκαν 
επί πρωθυπουργίας Γιούνκερ.

»  για τη βιωσιμότητα του ελληνικού 
χρέους - που διέψευσε παταγωδώς 
τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για 
δήθεν “τέλος του Μνημονίου”.

»  για την πρόθεση της Κομισιόν να 
“αντικαταστήσει” την Τρόικα στην Ελ-
λάδα και την θεσμική «νομιμοποίηση 
της συσκευασίας» του νέου Μνημονί-
ου που ετοιμάζεται.  

»  για τη σκανδαλώδη φοροδιαφυγή 
γερμανικών εταιρειών αυτοκινήτων 
στην Ελλάδα.

»  για το θέμα του λαθρεμπορίου καυσί-
μων στην Ελλάδα.

»  για τη συμφωνία ξεπουλήματος του 
Ελληνικού μεταξύ ΤΑΪΠΕΔ και Lamda 
Developments.

»  για τις εξαγγελίες Γιούνκερ σχετικά 
με το επενδυτικό πακέτο ύψους 300 
δισ. ευρώ για την ανάπτυξη στην ΕΕ, 
που παραμένουν ακόμη στα λόγια.

»  για την άρνηση της Γερμανικής Κυ-
βέρνησης να συναινέσει στη χρήση 
κεφαλαίων από τον ESM για την τό-
νωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα. 

»  για τον έλεγχο τραπεζικών δανείων 
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο 
των stress tests των ελληνικών 
τραπεζών.

»  για την αύξηση των τιμών στα βασικά 
καταναλωτικά αγαθά στην Ελλάδα, 
όπως το γάλα.

»  για το αν αξιοποιήθηκε από την ελ-
ληνική κυβέρνηση το σύνολο των δι-
αθέσιμων πόρων για τα προγράμμα-
τα διανομής γάλακτος και φρούτων 
στα χειμαζόμενα ελληνικά σχολεία.

»  για την καταψήφιση από πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες και αποχή από 
την Ελλάδα στο Ψήφισμα του ΟΗΕ 
για την αναδιάρθρωση κρατικών 
χρεών.

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 

 Bρυξέλλες: 
WIB 03 M 069,  
Rue Wiertz 60, B-1047

τ +32 2 28 37399 & 38399 
F +32 2 28 49399

 Στρασβούργο: 
LOW T012046, F-67070 

τ +33 3 88 1 77399 
F +33 3 88 1 79399

 Αθήνα:  
Λεωνίδου 16-18, 10437

τ 210 5291102-104-105 
F 210 5291177

  dimitrios.papadimoulis@ep.europa.eu  
  www.facebook.com/papadimoulis 
  www.twitter.com/papadimoulis

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου

Tακτικό μέλος 

»  ECON (Επιτροπή Οικονομικής και 
Νομισματικής Πολιτικής) 

»  ACP-EU Joint (Αντιπροσωπεία για 
τις Σχέσεις με τις χώρες Αφρικής, 
Καραϊβικής και Ειρηνικού)

Αναπληρωματικό Μέλος 

»  REGI (Επιτροπή Περιφερειακής 
Ανάπτυξης)

»  ASEAN (Αντιπροσωπεία για  
τις Σχέσεις ΝΑ Ασίας με την ΕΕ

»  China – EU (Αντιπροσωπεία για τις 
Σχέσεις της Λ.Δ. της Κίνας με την ΕΕ) 
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Σοφία 

Σακοράφα

βΙΟγΡΑφΙκΟ 

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα και αποφοίτησε από 
το ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε στη μέση 
εκπαίδευση για μία δεκαετία και αργότερα ως 
ελεύθερη επαγγελματίας. 

Στο απόγειο της αθλητικής της καριέρας το 
1982 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον 
ακοντισμό στους Πανευρωπαϊκούς της Αθήνας 
και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα Χανιά. 

Διετέλεσε σύμβουλος του Υπουργού Αθλητι-
σμού (1994-1996) και Πρόεδρος της Επιτρο-
πής "Αθλητισμός και Γυναίκα". 

Έντονα πολιτικοποιημένη, δραστηριοποιείται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκλέγεται Δη-
μοτική σύμβουλος του Δήμου Αθήνας (1994-
1998) και Δήμου Αμαρουσίου (1998-2006). 

Το 2004 λαμβάνει την παλαιστινιακή υπηκο-
ότητα από τον Γ. Αραφάτ, όταν αποφάσισε να 
συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς της Αθήνας 
με τη σημαία της Παλαιστίνης. 

Εκλέγεται βουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2000, το 
2007 και το 2009. Το 2010 καταψηφίζει το 
πρώτο μνημόνιο και ανεξαρτητοποιείται. 

Ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας για τη δημι-
ουργία Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του δη-
μόσιου χρέους (2011), μετέχει σε διεθνή fora 
και συνέδρια. 

Συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, εκλέγεται 
βουλευτής το 2012 στη Β΄ Αθήνας και ανα-
λαμβάνει υπεύθυνη της Επιτροπής Ελέγχου 
Κοινοβουλευτικού Έργου για το Υπουργείο 
Εσωτερικών. Στις ευρωεκλογές του 2014 
εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτής. 

... «Να μεταφέρουμε ακέραιη τη φωνή 
της απόγνωσης» 
«Η ομάδα της ευρωαριστεράς ενισχύθηκε εξαιρε-
τικά στις τελευταίες ευρωεκλογές και μάλιστα στις 
χώρες του νότου, τις χώρες δηλαδή που βιώνουν 
σε πρώτο βαθμό τις συνέπειες της νεοφιλελεύθε-
ρης επίθεσης. Πολιτικός μας στόχος είναι να με-
ταφέρουμε ακέραιη τη φωνή της απόγνωσης που 
αντιμετωπίζουν οι λαοί στην καθημερινότητά τους 
και να αποδομήσουμε τις πολιτικές που οδήγησαν 
στο αδιέξοδο της ανεργίας, της απο-ανάπτυξης, της 
εκτόξευσης του δημόσιου χρέους, της μετατροπής 
του νότου σε φτωχή επαρχία της Ευρώπης.

Σ' αυτόν τον αγώνα, που στρατηγικός του στόχος εί-
ναι η ρήξη με τις σημερινές πολιτικές και η ανατρο-
πή τους, χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα και τις ευκαι-
ρίες που μας δίνονται. 

Είμαστε στην Ευρωβουλή για να πείσουμε και για την 
ανάγκη και για τη δυνατότητα εφαρμογής μιας πρό-
τασης διεξόδου με σημεία αναφοράς την ανάπτυξη, 
την κοινωνική αλληλεγγύη και την παραγωγική 
ανασυγκρότηση. Και αυτό δεν αφορά μόνο στην Ελ-
λάδα, αλλά και σε όλους τους λαούς της Ευρώπης».

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

»  Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής.

»  Τακτικό μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. 

»  Τακτικό μέλος της Επιτροπής Αναφορών.

»  Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Τεχνολογίας.
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Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ

Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Σαν εκπρόσωπος της GUE/NGL και μέλος 
της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων:

Ανασκόπηση της Ελληνικής Προεδρίας 
«...Για μας, μια τέτοια "επιτυχημένη" Προ-
εδρία αποδείχθηκε καταστροφική για τον 
ελληνικό λαό, συνιστά απειλή για τους 
λαούς της Ευρώπης και είναι επικίνδυνη 
για το μέλλον της ίδιας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης...». (02-07-2014)

Για την καταστροφή των χημικών όπλων 
της Συρίας «... όταν επιτρέπουμε στο πρό-
σφατο παρελθόν το τίμημα της χρήσης τέ-
τοιων προϊόντων να το πληρώνουν με τη 
ζωή τους οι λαοί της Γιουγκοσλαβίας, του 
Ιράκ, της Συρίας και σήμερα της Παλαι-
στίνης... Είναι υποκρισία να ισχυριζόμα-
στε ότι υπερασπιζόμαστε την παγκόσμια 
ειρήνη και ασφάλεια με την καταστροφή 
των χημικών όπλων της Συρίας, όταν δεν 
παρεμβαίνουμε εκ των προτέρων και 
αποφασιστικά για την εξουδετέρωση και 
την καταστροφή τους σε χώρες που είναι 
γνωστό ότι κατέχουν τέτοια όπλα και όταν 
δεν καταλογίζουμε συνολικές ευθύνες 
για τις συνέπειες της χρήσης τους στους 
κατασκευαστές και στους διακινητές 
τους». (15-07-2014) 

Για το αιματοκύλισμα της Γάζας «...Μήτρα 
όσων συμβαίνουν στην Παλαιστίνη είναι η 
ισραηλινή κατοχή και η πλήρης ατιμωρη-
σία του Ισραήλ για τα εγκλήματα που κάνει 
κατ’ εξακολούθηση μισόν αιώνα τώρα. 
Σαν Παλαιστίνια υπήκοος καταθέτω έκ-
κληση και πρόκληση στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο. Η Παλαιστίνη δεν έχει ανάγκη 
από ένα ακόμη ψήφισμα. Διαλέξτε ένα από 
τα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ, 
τις παράνομες φυλακίσεις, τις εκτοπίσεις, 
τους εποικισμούς, όποιο θέλετε, και ας 
δεσμευτούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να 
εφαρμόσουμε όλες τις κυρώσεις που προ-
βλέπουν οι διεθνείς συνθήκες έως ότου 
το Ισραήλ συμμορφωθεί. Μόνο ένα. Για τα 
υπόλοιπα, για μια ελεύθερη και ανεξάρτη-

τη πατρίδα, ο παλαιστινιακός λαός έχει και 
το κουράγιο και την αποφασιστικότητα και 
την πίστη να συνεχίσει να πολεμάει μέχρι 
να τα κατακτήσει». (16-07-2014)
«...Αρνούμαι να συνυπογράψω ένα ψήφι-
σμα που χαρακτηρίζει κάθε Παλαιστίνιο, 
που αγωνίζεται για την ελευθερία του, 
τρομοκράτη και βαφτίζει τον Ισραηλινό 
κατακτητή ως αμυνόμενο, αμνηστεύοντάς 
τον για όλα τα ειδεχθή εγκλήματά του». 
(17-07-2014)
«...η εξιλέωση του γερμανικού λαού για 
τα εγκλήματα των ναζιστών ήρθε όταν κοί-
ταξαν κατάματα τη μαύρη σελίδα της ιστο-
ρίας τους. Μην επιτρέψουμε η ιστορία να 
μνημονεύει τις φρικαλεότητες του Ισραήλ 
με όρους και λέξεις που επωάζουν την 
επανάληψή τους. Το αυγό του φιδιού βρί-
σκεται ήδη ανάμεσά μας». (17-09-2014)
Για την ενίσχυση απολυμένων «...Οι νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές που επιμένετε 
να ακολουθείτε έκλεισαν χιλιάδες επιχει-
ρήσεις και δημιούργησαν εκατομμύρια 
ανέργους στην ΕΕ... Προκαλείτε δυστυχία 
και απόγνωση που επιχειρείτε να επικα-
λύψετε με ψίχουλα ελεημοσύνης (150 
εκ. ευρώ)... Χρειάζεται ρήξη και αλλαγή 
σε αυτή την πολιτική...». (21-10-2014)
Για τους ευρωπαίους μαχητές που συμ-
μετέχουν στον ISIS (Ισλαμικό Κράτος) 
«... Είκοσι χρόνια τώρα, με διάφορες ευ-
φάνταστες αιτιάσεις, εσείς και οι σύμμα-
χοί σας βομβαρδίζετε όλο τον πλανήτη 
με πυρηνικά και χημικά, σκοτώνοντας 
χιλιάδες αμάχους, που προσβλητικά ονο-
μάζετε παράπλευρες απώλειες... Και όλα 
αυτά για να γιγαντώνουν τα κέρδη τους οι 
7 ή οι 17 "αδερφές"... Απορείτε γιατί Ευ-
ρωπαίοι πολίτες πάνε με τους βαρβάρους 
απαρνούμενοι αυτό τον όγκο "πολιτισμού" 
που παράγετε. Μην απορείτε. Οι πολιτικές 
σας είναι ο κύριος γεννήτορας όλων αυ-
τών των τεράτων. Η μόνη ελπίδα είναι οι 
αγώνες των λαών και η μόνη λύση είναι η 
ανατροπή σας». (22-10-2014)
Απεσταλμένη της GUE/NGL και του ΣΥΡΙΖΑ 
ως παρατηρητής στις εκλογές της Βο-
λιβίας, χαιρετίζει την επανεκλογή του Έβο 
Μοράλες «...Οι εκλογές είναι η κορυφαία 

στιγμή της δημοκρατίας, αλλά είναι μόνο 
μια στιγμή. Η δημοκρατία είναι ένας διαρ-
κής και επίπονος αγώνας που συνεχίζε-
ται από την επόμενη μέρα των εκλογών. 
...Φεύγω από τη χώρα σας με τη βαθιά 
πίστη ότι απ’ αυτόν τον διαρκή αγώνα θα 
βγείτε νικητές». (12-10-2014)

Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα, κατα-
θέτει ερωτήσεις για θέματα ελληνικού εν-
διαφέροντος, όπως η ανάγκη ενίσχυσης 
της κοινοτικής νομοθεσίας για την προ-
στασία του περιβάλλοντος (δασοκτόνος 
νόμος), η αυθαίρετη μετατροπή συμβά-
σεων εργασίας δημοσίων υπαλλήλων, η 
προσβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
στην Ελλάδα λόγω του Μνημονίου κ.α.

Β. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Αναδεικνύοντας τα τραγικά αποτελέ-
σματα των μνημονιακών πολιτικών στην 
Ελλάδα, σε κοινή πρωτοβουλία με την 
ευρωβουλευτή Κωνσταντίνα Κούνεβα 
προσκαλούν στο Στρασβούργο τις απο-
λυμένες καθαρίστριες του υπουργείου 
Οικονομικών. (Σεπτέμβριος 2014)

Τον Οκτώβριο προσκαλεί απολυμέ-
νους της ΕΡΤ. Για πρώτη φορά ενημε-
ρώνονται οι Ευρωπαίοι βουλευτές από 
τους ίδιους τους εργαζόμενους για τον 
αγώνα που συνεχίζουν να δίνουν για το 
δικαίωμα στην ελεύθερη ενημέρωση 
και την αξιοπρεπή εργασία (η φωτο-
γραφία από τη συνέντευξη τύπου).  

Τον Νοέμβριο προσκαλεί αντιπροσωπεία 
της ΠΟΕ - ΟΤΑ στο Στρασβούργο, με σκοπό 
να ενημερώσουν τους ευρωπαίους για την 
απαξίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, των 
εργαζομένων, αλλά και την τραγική υπο-
βάθμιση των υπηρεσιών που αφορούν 
στην καθημερινότητα του πολίτη, λόγω 
των μνημονίων. 

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 

 Bρυξέλλες: 
WIB 03 M 051, 60 rue Wiertz, 
B-1047 Brussels

τ +32 2 28 47725 
F +32 2 28 49399

sofia.sakorafa@ep.europa.eu

 Αθήνα:  
Τζωρτζ 30-32, 10682 Αθήνα

τ +30 210 3814451  
F +30 210 5291177

  sakorafa@gmail.com
  www.sakorafa.gr 
  www.facebook.com/SofiaSakorafa
  www.twitter.com/SofiaSakorafa
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Κώστας

Χρυσόγονος

βΙΟγΡΑφΙκΟ 

Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με βαθμό άριστα 
(9.90/10). Διδάκτορας του Τμήματος Νομι-
κής του Πανεπιστημίου Αννοβέρου Γερμανί-
ας με βαθμό magna cum laude. Καθηγητής 
του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο το Συνταγ-
ματικό Δίκαιο.

Δίδαξε το ίδιο αντικείμενο επί σειρά ετών στην 
Εθνική Σχολή Δικαστών και στο Ελληνικό Ανοι-
κτό Πανεπιστήμιο και ως επισκέπτης καθηγη-
τής στα Πανεπιστήμια Bαyrenth, Regensburg 
και Αννοβέρου. 

Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε μεγάλο 
αριθμό επιστημονικών συνεδρίων στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Έχει δημοσιεύσει 17 
βιβλία, μεταξύ των οποίων τα εγχειρίδια «Συ-
νταγματικό Δίκαιο» και «Ατομικά και Κοινω-
νικά Δικαιώματα», και περισσότερες από 100 
μελέτες σε νομικά περιοδικά και συλλογικούς 
τόμους στην ελληνική, αγγλική και γερμανική 
γλώσσα. 

Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά. 

«Χρέος μου να συμβάλω  
στην ανατροπή της μνημονιακής 
υποτέλειας»
«Η συμμετοχή μου στον συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ στις 
ευρωεκλογές αποτέλεσε έμπρακτη εκδήλωση της 
αγωνίας μου για την πορεία της χώρας μας και ολό-
κληρης της Ευρώπης. 

Ως καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου έχω 
καταγγείλει τη συντελούμενη εκτροπή από τη συ-
νταγματική νομιμότητα και την καταστρατήγηση 
του Συντάγματος. 

Παράλληλα η ενωμένη Ευρώπη από ένωση ισότι-
μων κρατών με στόχο την ευημερία των λαών τους 
μεταλλάσσεται σε ένωση δανειστών και οφειλετών 
με στόχο την ευημερία των κεφαλαιαγορών. 

Σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να αρκεστώ να δι-
δάσκω στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα δικαιώμα-
τα που υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται πια. 

Αισθάνομαι ότι έχω χρέος μέσα από ενεργή πολιτι-
κή δράση, να συμβάλω στην ανατροπή της μνημονι-
ακής υποτέλειας».

...
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Η δΡΑΣΗ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που έχει 
ασκήσει ατομικά, αλλά και από κοινού 
με τους συναδέλφους στην ευρωομά-
δα είναι εστιασμένος κατά κύριο λόγο: 

1)  στην παραβίαση θεμελιωδών δικαιω-
μάτων κατοχυρωμένων στο πρωτογε-
νές ευρωπαϊκό δίκαιο μέσω των νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών "λιτότητας" 

2)  στις επιπτώσεις των μνημονιακών 
και άλλων πολιτικών όσον αφορά 
την Ελλάδα, με γραπτές ερωτήσεις 
που αγγίζουν μεταξύ άλλων τη φο-
ρολόγηση της ακίνητης περιουσίας 
και την ελευθερία του τύπου στην 
Ελλάδα, τις ομαδικές απολύσεις και 
το ΕΚΑΣ, την πρόσβαση στην ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη και 

3)  τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργάνων 
(Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα) στην αντιμετώπιση ή μάλ-
λον στην επιδείνωση της κρίσης με 
επίκεντρο τις χώρες του μνημονίου. 
Μερικές από τις ερωτήσεις αφο-
ρούν στην επιδείνωση της ανισο-
κατανομής του πλούτου είτε ως συ-
νειδητή επιδίωξη της Επιτροπής και 
της ΕΚΤ, ως μελών της τρόικας, είτε 
ως «παράπλευρη απώλεια» του 
μνημονιακού προγράμματος. Άλλες 
παρεμβάσεις μου αγγίζουν θέματα 
ανεργίας, μετανάστευσης, το δημο-
γραφικό πρόβλημα κ.α.

Εκδηλώσεις:  
»  Πρόσβαση στα φάρμακα σε περίοδο 

κρίσης - μια ημερίδα που συνδιοργάνω-

σε ο Κ. Χρυσόγονος  από κοινού με συνα-
δέλφους άλλων χωρών, καθώς και με 
μεγάλους ανεξάρτητους οργανισμούς 
όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF). 

»  Οι δάσκαλοι και σχολικοί φύλακες 
που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα 
αποτελούν την επόμενη θεματική 
δράση για τις αρχές του 2015 σε συ-
ντονισμό με Ισπανούς και Πορτογά-
λους συναδέλφους τους, ενώ ήδη 
σχεδιάζονται δράσεις σχετικά με 
τομείς και ομάδες πληθυσμών που 
έχουν επηρεαστεί από τις κατάφωρα 
άδικες πολιτικές των μνημονίων. 

»  Τέλος, μια σειρά από δράσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και το 
νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώ-
πιση ποινικών υποθέσεων έχουν προ-
γραμματισθεί τόσο για το τέλος του 
2014 όσο και για το 2015. 

ΕΠΙκΟΙνωνΙΑ 

 Bρυξέλλες: 
WIB 03 M 37, Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels
τ +32 2 28 45405 
F +32 2 28 49405

 Στρασβούργο: 
Bât. Louise Weiss T05078 
1, avenue du Président Robert 
Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
τ +33 3 881 75405 
F +33 3 881 79399

 Θεσσαλονίκη:  
Πλατεία Δημοκρατίας 1,  
54629, Θεσσαλονίκη
τ 2310 527540 

θΕΣμΙκΕΣ ΑΡμΟδΙΟτΗτΕΣ  
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ 

Είναι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
Ανάπτυξης (DEVE), τακτικό μέλος και 
συντονιστής της GUE/NGL στην Επι-
τροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) και 
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE). 
Επίσης συμμετέχει ως μέλος στη Μικτή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκί-
ας και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
CARIFORUM-EΕ και στην Αντιπροσω-
πεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής. 
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Ο ΣΥΡΙΖΑ, η GUE/NGL
και η δράση κατά της TTIP 

τι είναι η TTIP; 
Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Αμερικα-
νός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, στο 
ετήσιο διάγγελμά του προς το Κογκρέ-
σο, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 
ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μεταξύ 
ΗΠΑ και Ε.Ε. για τη δημιουργία μιας δι-
ατλαντικής ένωσης εμπορίου και επεν-
δύσεων. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς 
πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος 
των διαπραγματεύσεων μεταξύ αξιω-
ματούχων των δύο πλευρών, σε συν-
θήκες απόλυτης αδιαφάνειας. Για τον 
λόγο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
εξέδωσε απόφαση με συγκεκριμένες 
οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες 
έμειναν «απόρρητες» μέχρι και τον 
Οκτώβριο 2014, οπότε δημοσιοποιή-
θηκαν έπειτα από έντονες αντιδράσεις. 

Αντικείμενο αυτής της εν κρυπτώ δια-
πραγμάτευσης είναι η  Διατλαντική Εται-
ρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων 
(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership-TTIP). Οι διαπραγματεύ-
σεις διανύουν ήδη τον 6ο γύρο τους χω-
ρίς ουδείς να γνωρίζει τι έχει συμφωνη-
θεί ανάμεσα στις δυο πλευρές. 

Διακηρυγμένος στόχος της υπό δια-
πραγμάτευση ευρωαμερικανικής συν-
θήκης είναι να αρθούν οι ρυθμιστικοί 
φραγμοί που περιορίζουν την κερδο-
φορία των πολυεθνικών στις δυο πλευ-
ρές του Ατλαντικού. Ως «φραγμοί» 
χαρακτηρίζονται οι περιορισμοί που 
έχουν θεσπιστεί κυρίως στην ευρωπα-
ϊκή νομοθεσία με σκοπό την προστασία 
των εργασιακών δικαιωμάτων, της 
ασφάλειας των τροφίμων, του περι-
βάλλοντος, των προσωπικών δεδομέ-

νων, των δημοσίων υπηρεσιών, ακόμη 
και της κρατικής κυριαρχίας.  

Ο χαρακτήρας της TTIP ως μηχανισμού 
επίθεσης κατά των ευρωπαϊκών κοι-
νωνιών πηγάζει από την ίδια τη διαδι-
κασία της διαπραγμάτευσής της, που 
αποδεικνύει κι αυτή ότι αποτελεί Δού-
ρειο Ίππο κατεδάφισης όσων δικαιω-
μάτων και ελευθεριών έχει αφήσει η 
νεοφιλελεύθερη απορύθμιση στην Ε.Ε. 

1. Αδιαφάνεια
Από τον Ιούλιο του 2013, ο επικεφα-
λής των Ευρωπαίων διαπραγματευτών 
Ιγνάθιο Γκαρθία Μπερθέρο, σε επιστο-
λή του προς τον Αμερικανό ομόλογό 
του, διαβεβαίωνε ότι η Κομισιόν θα 
εμποδίσει την πρόσβαση των πολιτών 
σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με 
τη διαπραγμάτευση ή την εξέλιξη του 
TTIP και ότι αυτά θα παραμείνουν απόρ-
ρητα για χρονικό διάστημα που μπορεί 
να φτάσει τα τριάντα χρόνια. Απόρροια 
αυτής της «γραμμής» είναι οι πρωτο-
φανείς περιορισμοί πρόσβασης στα έγ-
γραφα της διαπραγμάτευσης ακόμη και 
για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. 

2. Απειλή για την απασχόληση 
Η Κομισιόν επικαλείται μελέτη σύμφω-
να με την οποία η TTIP θα ενισχύσει τις 
οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ κατά 0,5% 
μέχρι το έτος 2027. Στην πραγματικότη-
τα, η διαφορά εργασιακών μοντέλων 
και η απουσία ρυθμίσεων προστασίας 
της εργασίας στις ΗΠΑ, θα οδηγήσει σε 
αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ των αμερι-
κανικών αγορών και εταιρειών και σε 
καταστροφή θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. 
Ταυτόχρονα, αυτή η διαφορά θα λει-
τουργήσει ως μοχλός πίεσης για άρση 

των προστατευτικών ρυθμίσεων που 
ισχύουν στις χώρες της Ε.Ε., εν ονόματι 
της αύξησης της ανταγωνιστικότητας. 

3. Απειλή για τη δημόσια υγεία 
Διακηρυγμένος στόχος των επιχειρη-
ματικών λόμπι σε ΗΠΑ και Ε.Ε. είναι να 
καταργηθούν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 
για την ασφάλεια των τροφίμων, συμπε-
ριλαμβανομένων των περιορισμών που 
έχουν απομείνει για τους γενετικά τρο-
ποποιημένους οργανισμούς, τη χρήση 
φυτοφαρμάκων, τοξικών, ορμονών και 
αυξητικών ουσιών στη φυτική και ζωική 
παραγωγή. Ένα κομβικό στοιχείο της δι-
απραγμάτευσης για την TTIP είναι η κα-
τάργηση της «αρχής της προφύλαξης», 
σύμφωνα με την οποία ένα προϊόν μπο-
ρεί να αποσυρθεί από την αγορά ακόμη 
και με ενδείξεις επικινδυνότητας, ενώ 
το βάρος της αξιολόγησης του κινδύνου 
το έχει όχι η κρατική αρχή, αλλά η εται-
ρεία που παράγει το προϊόν. Ιδιαίτερα οι 
αμερικανικές εταιρείες βιοτεχνολογί-
ας, που έχουν επιβάλλει η διάδοση των 
γενετικά τροποποιημένων τροφίμων σε 
ποσοστό 70% στην αμερικανική αγορά,  
χρησιμοποιούν το TTIP για να επιτεθούν 
στους κανονισμούς της ΕΕ και να εξου-
δετερώσουν την πολιτική υποχρεωτι-
κής σήμανσης που ισχύει στην Ε.Ε. 

4. Απειλή για το περιβάλλον 
Η ίδια η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η 
εφαρμογή της TTIP θα ενισχύσει τις πιέ-
σεις στους φυσικούς πόρους, τη βιοποι-
κιλότητα και το περιβάλλον. Ταυτόχρο-
να η TTIP θα αποτελέσει μοχλό πίεσης 
για υπονόμευση περιβαλλοντικών κα-
νονισμών της Ε.Ε., όπως ο REACH για τα 
χημικά προϊόντα που απειλούν την αν-
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θρώπινη υγεία, η Οδηγία για τις Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας και η Οδηγία 
για την Ποιότητα των Καυσίμων. 

5. νέο κύμα ιδιωτικοποιήσεων 
Αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρεί-
ες χρησιμοποιούν την TTIP ως μέσο 
πίεσης για την απελευθέρωση της αγο-
ράς υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των δημόσιων υπηρεσιών, όπως η 
υγεία, η ασφάλιση, η παιδεία, το νερό. 
Διακηρυγμένος στόχος της αμερικανι-
κής κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει 
μέσω της TTIP κάθε «κρατικό μονοπώ-
λιο στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας». 
Η Κομισιόν, μάλιστα, έχει αποδεχθεί 
την πίεση αυτή, εξαιρώντας από την 
απελευθέρωση μόνο υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως η 
δικαιοσύνη, η φύλαξη των συνόρων ή 
ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας. 

6.  Απειλή για τα προσωπικά 
δεδομένα 

Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έκανε για πρώτη φορά χρήση των εξου-
σιών του, απορρίπτοντας με συντριπτική 
πλειοψηφία τη συμφωνία ACTA (Εμπο-
ρική Συμφωνία Κατά της Παραποίησης) 
η οποία υποχρέωνε  τους παρόχους δι-
αδικτυακών υπηρεσιών να παρακολου-
θούν τη δραστηριότητα των πολιτών στο 
διαδίκτυο και να καταδίδουν στις Αρχές 
οποιονδήποτε έκριναν ύποπτο για παρά-
βαση των διατάξεων περί πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Εκφράζονται φόβοι ότι η TTIP 
θα επαναφέρει τις πιέσεις κατά των προ-
σωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων 
πολιτών, ενώ ταυτόχρονα θα παραχωρή-
σει στις επιχειρήσεις νέες εξουσίες ελέγ-
χου της γνώσης και των πληροφοριών.

7. Απειλή για τη δημοκρατία 
Η σημαντικότερη ανατροπή που επιφέ-
ρει η TTIP είναι η νομική εξίσωση των πο-
λυεθνικών επιχειρήσεων με τα κράτη.  Η 
πρόβλεψη για ένα Σύστημα Επίλυσης Δι-
αφορών Επενδυτή-Κράτους (Investor-
State Dispute Settlement, ISDS) σημαί-
νει ότι οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα 
να αμφισβητούν τις δημοκρατικές απο-
φάσεις κυρίαρχων κρατών και να διεκ-
δικούν αποζημίωση όταν αυτές οι απο-
φάσεις επηρεάζουν αρνητικά τα κέρδη 
τους. Οι επενδυτές θα μπορούν να πα-
ρακάμπτουν τα τοπικά δικαστήρια και να 
καταθέτουν τις αγωγές τους απευθείας 
σε διεθνή διαιτητικά δικαστήρια, που συ-
νήθως συγκροτούνται από δικηγόρους 
εταιρικού δικαίου, προκατειλημμένους 
υπέρ των υπερεθνικών επιχειρήσεων. 
Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
προσφυγή της Occidental Petroleum 
κατά του Ισημερινού που υποχρεώθη-
κε σε αποζημίωση 1,7 δισ. δολαρίων, 
επειδή κατήγγειλε  τη σύμβαση με τον 
πετρελαϊκό κολοσσό όταν αυτός παρα-
βίασε τους νόμους της χώρας. 

i   INFO 

Αναλυτικά για την TTIP: 
•  John Hillary, TTIP:   

Χάρτα απορρύθμισης, επίθεση στην ερ-
γασία, κατάλυση της δημοκρατίας στο 
www.rosalux.gr/publications

»  Εσείς τι ξέρετε για το TTIP;    
Οι ομιλίες εκδήλωσης της 10/6/2014 στο 
www.poulantzas.gr

»  Ανακοινώσεις και δράσεις κατά της TTIP  
στην ιστοσελίδα της Ευρωαεριστεράς 
www.guengl.eu

Παρεμβάσεις κατά 
της συμφωνίας

  «Με την υπογραφή των συμφωνιών  
αυτών οι κανόνες προστασίας της 
εργασίας και τα εργασιακά δικαιώ-
ματα, οι περιβαλλοντικοί κανόνες, 
οι κανόνες για την ασφάλεια των 
τροφίμων και τη δημόσια παρο-
χή υπηρεσιών, όπως η υγεία και η 
παιδεία, καθώς και οι νόμοι για την 
προστασία των προσωπικών δεδο-
μένων, μπαίνουν στο περιθώριο και 
οι Ευρωπαίοι πολίτες μένουν πλή-
ρως απροστάτευτοι απέναντι στις 
στρατηγικές κερδοφορίας των πο-
λυεθνικών εταιρειών. Οι συμφωνίες 
αυτές συνιστούν τις πλέον χαρακτη-
ριστικές περιπτώσεις εφαρμογής 
των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων 
πολιτικών εις βάρος της εργασίας 
και της κοινωνίας των πολιτών σ’ 
ολόκληρο τον κόσμο. Τυχόν επικύ-
ρωσή τους θα αποτελεί κατάφωρη 
παραβίαση ακόμη και της δημο-
κρατικά "ανάπηρης" Ευρωπαϊκής 
Συνθήκης της Λισσαβώνας, καθώς 
δεσμεύουν εν κρυπτώ όχι μόνο τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και τα 
εθνικά κοινοβούλια... Το φαινόμε-
νο αυτό θέτει με τον πιο αμείλικτο 
τρόπο το ερώτημα σε όλους τους 
λαούς της Ευρώπης: Θα επιτρέψου-
με στη δικτατορία των αγορών να 
καταργήσει τη Δημοκρατία»; (Από 
την ανακοίνωση της Ευρωομάδας 
του ΣΥΡΙΖΑ, 3/10/2014).  

  «Πιστεύετε πραγματικά ότι οι πα-
ραγωγοί μικρής κλίμακας και οι 
καταναλωτές επιθυμούν την περαι-
τέρω απελευθέρωση του εμπορίου 
γεωργικών προϊόντων; Μπορώ να 
σας διαβεβαιώσω ότι κάτι τέτοιο 
δεν συμβαίνει. Στα μάτια των πολι-
τών μας, οι ΗΠΑ είναι ένοχες κατα-
σκοπείας και κλοπής δεδομένων. 
Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυ-
τούς τους διαπραγματευτές. Όσο οι 
Αμερικανοί δεν θέλουν να δεσμευ-
τούν για την προστασία των δεδο-
μένων των Ευρωπαίων πολιτών και 
να μας σέβονται, δεν υπάρχει καμία 
βάση για μια εμπορική συμφωνία». 
(Από την παρέμβαση του Ευρωβου-
λευτή της Die Linke Helmut Scholz 
προς τον επίτροπο De Gucht, κατά 
τη διαμαρτυρία της GUE/NLG κατά 
της TTIP, 16/7/2014)

[25]
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Πώς λειτουργεί 
το Eυρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο 

Ο γΡΙφΟΣ τΗΣ ΣΥνΑΠΟφΑΣΗΣ

Η διαδικασία συναπόφασης Ευρωκοι-
νοβουλίου και  Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου (γνωστή και ως συνήθης νομοθετι-
κή διαδικασία) εισήχθη με τη Συνθήκη 
του Μάαστριχτ το 1993, σε περιορισμέ-
νο αριθμό θεμάτων. Με τη Συνθήκη της 
Λισσαβώνας επεκτάθηκε στα περισσό-
τερα πεδία πολιτικής της Ε.Ε. 

Η διαδικασία συναπόφασης προβλέ-
πει μία έως τρεις αναγνώσεις των 
νομοθετικών κειμένων (κανονισμοί, 
οδηγίες, αποφάσεις), και αντίστοιχες 
επαφές μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμ-
βουλίου, με την Κομισιόν φυσικά πα-
νταχού παρούσα. 

Θεωρητικά, η διαδικασία της συναπό-
φασης ενίσχυσε την επιρροή του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και κυρίως 
των επικεφαλής των πολιτικών ομά-
δων που διαθέτουν την πλειοψηφία 
και επομένως καθορίζουν την έκβαση 
μιας ψηφοφορίας. 

Η διαδικασία συναπόφασης είναι περί-
πλοκη και χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Η τε-
λική έγκριση μιας νομοθετικής πρότασης 
μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε φάση.

Πρώτη ανάγνωση  
(δεν υπάρχει προθεσμία)

Η Κομισιόν παρουσιάζει μια νομοθετι-
κή πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο γνωμοδοτεί με απλή πλειοψηφία 
επί των παρόντων, περιλαμβάνοντας 
στην πρόταση και τυχόν τροπολογίες 
των ευρωβουλευτών και των πολιτι-
κών ομάδων. 

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. μπορεί να εγκρί-
νει την πρόταση με ειδική πλειοψηφία. 
Η πρόταση γίνεται νόμος είτε εάν Κοι-
νοβούλιο και Συμβούλιο την αποδε-
χθούν όπως την έφερε η Κομισιόν, είτε 
εάν το Συμβούλιο την αποδεχθεί με τις 
τροπολογίες που έχει επιφέρει το Ευ-
ρωκοινοβούλιο. 

δεύτερη ανάγνωση 
(προθεσμία: 3 μήνες +1) 

Υπάρχουν τρία ενδεχόμενα στη φάση 
αυτή:  

α.  Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την κοινή 
θέση του Συμβουλίου ως έχει, με απλή 
πλειοψηφία, ή δεν εκφέρει γνώμη. Η 
νομοθετική πρόταση εγκρίνεται. 

β.  Το Κοινοβούλιο απορρίπτει την κοι-
νή θέση με απόλυτη πλειοψηφία.

γ.  Το Κοινοβούλιο εγκρίνει τροπολογί-
ες πάνω στην κοινή θέση με απόλυ-
τη πλειοψηφία. Οι τροπολογίες υπο-
βάλλονται στο Συμβούλιο, το οποίο 
μπορεί στη συνέχεια να ξεκινήσει τη 
δεύτερη ανάγνωση. Η Επιτροπή δίνει 
τη γνώμη της σχετικά με τις τροπο-
λογίες του Κοινοβουλίου. Το Συμ-
βούλιο μπορεί, στη συνέχεια, εντός 
τριών μηνών από την παραλαβή των 
τροπολογιών του Κοινοβουλίου, να 
εγκρίνει την πρόταση με ειδική πλει-
οψηφία, εάν όλες οι τροπολογίες 
του Κοινοβουλίου είναι αποδεκτές. 
Ωστόσο, απαιτείται ομοφωνία στο 
Συμβούλιο εάν η Επιτροπή διατυπώ-
σει αρνητική γνώμη σχετικά με τις 
τροπολογίες του Κοινοβουλίου.

Η επιτροπή συνδιαλλαγής

Εάν το Συμβούλιο δεν επιθυμεί να απο-
δεχθεί όλες τις τροπολογίες του Κοι-
νοβουλίου, ο προεδρεύων υπουργός 
πρέπει, εντός έξι εβδομάδων να συ-
γκαλέσει μια επιτροπή συνδιαλλαγής, 
η οποία θα προσπαθήσει να εξασφα-

To Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο απευθείας εκλεγμένο όργανο της Ε.Ε. Εκλέγεται κάθε πέ-
ντε χρόνια με εκλογές που γίνονται ταυτόχρονα στα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Αποτελείται από 
751 ευρωβουλευτές. Διαθέτει νομοθετική εξουσία, με την έννοια της έγκρισης των αποφάσεων του 
Συμβουλίου ή των προτάσεων της Κομισιόν. Δεν διαθέτει όμως νομοθετική πρωτοβουλία (προτάσεις 
νόμου). Διαθέτει μόνο «πολιτική πρωτοβουλία», δηλαδή δικαίωμα να ζητήσει από την Κομισιόν να 
φέρει πρόταση νόμου. Όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει διαβάζοντας τον κανονισμό λειτουργίας 
του, η κοινοβουλευτική διαδικασία διακρίνεται από περιπλοκότητα και γραφειοκρατική διαχείριση. 
Ο ζωηρός διάλογος των εθνικών κοινοβουλίων σπανίζει. 
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λίσει συμφωνία Συμβουλίου και Κοι-
νοβουλίου πάνω σε ένα συμβιβαστικό 
κείμενο. Η επιτροπή συνδιαλλαγής 
αποτελείται από 27 εκπροσώπους των 
κρατών μελών - συνήθως πρεσβευτές 
στην ΕΕ- και 27 μέλη του Κοινοβουλί-
ου, μαζί με τον αρμόδιο Επίτροπο.

τρίτη Ανάγνωση 
(προθεσμία 6 εβδομάδων +2)

Η επιτροπή συνδιαλλαγής έχει έξι 
εβδομάδες προθεσμία για να κατα-
λήξει σε συμφωνία επί ενός συμβιβα-
στικού κειμένου που θα βρει την υπο-
στήριξη τόσο του Συμβουλίου όσο και 
το Κοινοβουλίου. Σε περίπτωση που 
επιτευχθεί συμφωνία, το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν 
έξι εβδομάδες για να εγκρίνουν το νο-
μοσχέδιο. Το Συμβούλιο (με μια από 
τις δέκα συνθέσεις του, ως Συμβούλιο 
Υπουργών) παίρνει συνήθως απόφαση 
με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Κοινο-
βούλιο με πλειοψηφία παρόντων.

Ωστόσο, αν ούτε το Συμβούλιο ούτε το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνουν το 
νομοσχέδιο εντός της προθεσμίας των 
έξι εβδομάδων, η πρόταση απορρίπτε-
ται αυτόματα.

Οι προθεσμίες των τριών μηνών και των 
έξι εβδομάδων μπορεί να παραταθούν 
κατά ένα μήνα ή δύο εβδομάδες αντί-
στοιχα με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Η ΟλΟμΕλΕΙΑ  
κΑΙ ΟΙ ΕΠΙτΡΟΠΕΣ

Οι εργασίες της Ευρωβουλής πραγμα-
τοποιούνται σε δύο στάδια:

Πρώτο στάδιο, η προετοιμασία της Ολο-
μέλειας της Συνόδου. Κατά τη διάρκειά 
της οι ευρωβουλευτές συζητούν τις 
προτάσεις της Κομισιόν στις κοινο-
βουλευτικές επιτροπές. Οι συζητήσεις 
γίνονται επί έκθεσης που έχει συντάξει 
ένας ευρωβουλευτής, ο οποίος συμμε-
τέχει στην αρμόδια επιτροπή. Συνήθως 
μια έκθεση περιλαμβάνει το ιστορικό 
της πρότασης της Κομισιόν, και τα πλε-
ονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Η 
προετοιμασία είναι απαραίτητη για να 
καταλήξει το θέμα στην Ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεύτερο Στάδιο, η Σύνοδος της Ολομέ-
λειας. Εκεί εξετάζονται οι νομοθετικές 
προτάσεις και ψηφίζονται τροπολογίες 

μέχρις ότου η Ολομέλεια καταλήξει στο 
τελικό κείμενο. Στη Σύνοδο της Ολομέ-
λειας συζητούνται και οι απαντήσεις 
της Κομισιόν και του Συμβουλίου στις 
ερωτήσεις που έχουν τεθεί από τους 
ευρωβουλευτές.

Η προετοιμασία της Ολομέλειας γί-
νεται σε 22 Κοινοβουλευτικές Επι-
τροπές. Σε κάθε Κοινοβουλευτική 
Επιτροπή συμμετέχουν από 40 ως 86 
ευρωβουλευτές.

Οι επιτροπές είναι οι εξής:

»  Εξωτερικές Υποθέσεις
»  Ανθρώπινα Δικαιώματα
»  Ασφάλεια και Άμυνα
»  Ανάπτυξη
»  Διεθνές Εμπόριο
»  Προϋπολογισμοί
»  Έλεγχος Προϋπολογισμού
»  Οικονομική και Νομισματική Πολιτική
»  Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις
»  Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και 

Ασφάλεια των Τροφίμων
»  Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια
»  Εσωτερική Αγορά και Προστασία των 

Καταναλωτών
»  Μεταφορές και Τουρισμός
»  Περιφερειακή Ανάπτυξη
»  Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου
»  Αλιεία
»  Πολιτισμός και Παιδεία
»  Νομικά Θέματα
»  Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη 

και Εσωτερικές Υποθέσεις
»  Συνταγματικές Υποθέσεις
»  Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότη-

τα των Φύλων
»  Αναφορές

Η τΡΙΠλΗ ΕδΡΑ 

Το Ευρωκοινοβούλιο διαθέτει τρεις 
έδρες. Η πρώτη, τυπικά επίσημη, στο 
Στρασβούργο, όπου πραγματοποιού-
νται οι περισσότερες Σύνοδοι Ολο-
μέλειας, η δεύτερη στις Βρυξέλλες, 
όπου πραγματοποιούνται κυρίως οι 
συνεδριάσεις των επιτροπών, αραιότε-
ρα τακτικές και έκτακτες ολομέλειες, 
και η τρίτη στο Λουξεμβούργο, όπου 
φιλοξενούνται διοικητικές υπηρεσίες 
και κυρίως η Γενική Γραμματεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η μετακί-
νηση χιλιάδων ευρωβουλευτών, συ-
νεργατών, μεταφραστών, υπαλλήλων 
12 φορές τον χρόνο από τις Βρυξέλλες 
στο Στρασβούργο, σε απόσταση 435 
χιλιομέτρων στοιχίζει κάθε χρόνο 200 

εκατομμύρια ευρώ στον κοινοτικό προ-
ϋπολογισμό, ενώ ευθύνεται και για την 
εκπομπή 19.000 τόνων διοξειδίου του 
άνθρακα.

ΠωΣ θΑ φτΑΣΕΙ Η φωνΗ ΣΟΥ 
ΣτΟ ΕΥΡωκΟΙνΟβΟΥλΙΟ; 

  Ο πιο άμεσος τρόπος είναι οι Ευρω-
βουλευτές, που μπορούν να μετα-
φέρουν στο Ευρωκοινοβούλιο μια 
διαμαρτυρία, μια καταγγελία ή ένα 
αίτημα που σχετίζεται με την κοινο-
τική νομοθεσία. 

  Ένας δεύτερος άμεσος τρόπος εί-
ναι οι Αναφορές, που φτάνουν στην 
ομώνυμη Επιτροπή του Ε.Κ. (άρθρο 
227 της Συνθήκης της Ε.Ε.). Ωστό-
σο, το διάστημα που μεσολαβεί μέ-
χρι να εξεταστεί μια αναφορά στην 
αντίστοιχη Επιτροπή είναι μεγάλο 
και αποθαρρυντικό. 

  Ένας τρίτος τρόπος είναι η «πρω-
τοβουλία των πολιτών» που θε-
σπίστηκε από την Συνθήκη της 
Λισσαβώνας. Εφόσον συγκεντρω-
θούν υπογραφές τουλάχιστον ενός 
εκατομμυρίου υπηκόων, από έναν 
ελάχιστο αριθμό κρατών και με 
έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών 
ανά κράτος-μέλος, μπορούν να κα-
λέσουν την Κομισιόν να υποβάλει 
μια νομοθετική πρόταση. Αν η Κο-
μισιόν κρίνει ότι έχει επαρκή υπο-
στήριξη, ξεκινά διαβούλευση και 
τη φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Μέχρι στιγμής δυο μόνο «ευρωπαϊ-
κές πρωτοβουλίες» έχουν επιτύχει 
να συγκεντρώσουν τις υπογραφές 
και να επιβάλλουν διαβούλευση 
(για το πόσιμο νερό και για την κα-
ταστροφή ανθρώπινων εμβρύων). 

i   INFO 

•  Eπίσημος Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου:     
www.europarl.europa.eu/portal/el

•  Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου στην Ελλάδα 
Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 8 
10557 Αθήνα

•  Επίσημος Ιστότοπος:  
www.europarl.gr

•  Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών  
ec.europa.eu/citizens-initiative
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Οι άλλοι 
θεσμοί της Ε.Ε. 

Η κΟμΙΣΙΟν 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το κατ’ 
εξοχήν εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε., 
η «κυβέρνησή» της. Εκπροσωπεί την 
Ε.Ε. ως αυτοτελής νομική-κρατική 
οντότητα. Διατηρεί έδρα στις Βρυξέλ-
λες (σε 72 διαφορετικά κτίρια!), αλλά 
και γραφεία στο Λουξεμβούργο (σε… 
μόλις 8 κτίρια) στα οποία απασχολού-
νται συνολικά 23.000 υπάλληλοι, κα-
τανεμημένοι σε 44 γενικές διευθύνσεις 
και υπηρεσίες. Διατηρεί επίσης αντι-
προσωπείες και στα 28 κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. Επικεφαλής της είναι η 28μελής 
επιτροπή με έναν Πρόεδρο (τώρα τον 
Ζ. Κ. Γιούνκερ) ο οποίος «εκλέγεται» 
από το ευρωκοινοβούλιο, επτά αντι-
προέδρους και 20 επιτρόπους, έκαστος 
με ένα ιδιαίτερο χαρτοφυλάκιο. Οι αντι-
πρόεδροι και οι επίτροποι επιλέγονται 
από τον εκλεγέντα πρόεδρο και εγκρί-
νονται από το ΕΚ. Η Κομισιόν ασκεί τη 
σημαντικότερη εξουσία στην Ε.Ε., αυτή 
της νομοθετικής πρωτοβουλίας, ειση-
γείται δηλαδή προτάσεις νόμων (Οδη-
γίες, Κανονισμούς, Αποφάσεις) που τε-
λούν υπό την έγκριση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου και του Ευρωκοινοβουλίου 
(συναπόφαση). Η Κομισιόν επίσης υλο-
ποιεί τις ευρωπαϊκές πολιτικές, ελέγχει 
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. και επιβάλ-
λει στα κράτη-μέλη το κοινοτικό δίκαιο, 

έχοντας την εξουσία να παραπέμπει 
τις παραβάσεις τους στο Δικαστήριο 
της Ε.Ε. Στο πλαίσιο της οικονομικής 
διακυβέρνησης από 1/1/2014 έχει την 
εξουσία να αναπέμπει κρατικούς προ-
ϋπολογισμούς που αποκλίνουν από τη 
δημοσιονομική «ορθοδοξία» του Συμ-
φώνου Σταθερότητας. 

Ιστότοπος:  
ec.europa.eu

τΟ ΕΥΡωΠΑΪκΟ ΣΥμβΟΥλΙΟ 
κΑΙ τΟ ΣΥμβΟΥλΙΟ τΗΣ Ε.Ε.: 
μια θεσμική σπαζοκεφαλιά 

Οι δυο όροι ακούγονται σαν ταυτο-
λογία, αλλά δεν είναι. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο έγινε επίσημα θεσμικό 
όργανο της Ε.Ε. μόλις το 2009, με τη 
Συνθήκη της Λισσαβώνας. Συγκρο-
τείται από τους αρχηγούς των κρατών 
μελών της Ε.Ε. ή τους επικεφαλής των 
κυβερνήσεων, τον πρόεδρό του (προς 
το παρόν τον Χέρμαν Βαν Ρομπάι, από 
1η Δεκεμβρίου τον Πολωνό Ντόναλντ 
Τουσκ) και τον πρόεδρο της Κομισιόν, 
ενώ στις συνεδριάσεις του συμμετέχει 
και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε. για 
την Εξωτερική Πολιτική και την Άμυνα 
(τώρα η Κάθριν Άστον, από 1/12 η Ιτα-
λίδα Φεντερίκα Μογκερίνι). Συνέρχεται 
δυο φορές κάθε εξάμηνο, εκτός αν ο 

πρόεδρός του συγκαλέσει έκτακτη σύ-
νοδο. Τυπικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
δεν νομοθετεί, αλλά μόνο αποφασίζει 
τους γενικούς προσανατολισμούς και 
προτεραιότητες της Ε.Ε. Στην πράξη, 
από τις συνεδριάσεις του έχουν προκύ-
ψει τα σημαντικότερα ιδρυτικά κείμενα 
της Ε.Ε., κυρίως οι ευρωπαϊκές Συνθή-
κες και τα Σύμφωνα. 

Ιστότοπος: 
www.european-council.europa.eu

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. αποτελεί μια 
ιδιότυπη οντότητα, καθώς δεν έχει 
μία, αλλά δέκα διαφορετικές συνθέ-
σεις ανάλογα με τα υπό εξέταση θέ-
ματα. Κάθε σύνθεση του Συμβουλίου 
της Ε.Ε. συγκροτείται από τους 28 
αντίστοιχους υπουργούς των κρατών-
μελών. Η δημοφιλέστερη (ή πιο αντι-
δημοφιλής) σύνθεση του Συμβουλίου 
είναι το ECOFIN, δηλαδή οι υπουργοί 
Οικονομικών της Ε.Ε. (με υποσύνολό 
του το Eurogroup , για τα μέλη του 
ευρώ), ενώ οι άλλες συνθέσεις δια-
θέτουν λιγότερο γνωστά αρχικά: GAC 
(Γενικών Υποθέσεων), FAC (Εξω-
τερικές Σχέσεις), JHA (Δικαιοσύνη, 
Εσωτερικές Υποθέσεις), EPSCO (Απα-
σχόληση, κοινωνική πολιτική, υγεία 
και καταναλωτές),  COMPET (Αντα-
γωνιστικότητα, Εσωτερική Αγορά, 
Βιομηχανία, Έρευνα και Διάστημα), 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στην πραγματι-
κότητα ο μόνος θεσμός της Ε.Ε. και της Ευρωζώ-
νης που διαθέτει την ελάχιστη δημοκρατική νο-
μιμοποίηση. Ωστόσο, ένα πλήθος άλλων θεσμών 
και οργανισμών παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 
διακυβέρνηση της Ε.Ε. Eδώ παρουσιάζονται συ-
νοπτικά οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες τους. 
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ΤΤΕ (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες 
και Ενέργεια),  AGRIFISH (Γεωργία 
και Αλιεία), ENV (Περιβάλλον), EYCS 
(Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός, Αθλη-
τισμός,  οπτικοακουστικά θέματα). Το 
Συμβούλιο της Ε.Ε. υπό τις 10 συν-
θέσεις του εκδίδει τους κοινοτικούς 
νόμους (με συναπόφαση με το Ευ-
ρωκοινοβούλιο ή και χωρίς αυτήν), 
συντονίζει τις οικονομικές και δημο-
σιονομικές πολιτικές των χωρών κα-
θώς και την πολιτική απασχόλησης, 
αναπτύσσει την κοινή εξωτερική πολι-
τική και πολιτική ασφάλειας της Ε.Ε., 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό της και 
συνάπτει διεθνείς συμφωνίες. 

Ιστότοπος: 
www.consilium.europa.eu

τΟ δΙκΑΣτΗΡΙΟ τΗΣ Ε.Ε.

Αποτελεί τη δικαστική αρχή της Ε.Ε. 
και, τυπικά, φροντίζει σε συνεργασία 
με τα εθνικά δικαστήρια για την ομοι-
όμορφη εφαρμογή του κοινοτικού δι-
καίου. Ελέγχει τη νομιμότητα των πρά-
ξεων των οργάνων της Ε.Ε., φροντίζει 
για την τήρηση των Συνθηκών από τα 
κράτη-μέλη και ερμηνεύει το δίκαιο 
της Ε.Ε., έπειτα από αίτηση που υποβά-
λει κάποια εθνική δικαστική αρχή. Το 
τελευταίο ίσως αποτελεί και τη σημα-
ντικότερη εξουσία του Δικαστηρίου της 
Ε.Ε. και επίκεντρο της κριτικής εναντί-
ον του, καθώς οι αποφάσεις του συχνά 
υπερβαίνουν κατά πολύ την ερμηνεία 
και στην πράξη παράγουν νέο κοινοτι-
κό δίκαιο. Το Δικαστήριο της Ε.Ε. διαι-
ρείται σε τρεις κλάδους (Δικαστήριο, 
Γενικό Δικαστήριο και Δικαστήριο Δη-
μόσιας Διοίκησης) με διακριτή δικαιο-
δοσία, έχει συνολικά 217 δικαστές-μέ-
λη που ορίζονται από τις κυβερνήσεις, 
απασχολεί 2.139 άτομα, στεγάζεται 
σε έξι διαφορετικά κτίρια στο Λουξεμ-
βούργο και από το 1952 που ιδρύθη-
κε, έχει στο ενεργητικό του πάνω από 
28.000 αποφάσεις. 

Ιστότοπος:  
www.curia.europa.eu

Η Εκτ 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ιδρύ-
θηκε τον Ιούνιο του 1998 με στόχο 
την εισαγωγή του ευρώ πρώτα σαν 
ηλεκτρονικού μέσου πληρωμών και 
από το 2002 με φυσική κυκλοφορία 
του νέου νομίσματος. Είχε προηγηθεί 

η διαβόητη Συνθήκη του Μάαστριχτ, 
το 1992, που καθόρισε τον δημοσι-
ονομικό «κορσέ» με τον οποίο θα 
γινόταν η μετάβαση στη νομισματική 
ένωση. Η ΕΚΤ, μαζί με τις 18 κεντρι-
κές τράπεζες των χωρών του ευρώ, 
αποτελούν το λεγόμενο «Ευρωσύ-
στημα». Διοικείται από 7μελή εκτε-
λεστική επιτροπή, με πρόεδρό της 
τον Μάριο Ντράγκι (μέχρι το 2019, 
εκτός απροόπτου). Η ΕΚΤ, με έδρα την 
Φρανκφούρτη, επαίρεται ότι δεσμεύ-
εται από ένα και μόνο στόχο: τη δια-
τήρηση της σταθερότητας των τιμών, 
άρα και της ισοτιμίας του ευρώ. Αυτό, 
το «ιερό δισκοπότηρο» της Ευρωζώ-
νης, επικρίνεται ως μια από τις πηγές 
της ευρωπαϊκής κρίσης και η ερμη-
νεία των ορίων της αποτελεί σταθερή 
πηγή συγκρούσεων εντός της νομι-
σματικής ένωσης. Το δεύτερο πράγ-
μα για το οποίο επαίρεται η ΕΚΤ είναι 
η «ανεξαρτησία» της, πράγμα που 
αποτελεί κραυγαλέο ευφημισμό της 
απουσίας οποιασδήποτε δημοκρατι-
κής νομιμοποίησης και λογοδοσίας 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Ιστότοπος:   
www.ecb.europa.eu

τΑ νΕΑ τΕκνΑ τΗΣ κΡΙΣΗΣ 

Η χρηματοπιστωτική κρίση ευθύνεται 
για τη δημιουργία μερικών ακόμη θε-
σμών, από τους δεκάδες που διαθέτει η 
Ε.Ε. Ο ένας είναι ο EFSF, το «Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας», που πρακτικά χρησιμοποιήθηκε 
για τη δανειοδότηση της Ελλάδας, της 

Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας και ο 
ρόλος του λήγει στο τέλος του 2014. 

ιστότοπος: 
www.efsf.europa.eu/about/index.htm 

Στην εξουσία του να χρηματοδοτεί υπό 
μνημονιακούς όρους τα κράτη τον έχει 
πλέον διαδεχθεί ο μόνιμος μηχανισμός 
ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθε-
ρότητας), ο οποίος έχει ήδη χρηματο-
δοτήσει την Κύπρο και την ανακεφα-
λαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών .

ιστότοπος: 
www.esm.europa.eu

Η ΕΥΡωΠΗ των λΟμΠΙ 

Ενώ η ηγεσία της Ε.Ε. προβληματίζεται 
για το «δημοκρατικό έλλειμμά» της, 
μια άλλη σκιώδης δύναμη απολαμ-
βάνει το «περίσσευμα» επιρροής στις 
αποφάσεις. Πάνω από 30.000 άτομα 
εγκατεστημένα κυρίως στις Βρυξέλλες 
αποτελούν την εξουσία των lobbies, εκ-
προσώπους επιχειρηματικών καρτέλ, 
πολυεθνικών, χωρών αλλά και ΜΚΟ με 
ένα και μόνο στόχο: να επηρεάσουν τις 
νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κομι-
σιόν, τη στάση εκπροσώπων χωρών, 
αλλά και την ψήφο των ευρωβουλευ-
τών. Κατά μία εκδοχή οι λομπίστες ευθύ-
νονται για το 75% της κοινοτικής νομο-
θεσίας. Η Ε.Ε. υποτίθεται ότι επιχειρεί να 
ελέγξει την ισχύ των lobbies με το «μη-
τρώο διαφάνειας» (ιστότοπος: http://
ec.europa.eu/transparencyregister/
info/home). Χρήσιμες πληροφορίες και 
καταγγελίες για τη δράση των lobbies 
διατίθενται στη διεύθυνση:

www.corporateeurope.org
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Οι συνθήκες 
και τα σύμφωνα

ΣΥνθΗκΗ τΗΣ λΙΣΣΑβωνΑΣ

Υπογράφτηκε από τα κράτη-μέλη της 
Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2007 και τέθη-
κε σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2009. 
Ως πρωταρχικός της στόχος διακηρύσ-
σεται η απλοποίηση και ο εκσυγχρονι-
σμός του νομικού και θεσμικού πλαι-
σίου της ΕΕ, προκειμένου η Ένωση να 
αποκτήσει μεγαλύτερη αποτελεσματι-
κότητα και διαφάνεια. Επιπλέον, η Συν-
θήκη της Λισσαβώνας συγχωνεύει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα. Έκτοτε, υπάρχει μόνο μια 
νομική οντότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας ενσωμα-
τώνει πλήρως τη μονεταριστική-νε-
οφιλελεύθερη στροφή της Ε.Ε. που 
εκφράστηκε με το Σύμφωνο Σταθερό-
τητας και τη δημοσιονομική «ορθοδο-
ξία» που αυτό επιβάλλει, με τη γνωστή 
διαδικασία επιτήρησης, κυρώσεων και 

διαρκούς, θεσμικής λιτότητας στα κρά-
τη που παραβιάζουν το τρίπτυχο χρέος- 
έλλειμμα-πληθωρισμός. 

Ταυτόχρονα επιφέρει σημαντικές με-
ταρρυθμίσεις στη δομή, τη λειτουργία 
και τον τρόπο λήψης αποφάσεων, δη-
μοκρατικές στην επίφασή τους, υπέρ 
των ισχυρών χωρών στην ουσία τους. 
Οι σημαντικότερες είναι οι εξής: 

»  Eνίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. Διευρύνεται η διαδικασία της 
συναπόφασης μεταξύ Κοινοβουλίου 
και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο με-
γαλύτερο μέρος της νομοθεσίας της 
ΕΕ. Παρ' όλα αυτά το Ευρωκοινοβού-
λιο παραμένει ανίσχυρο, χωρίς δι-
καίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας, 
την οποία διατηρούν ως προνόμιο η 
Κομισιόν και το Συμβούλιο. Επίσης, 
με δεδομένους τους συσχετισμούς 
στο Ε.Κ., η διαδικασία της συναπόφα-
σης εκφυλίζεται σε «παζάρι» μεταξύ 

των κυρίαρχων πολιτικών ομάδων 
(Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλδη-
μοκράτες, Φιλελεύθεροι), της ηγεσί-
ας του Συμβουλίου και της Κομισιόν. 

»  Ο «εκδημοκρατισμός» της συναπό-
φασης αντισταθμίζεται από την ενί-
σχυση της ειδικής πλειοψηφίας με 
την οποία αποφασίζει το Συμβούλιο, 
που πριμοδοτεί ακόμη περισσότερο 
τα μεγάλα κράτη της Ε.Ε. Για τη διπλή 
πλειοψηφία αρκούν το 55% των κρα-
τών που αντιστοιχούν στο 65% του 
πληθυσμού. Πρακτικά αυτό σημαίνει 
ότι οι πέντε ισχυρότερες χώρες (Γερ-
μανία, Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία 
και Ισπανία) διαθέτουν ένα σταθερό 
«πληθυσμιακό βέτο». Πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη συρρίκνωση της κρα-
τικής κυριαρχίας των χωρών από κα-
ταβολής Ε.Ε. Η νέα ειδική πλειοψη-
φία είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο 
του 2014. 

H Ευρωπαϊκή Ένωση, ως νομική οντότητα, βασίζεται στις αρχές του 
Κράτους Δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πράξεις της βασίζονται 
σε μερικά θεμελιώδη νομικά κείμενα, τις Συνθήκες, που θεσπί-
ζονται με πρωτοβουλία και συμφωνία όλων των κρατών-μελών. 
Επομένως, οι ευρωπαϊκές Συνθήκες είναι η νομική βάση όλων 
των κοινών πολιτικών, σε όποια πεδία αυτές έχουν συμφωνηθεί. 
Κατά κάποιο τρόπο είναι το «Σύνταγμα» της Ε.Ε., έστω κι αν οι 
προσπάθειες διατύπωσης καθ' εαυτού ευρωπαϊκού συντάγματος 
απέτυχαν παταγωδώς το 2007. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, που 
ισχύει σήμερα αντί «συντάγματος», τροποποιεί τις δύο βασικές 
ιδρυτικές συνθήκες της ΕΕ: τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
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»  Πολυδιαφημισμένη μεταρρύθμιση 
στη Συνθήκη είναι η λεγόμενη πρω-
τοβουλία υπέρ των πολιτών. Εφόσον 
συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα 
εκατομμύριο υπήκοοι σημαντικού 
αριθμού κρατών-μελών, μπορούν να 
καλέσουν την Κομισιόν να υποβάλει 
νέες προτάσεις πολιτικής. Θεωρητι-
κά αποτελεί βήμα εκδημοκρατισμού 
της Ε.Ε. Πρακτικά έχει αξιοποιηθεί 
δυο φορές, λόγω της μεγάλης τεχνι-
κής δυσκολίας του.

»  Η Συνθήκη της Λισσαβώνας έδωσε 
επίσης κύρος Συνθήκης στον Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., 
που αποτυπώνει τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολι-
τών.  Θεωρητικά δεσμεύει τα θεσμι-
κά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
που έχουν υποχρέωση να σέβονται 
τα δικαιώματα που περιέχονται στο 
Χάρτη. Ωστόσο, η δέσμευση αυτή εί-
ναι εντελώς σχετική. Η Συνθήκη (αρ. 
6, παρ. 1) ξεκαθαρίζει ότι «οι δια-
τάξεις του Χάρτη δεν συνεπάγονται 
καμία επέκταση των αρμοδιοτήτων 
της Ένωσης, όπως αυτές ορίζονται 
στις Συνθήκες». Που σημαίνει ότι 
αν, για παράδειγμα, τα μνημόνια πα-
ραβιάζουν πολλά από τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, η Κομισιόν μπορεί να 
επικαλείται ότι είναι «πέραν των αρ-
μοδιοτήτων της». 

Η ΟΙκΟνΟμΙκΗ  
δΙΑκΥβΕΡνΗΣΗ Ε.Ε.  
κΑΙ ΕΥΡωΖωνΗΣ 

Βάση του οικοδομήματος της Ε.Ε. είναι 
οι λεγόμενες τέσσερις ελευθερίες, δη-
λαδή η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαί-
ων, αγαθών, υπηρεσιών και προσώπων, 
αυτό που επίσημα ονομάζεται Κοινή 
Αγορά. Εκκινώντας από αυτές, η Συνθή-
κη του Μάαστριχτ (1992) δρομολόγησε 
την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
ως το επόμενο στάδιο της οικονομικής 
ολοκλήρωσης, πράγμα που συντελέ-
στηκε το 1999. Στο Μάαστριχτ θεσπίστη-
καν ως κριτήρια σύγκλισης οι δείκτες 
που και σήμερα αποτελούν το «ευαγγέ-
λιο» της δημοσιονομικής λιτότητας. 

Η οικονομική διακυβέρνηση της Ε.Ε. 
αποτελεί την πιο προχωρημένη εκχώ-
ρηση κυριαρχίας από τα κράτη-μέλη. 
Θεωρητικά, έχει στόχο να προλαμ-
βάνει και να διορθώνει υπερβάσεις 
στα δημοσιονομικά ελλείμματα, στα 

επίπεδα του δημόσιου χρέους, στον 
πληθωρισμό. Με βάση αυτό, τα άρ-
θρα 121, 126 και 140 της Συνθήκης 
υιοθετούν το Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (Μάαστριχτ, 1992) του 
οποίου τα περίφημα κριτήρια σύγκλι-
σης γίνονται πλέον κριτήρια δημοσι-
ονομικής πειθαρχίας των κρατών με-
λών (έλλειμμα, χρέος, πληθωρισμός, 
επιτόκια).  Τα κριτήρια αυτά, που στην 
πράξη παραβιάστηκαν επανειλημμένα 
ή εφαρμόστηκαν «α λα κάρτ» από τα 
ευρωπαϊκά όργανα, αμφισβητήθηκαν 
ριζικά με το ξέσπασμα της χρηματοπι-
στωτικής κρίσης, που εξελίχθηκε σε 
κρίση χρέους ακριβώς επειδή η ευρω-
παϊκή ηγεσία επέλεξε να γίνει το ιδιω-
τικό χρέος των χρεοκοπημένων τρα-
πεζών, δημόσιο. Η άκαμπτη τήρηση 
και εφαρμογή τους με εξουθενωτικά 
μέτρα λιτότητας, μάλιστα, ενοχοποιεί-
ται όχι μόνο για την εκτίναξη του κρα-
τικού χρέους, αλλά για την παράταση 
της ύφεσης στην Ε.Ε. 

τΑ νΕΑ «ΕΥΑγγΕλΙΑ» 

Παρ’ όλα αυτά, η ηγεσία της Ε.Ε. και 
της Ευρωζώνης ενίσχυσε τη δημοσι-
ονομική αστυνόμευση των κρατών-
μελών με τέσσερα ακόμη οικονομικά 
«ευαγγέλια»: 

Η Συνθήκη six-pack
Τέθηκε σε ισχύ από τον Δεκέμβριο του 
2011, και περιλαμβάνει πέντε Κανονι-
σμούς και μια Οδηγία, που επεκτείνουν 
τη επιτήρηση των οικονομιών των κρα-
τών-μελών όχι μόνο στα δημοσιονο-

μικά, αλλά και στα μακροοικονομικά 
τους δεδομένα (διαδικασία μακροοι-
κονομικών ανισορροπιών). Ποσοτι-
κοποιεί αυστηρότερα τα κριτήρια του 
Μάαστριχτ και θεσπίζει πρόστιμα μη 
συμμόρφωσης έως 0,5% του ΑΕΠ.  

Η Συνθήκη two-pack 
Δύο επιπλέον κανονισμοί τέθηκαν σε 
ισχύ τον Μάιο του 2013. Ισχύουν για 
τα μέλη της Ευρωζώνης, προβλέπουν 
έλεγχο προϋπολογισμών από την Κο-
μισιόν, αυτόματη ενισχυμένη εποπτεία 
και κυρώσεις για τα κράτη που έχουν 
λάβει οικονομική βοήθεια, οι οποίες θα 
συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την απο-
πληρωμή του 75% της βοήθειας αυτής. 

Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο 
Είναι σε ισχύ από φέτος και επιβάλ-
λει στα 26 κράτη που δεσμεύει (πλην 
Βρετανίας και Τσεχίας) τον κανόνα των 
ισοσκελισμένων ή πλεονασματικών 
προϋπολογισμών και της σταθερής 
μείωσης του χρέους κατά 1/20ό κάθε 
χρόνο, επί ποινή αυτόματων μέτρων 
(αυξήσεις φόρων και περικοπές δα-
πανών). Η απόλυτη ιδιομορφία αυτού 
του Συμφώνου είναι ότι θεωρείται «δι-
εθνής συνθήκη» μεταξύ 26 χωρών και 
όχι θεσμικό κείμενο της Ε.Ε. 

Το Σύμφωνο για το ευρώ+  
ή Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας
Συμφωνήθηκε τον Μάρτιο του 2011 από 
τα κράτη-μέλη του ευρώ (συν οι χώρες 
Δανία, Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, 
Πολωνία και Ρουμανία). Προσθέτει στις 
κοινές πολιτικές ως νέα πεδία συντονι-
σμού την ανταγωνιστικότητα (με παρα-
κολούθηση μισθών και παραγωγικότη-
τας), την απασχόληση (ελαστικοποίηση 
αγοράς εργασίας), τη «βιωσιμότητα» 
του συνταξιοδοτικού συστήματος, της 
υγείας και των παροχών πρόνοιας, τη 
νομοθέτηση κανόνα χρέους και ελλείμ-
ματος και το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα (τραπεζική ένωση). Στο πλαίσιό του 
θεσπίστηκε και ο μόνιμος μηχανισμός 
σταθερότητας ESM.   

i   INFO 

•  Συνθήκη της Λισσαβώνας 
www.europa.eu/lisbon_treaty

•  Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ε.Ε. 
www.europarl.europa.eu/charter/
default_el.htm



Λαοί της Ευρώπης Ενωθείτε! 
Για την ανατροπή στην Ελλάδα, 

για τη θεμελίωση της άλλης Ευρώπης 
«Η αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης και η δομή της Ε.Ε. 
έχουν μετατρέψει τη σημερινή Ευρώπη σε ένα υπερσυ-
ντηρητικό μόρφωμα που καταδυναστεύει τη ζωή των 
λαών της...

Έχει δομηθεί ένα οικονομικό και πολιτικό σύστημα, 
που διοικείται αντιδημοκρατικά και άκρως συγκεντρω-
τικά, προς όφελος των ισχυρών. Μία Ευρώπη ενάντια 
στους λαούς. Μία Ευρώπη που, μαζί με τους αγώνες σε 
κάθε χώρα, παραμένει ένα πεδίο σκληρής ταξικής και 
πολιτικής πάλης. Μία Ευρώπη που πρέπει να επανα-
θεμελιωθεί με μεγάλες ανατροπές και ρήξεις, στο θε-
σμικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, με πρωταγωνι-
στές τους λαούς της, τους εργαζόμενους και τα μαζικά 
κινήματα». 

(Από τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ  
για τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2014) 
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