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Περίληψη
Στην εργασία αυτή επιχειρείται µια Ολιστική Προσέγγιση του "οράµατος" της Ευρωπαϊκής
Ενοποίησης, όπως αυτό προδιαγράφεται από τις θεµελιακές ιδέες δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και τις συγκεκριµένες νοοτροπίες και πραγµατικότητες οι οποίες την προσδιορίζουν
σήµερα.
Οι αναπόδραστες αντιφάσεις των "µερικών" προσεγγίσεων των εννοιών αλλά και της ίδιας
της ουσίας της Ευρωπαϊκής "Συνεργασίας" και "Ολοκλήρωσης", ως κύριων διαστάσεων της
Ενοποίησης, οριοθετούνται και αναλύονται κριτικά στα πεδία της Εσωτερικής Αγοράς και της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, της Οικονοµικής και Κοινωνικής Συνοχής της Κοινότητας
και της ∆ηµοκρατίας και του Πολιτισµού του Ενιαίου Οικονοµικού και Κοινωνικού Χώρου της
Ευρώπης, στα οποία διαµορφώνονται κατ' ανάγκην οι "µερικές" αντίστοιχα, κι όχι Ολοκληρωµένες
Πολιτικές.
Τέλος, µε βάση τη µέθοδο των Ολοκληρωµένων Αποδόσεων της φυσικής και της
κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας,
(αλλά και
των
πολυδιάστατων
σχέσεων,
αλληλεξαρτήσεων κι αλληλεπιδράσεών τους, και των τάσεων µεταβολών τους δια µέσου του
χρόνου), ο συγγραφέας τεκµηριώνει, (ιδιαίτερα στο πεδίο των ειδικότερων ερευνητικών του
ενδιαφερόντων), ορισµένες απαραίτητες εννοιολογικές κι ουσιαστικές διασαφηνίσεις, αλλά και τις
προϋποθέσεις για την συγκρότηση µιας Ολοκληρωµένης Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, χωρίς
τα σύµφυτα µε τη "µερικότητα" των επιµέρους προσεγγίσεων µειονεκτήµατα των αµιγώς "µερικών"
πολιτικών στα πεδία, της οικονοµίας, του περιβάλλοντος, της έρευνας και της τεχνολογίας, των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων και των πολιτών, του πολιτισµού κλπ.

1.

Εισαγωγή. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση Συνεργασία και Ολοκλήρωση

Η Ευρωπαϊκή Ιστορία, και όχι µόνο η πρόσφατη, έχει να παρουσιάσει µεγάλο αριθµό
προσπαθειών σύνδεσης, ενότητας και συνεργασίας των χωρών της ηπείρου µας.
Πολλές και ποικίλες ήταν οι ιδέες και τα οράµατα που κρυβόταν πίσω απ' τις προσπάθειες
αυτές και εκφράσθηκαν είτε ειρηνικά και δηµοκρατικά (Πανευρωπαϊκή Κίνηση του C. Kalergi το
1923, Πρόταση του Ar. Briand Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας στην Κοινωνία των Εθνών για
ίδρυση στους κόλπους της µιας Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1929 κλπ.), ή βίαια, αυταρχικά και
ηγεµονικά (Ναπολέων: Ευρωπαϊκή Ενότητα υπό την Γαλλική Ηγεµονία και η όχι βέβαια ίδιας
ποιότητας απόπειρα υποταγής όλης της Ευρώπης στο Τρίτο Ράιχ από τον Χίτλερ).
Τα διδάγµατα της ιστορίας, οι ανάγκες της πραγµατικότητας σε µια καθηµαγµένη απ' τους
δύο πολέµους του αιώνα µας Ευρώπη, και η ωριµότητα που κερδήθηκε µε επώδυνες διαδικασίες
ανάµεσα σε φίλους και συµµάχους και πρώην θανάσιµους αντιπάλους, δηµιούργησαν αργά αλλά
σταθερά µια κοινότητα ιδεών, ότι µια καινούργια προσπάθεια για την Ενοποίηση της Ευρώπης που
θα µπορούσε να υπερβεί τους λανθάνοντες εθνικισµούς και τις πολυδιάστατες σχετικές αναστολές,
θα πρέπει νάχει στην αρχή περιορισµένους, κυρίως οικονοµικούς στόχους και να βασίζεται στην
ειρήνη, τη δηµοκρατία και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ελευθεριών.
Έτσι η ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (23 Ιουλίου
1952), της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας και της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας (1 Ιανουαρίου 1958) µετουσίωσαν και µετουσιώνουν τις ιδέες αυτές σε πράξη, αλλού
µε ικανοποιητικά κι αλλού µε όχι ικανοποιητικά αποτελέσµατα, σ' ένα διαρκώς και πιο πολύµορφο,
πολύπλοκο και ραγδαία µεταβαλλόµενο διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον.
Μετά τη Συνθήκη Συγχώνευσης (1 Ιουλίου 1967) και τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις της
Κοινότητας µε την προσχώρηση της ∆ανίας, της Ιρλανδίας και του Ενωµένου Βασιλείου (1
Ιανουαρίου 1973), της Ελλάδας (1 Ιανουαρίου 1981) και της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1
Ιανουαρίου 1986), η Ευρώπη των 12 πλέον προχώρησε στην σηµαντικότερη µέχρι σήµερα
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τροποποίηση των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη που
ισχύει από την 1η Ιουλίου 1987.
Η πρόσφατη περίοδος µετά την Σύνοδο Κορυφής του Μάαστριχτ και την υπογραφή της
φιλόδοξης Συνθήκης για την Ένωση της Ευρώπης από τους αρχηγούς των κρατών-µελών της
Κοινότητας και κατά την διαδικασία επικύρωσής της από τα κράτη-µέλη, σηµαδεύεται από
απρόβλεπτους κλυδωνισµούς κι εντάσεις σε κοινωνικό, οικονοµικό και νοµισµατικό επίπεδο, που
µαρτυρούν µια όχι τουλάχιστον ευτυχισµένη συνάντηση των απ' τα πάνω αντιλήψεων κι
αποφάσεων για την Ενοποίηση της Ευρώπης µε την περίπου νοµοτελειακά αναµενόµενη απ’ τις
κυβερνήσεις λαϊκή αποδοχή.
Την περίοδο αυτή διαπιστώνεται µε έκπληξη από πολλούς, καλών προθέσεων κατά τα άλλα
και επαρκείς στη δουλειά τους τεχνοκράτες της κοινοτικής γραφειοκρατίας, ότι τα σχέδια επί
χάρτου για την πορεία της Ενοποίησης: από την
"Συνεργασία",
("Συνένωση κυρίαρχων Κρατών σε µια συνοµοσπονδία στην οποία το καθ' ένα απ' αυτά θα
διατηρεί την εθνικοπολιτειακή του δοµή"), στην
"Ολοκλήρωση,
("Στη δηµιουργία δηλαδή ενός οµοσπονδιακού κράτους, στο οποίο η επικρατούσα αντίληψη
του "απαραβίαστου" και του "αδιαίρετου" της κυριαρχικής εξουσίας των κρατών-µελών θα
υποχωρεί µπροστά στην πεποίθηση ότι οι ανεπάρκειες και οι ατέλειες των εθνικών τους
συστηµάτων µπορούν να υπερνικηθούν µόνο όταν οι εθνικές κυριαρχίες ενωθούν σε µια
κοινή κυριαρχική εξουσία και συγχωνευθούν σε µια υπερεθνική κοινότητα υψηλότερου
επιπέδου"),
µε την "βαθµιαία γεφύρωση της αντίθεσης µεταξύ της διαφύλαξης της εθνικής τους ανεξαρτησίας
και της δηµιουργίας µιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας" (ΕΟΚ, 1990), δεν είναι στην πράξη εύκολα
εγχειρήµατα και δεν είναι µόνο "η αδράνεια των κρατών µελών που θέλουν να διατηρήσουν την
εθνική τους κυριαρχία" η αιτία γι' αυτό.
∆ιαπιστώνεται ακόµη, ότι η σύγκλιση των οικονοµιών συχνότατα συνεπάγεται πολυσήµαντες
αποκλίσεις στην κοινωνία και ότι οι στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής που
προστέθηκαν µε την Ενιαία Πράξη (Άρθρο 130Α), δηλαδή:
η αρµονική ανάπτυξη του συνόλου της Κοινότητας,
η διόρθωση των ανισοτήτων µεταξύ των διαφόρων περιοχών, (η µείωση των διαφορών
µεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης µε την Συνθήκη για την Ένωση της Ευρώπης) και
η µείωση της καθυστέρησης των πλέον µειονεκτικών περιοχών, (συµπεριλαµβανοµένων των
αγροτικών περιοχών µε τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση),
δεν φαίνεται να πραγµατώνονται µε τον συντονισµό της οικονοµικής πολιτικής των κρατών µελών
µε τις επί µέρους κοινές πολιτικές, µε την εγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, µε τη δράση των
διαρθρωτικών ταµείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και µε τα άλλα χρηµατοδοτικά
µέσα της Κοινότητας (Άρθρο 130Β).
Η οικονοµική και κοινωνική συνοχή, (οι δύο αυτές πτυχές είναι αδιαίρετες υποστηρίζει η
Κοινότητα: Ευρώπη, η Ανθρώπινη Κοινωνία, Ευρωπαϊκά Κείµενα 4/1990), "σηµαίνει µείωση των
ανισοτήτων µεταξύ των πλούσιων και φτωχών περιοχών".
"Οι φτωχές περιοχές πρέπει να αναπτυχθούν ταχύτερα από τις άλλες" κι αυτό για να
εµποδισθεί µια "βεβιασµένη" και µαζική έξοδος των πληθυσµών τους προς τις οικονοµικά εύρωστες
περιοχές στο πλαίσιο της ελευθεροκοινωνίας των εργαζοµένων (της εσωτερικής αγοράς) µε
προφανέστατες τις δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και των πλούσιων και των φτωχών
περιοχών.
Η κυρίως γεωγραφική, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αναφορά της πολιτικής της "οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής" της κοινότητας επεκτείνεται φραστικά και µόνο στις κατηγορίες των
"περιθωριοποιηµένων ατόµων", ("Αν η Κοινότητα αγνοήσει τις µειονεκτούσες περιοχές ή τις
κατηγορίες περιθωριοποιηµένων ατόµων, κινδυνεύει να κλονιστεί ολόκληρο το οικοδόµηµα και
ολόκληρες οµάδες ατόµων θα αποβούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας σε αντίθεση µε το
δηµοκρατικό ιδεώδες που επιβεβαιώνεται στις Συνθήκες"). (ΕΟΚ 4/1990)
Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας, της νέας φτώχειας και του αριθµού των περιθωριοποιηµένων
πολιτών σ' όλες τις χώρες της Κοινότητας οριοθετούν και πιστοποιούν την τεράστια απόσταση των
λόγων από τα έργα, αλλά και την αποτυχία των σχετικών ειδικών/µερικών πολιτικών που
θεµελιώνουν την Ένωση της Ευρώπης.
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Μερικές απ' τις αιτίες αυτής της αποτυχίας θα επιχειρήσουµε να αναλύσουµε στη συνέχεια.

2.

Η πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας. Το παράδειγµα µιας "µερικής"
πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή κοινότητα η οποία το 1973 διέθετε για την Έρευνα και την Ανάπτυξη
70.000.000 ECU (περίπου 160.000.000 τότε γερµανικά µάρκα), έφθασε να διαθέτει το 1984,
σύµφωνα µε τις εγκρίσεις πληρωµών για αντίστοιχες δραστηριότητες, το περίπου επταπλάσιο ποσό
των 477.273.000 ECU (1,06 δισεκατ. γερµανικά µάρκα) ιεραρχώντας τις προτεραιότητες των
επιλογών της για το 1984:
µε δαπάνες
297.431.000 ECU
για τον τοµέα της Ενέργειας (62,3%)
51.511.000 ECU
για τον τοµέα της Γεωργίας, τις αναπτυσσόµενες χώρες κλπ.
(10,8%)
48.770.000 ECU
για τον τοµέα των νέων τεχνολογιών (10,2%)
41.460.000 ECU
για τον τοµέα της Υγείας (8,7%) (Ιατρική, Βιολογία,
Περιβάλλον)
23.600.000 ECU
για τον τοµέα της Βιοµηχανίας (5,0%)
14.501.000 ECU
για τον τοµέα των πρώτων υλών (3,0%).
Συνολικά οι δαπάνες για την Έρευνα και την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το 1984
φθάναν µόνο στο 1,63% του προϋπολογισµού της και ο σχεδιασµός της, στο φως των τότε
συνθηκών, πρόβλεπε µέσα απ' το πρόγραµµα πλαίσιο για την περίοδο 1984-1987 αύξηση των
δαπανών για την έρευνα, την τεχνολογία και την επίδειξη (εφαρµοσµένα ερευνητικά/τεχνολογικά
αντικείµενα σε συγκεκριµένες συνθήκες) στο ύψος των 3,75 δισεκατοµµυρίων ECU.
Με το πρόγραµµα πλαίσιο 1984-1987 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συγκεκριµενοποίησε τους
ερευνητικούς τεχνολογικούς κι αναπτυξιακούς της στόχους και επανιεράρχησε τις προτεραιότητές
της, συνεκτιµώντας στο πλαίσιο του ραγδαία επιταχυνόµενου ανταγωνισµού της µε τις ΗΠΑ και την
Ιαπωνία τις αντίστοιχες πολιτικές των βασικών ανταγωνιστών της.
Έτσι, κύριοι στόχοι της στο πεδίο της έρευνας και της τεχνολογίας για την περίοδο 1984-1987
(σε σταθερές τιµές 1982) ήταν:
1.
Η βελτίωση της διαχείρισης των ενεργειακών πόρων, µε δαπάνες 1.770.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 47,2% του συνόλου των σχετικών δαπανών.
2.
Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας, µε δαπάνες 1.060.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 28,2% του συνόλου.
3.
Η βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, µε δαπάνες 388.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 10,3% του συνόλου.
4.
Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού της
κοινότητας και οι σχετικές "οριζόντιες" ενέργειες, µε δαπάνες 175.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 4,7% του συνόλου.
5.
Η ενίσχυση της αναπτυξιακής βοήθειας, µε δαπάνες 150.000.000 ECU, που αντιστοιχούν στο
4,0% του συνόλου.
6.
Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, µε δαπάνες 130.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 3,5% του συνόλου.
7.
Η βελτίωση της διαχείρισης των πρώτων υλών, µε δαπάνες 80.000.000 ECU, που
αντιστοιχούν στο 2,1% του συνόλου.
Στο οριακό λοιπόν σηµείο επανεξέτασης της πολιτικής της έρευνας και της τεχνολογίας το
1984, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ακόµη και "σηµειολογικά" οριοθετεί τις επιλογές της προώθησης της
"ανταγωνιστικότητας" (π.χ. στη γεωργία και την βιοµηχανία, στην επιστήµη και την τεχνική) και
της βελτίωσης της "διαχείρισης" και της "αποτελεσµατικότητας", µεταφέρει και µετασχηµατίζει την
βιολογία ως βιοτεχνολογία για να την εντάξει στις νέες τεχνολογίες (βιοµηχανία) και σηµατοδοτεί
τάσεις ποσοτικού χαρακτήρα µε σαφείς ποιοτικές (πολιτικά) προγραµµατικές επιλογές οι οποίες
απεικονίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:
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Τοµείς έρευνας και τεχνολογίας
Ενέργεια
Βιοµηχανία και Νέες Τεχνολογίες
Γεωργία και Αναπτυσσόµενες χώρες
κλπ.
Υγεία, Βελτίωση συνθηκών ζωής και
εργασίας, Περιβάλλον
Πρώτες ύλες
Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του
επιστηµονικού και τεχνικού δυναµικού
Σύνολο

1984
62,3%
15,2%
10,8%

1984-1987
47,2%
28,2%
7,5%

8,7%

10,3%

3,0%
-

2,1%
4,7%

100,0

100,0

Ο ανταγωνιστικός κι εµποροβιοµηχανοκεντρικός κυρίως χαρακτήρας των τάσεων της
πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας που αποφάσισε για την περίοδο 1984-1987 η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα µε το ψήφισµα του Συµβουλίου των Υπουργών της 25.7.1983 δίνει ιδιαίτερο βάρος στην
ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (Πρόγραµµα ESPRIT, Βιοτεχνολογία, Τηλεπικοινωνίες) µε
σχετικές δαπάνες 680.000.000 ECU, αλλά και των νέων τεχνικών και νέων προϊόντων για τις
συµβατικές επιχειρήσεις µε 350.000.000 ECU, και καθηλώνει την προώθηση των
ανθρωποκεντρικού κυρίως χαρακτήρα ερευνητικών δραστηριοτήτων της περίπου στο 10%
(βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος).
Μια προσεχτικότερη όµως προσέγγιση των αναλυτικών στοιχείων του προγράµµατος 19841987 θα µπορούσε να οδηγήσει στη διαπίστωση ότι και ορισµένοι άλλοι επιµέρους στόχοι του
προγράµµατος εντάσσονται ή µπορούν δυνάµει να ενταχθούν σε "δράσεις" ανθρωποκεντρικού
χαρακτήρα όπως π.χ. η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της ελεγχόµενης θερµοπυρηνικής
σύντηξης µε κυριότερο το πρόγραµµα JET, Joint European Torus (480.000.000 ECU), η ανάπτυξη
των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας (ηλιακής, αιολικής, υδάτινης, γεωθερµικής), (310.000.000
ECU), η ορθολογική χρήση της ενέργειας (520.000.000 ECU), η ενίσχυση της αναπτυξιακής
βοήθειας (150.000.000 ECU), αλλά και η ενίσχυση της διεπιστηµονικής διεθνούς συνεργασίας στην
έρευνα των πολύπλοκων σηµερινών προβληµάτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής
πραγµατικότητας.
Για την περίοδο 1987-1991 οι κύριοι στόχοι της Ε.Κ. στο πεδίο της έρευνας και της
τεχνολογίας προδιαγράφονται στο σχετικό πρόγραµµα-πλαίσιο µε σηµαντικές ποσοτικές, ποιοτικές
αλλά και σηµειολογικές αλλαγές οι οποίες επιδέχονται πολλαπλές αναγνώσεις.
Οι ονοµασίες τους ξεπερνούν τον "ανταγωνιστικό", "βελτιωτικό", "διαχειριστικό"
"ορθολογικό" χαρακτήρα των στόχων του αντίστοιχου προγράµµατος της περιόδου 1984-1987 και
καθορίζουν µε "θετικό" ως και "απειλητικό" ("εκµετάλλευση") τρόπο τις σχετικές πολιτικές
επιλογές και την ερευνητική και τεχνολογική στρατηγική της Κοινότητας. Προτάσσονται µε
δραµατικό τρόπο, ποσοτικά και ποιοτικά οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι τεχνολογίες των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, των επικοινωνιών και των νέων υπηρεσιών κοινού συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, οι οποίες και αποτελούν τον κυριότερο στόχο της
ερευνητικής και τεχνολογικής στρατηγικής της Κοινότητας "Προς µια µεγάλη αγορά και µια
κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών" (ΕΟΚ, 1990), µε δαπάνες 2,275 δις. ECU που
αντιστοιχούν στο 42,17% των συνολικών δαπανών έρευνας και τεχνολογίας. Εισάγεται για πρώτη
φορά ο στόχος της εκµετάλλευσης των θαλάσσιων κοιτασµάτων και διαθεσίµων και ονοµαστικά
µόνο προτάσσεται ο στόχος "Ποιότητα ζωής".
Αναλυτικά κατά σειρά µεγέθους δαπανών οι στόχοι του προγράµµατος - πλαισίου 1987-1991
ήταν:
1.
Προς µια µεγάλη αγορά και µια κοινωνία της πληροφορίας και των επικοινωνιών
µε 2.275 εκατοµµύρια ECU
42,17%
(απ' τα οποία 1.600 εκατοµµύρια ECU για τις τεχνολογίες πληροφορίας)
2.
Ενέργεια
µε 1.173 εκατοµµύρια ECU
21,74%
3.
Εκσυγχρονισµός των βιοµηχανικών τοµέων
µε 845 εκατοµµύρια ECU
15,66%
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Ποιότητα ζωής
µε 375 εκατοµµύρια ECU
6,94%
5.
Βελτίωση της ευρωπαϊκής, επιστηµονικής και τεχνολογικής συνεργασίας
µε 288 εκατοµµύρια ECU
5,34%
6.
Εκµετάλλευση και βέλτιστη χρήση των βιολογικών διαθεσίµων
µε 280 εκατοµµύρια ECU
5,19%
7.
Επιστήµη και Τεχνολογία για ανάπτυξη
µε 80 εκατοµµύρια ECU
1,48%
8.
Εκµετάλλευση των θαλάσσιων κοιτασµάτων και διαθεσίµων
µε 80 εκατοµµύρια ECU
1,48%
Στο τρίτο πρόγραµµα πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας 1990-94 της Κοινότητας του οποίου
το ύψος δαπανών παρουσιάζει µια σχετική στασιµότητα (5.700 εκατ. ECU έναντι 5.396 εκατ. ECU
του δεύτερου προγράµµατος), σηµειώνεται µια ενδιαφέρουσα αναδόµηση, ενοποίηση και
αναδιάταξη των σχετικών πεδίων. Οι αλλαγές αυτές σηµειολογικά αλλά και ουσιαστικά
σηµατοδοτούν τις συνεχείς εξελίξεις στη φιλοσοφία και τις πολιτικές έρευνας και τεχνολογίας της
Κοινότητας που αποτελούν αναπόσπαστο και αναπόδραστο παρακολούθηµα αντίστοιχων εξελίξεων
στη σύλληψη της στρατηγικής της συνολικής πορείας της.
Στην πρώτη και κύρια ενότητα των Enabling Technologies οι οποίες θα απορροφήσουν το
54,5% του συνόλου εντάσσονται πλέον οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι τεχνολογίες
πληροφορίας, επικοινωνιών και συστηµάτων γενικού συµφέροντος (38,9%) από κοινού µε τις
βιοµηχανικές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες υλικών (15,6%).
Στην δεύτερη µεγάλη ενότητα της ∆ιαχείρισης των Φυσικών ∆ιαθεσίµων η οποία θα
απορροφήσει το 36,4% των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας συµπεριλαµβάνονται πλέον το
Περιβάλλον, η Ποιότητα Ζωής (του δεύτερου προγράµµατος-πλαισίου), οι Επιστήµες και
Τεχνολογίες Ζωής (Βιοτεχνολογία, Αγροτική και Αγροτοβιοµηχανική Έρευνα κλπ.) για την Ευρώπη
αλλά και για τις αναπτυσσόµενες χώρες και η Ενέργεια (14,3%).
Τέλος στην τρίτη ενότητα, ∆ιαχείριση των Ανθρώπινων Πνευµατικών (Intellectual)
∆ιαθεσίµων, εντάσσεται ως µόνος στόχος το Ανθρώπινο ∆υναµικό και η κινητικότητά του τα οποία
θα απορροφήσουν το τελευταίο 9,1% των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων της κοινότητας για την
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας.
Η µεταβολή των ποσών των δαπανών για αντίστοιχους τοµείς ανάπτυξης της έρευνας και
τεχνολογίας του τρίτου προγράµµατος - πλαισίου σε σχέση µε τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν για
τα προηγούµενα προγράµµατα-πλαίσια καθώς και οι εσωτερικές ανακατατάξεις των κονδυλίων
µαρτυρούν ακόµη και σε πρώτη ανάγνωση την απουσία σύνδεσης της στρατηγικής σηµασίας
πολιτικής έρευνας και τεχνολογίας της κοινότητας µε µια στρατηγική προοπτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ως φορέα ενός δηµιουργικού εναλλακτικού οράµατος για τον κόσµο µας.
Μένει λοιπόν και η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας ως µια "µερική" πολιτική της
Κοινότητας, αθροιζόµενη απλά µηχανιστικά στις άλλες "µερικές" πολιτικές της που συναπαρτίζουν
τον ανταγωνιστικό, κυρίως, χαρακτήρα της ως νέας µεγάλης δύναµης απέναντι στις ΗΠΑ και την
Ιαπωνία, µε βασικό στόχο να καλύψει το τεχνολογικό χάσµα που την χωρίζει απ' αυτές.
Ο R. Williams (1989), µετά από µια διεξοδική κριτική ανάλυση των απόψεων ότι το
τεχνολογικό χάσµα ανάµεσα στην Ιαπωνία ή τις ΗΠΑ απ' τη µια µεριά και την ΕΟΚ απ' την άλλη
οφείλεται:
στην πολιτική διαίρεση της Κοινότητας,
σε µη τεχνολογικές διαφορές όπως π.χ. οι Ευρωπαϊκές πολιτικές και οικονοµικές
ακαµψίες που παρακωλύουν τις καινοτοµίες,
στην ανοµοιοµορφία (εµβαλωµατικότητα) των σχετικών πολιτικών συνεργασίας της
Κοινότητας και στην αρνητικού χαρακτήρα διαδικασία επιλογής των αντικειµένων (π.χ.
αυτά που είναι εξαιρετικά ριψοκίνδυνα για µια µόνο κυβέρνηση ή µεµονωµένες
ιδιωτικές επιχειρήσεις) κλπ.,
καταλήγει να επισηµάνει κι αυτός την "µερικότητα" των προσεγγίσεων των σχετικών επιλογών της,
ως κύρια αιτία, µια που η Κοινότητα δεν υιοθέτησε τη συµβολική αξία της ολοκλήρωσης της
επιστήµης και της τεχνολογίας ως δείκτη πολιτισµού, παράπλευρου µε αυτούς της τέχνης και της
φιλοσοφίας, τόσο πρόθυµα όσο η Αµερική και η Ιαπωνία.
Σύµφωνα µε τα ίδια τα κείµενα της Κοινότητας άλλωστε:
4.
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"Η πολιτική ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας της Κοινότητας κυρίως αποσκοπεί (µ' άλλα
λόγια περιορίζεται):
στην πέραν των συνόρων συνεργασία, τον συντονισµό και την κινητικότητα µεταξύ
βιοµηχανίας και επιστήµης,
στην υποστήριξη της βασικής έρευνας η οποία αποβαίνει όλο και περισσότερο σηµαντική και
για την οποία οι µέσου µεγέθους εταιρίες συχνά δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό και
κεφάλαιο,
στην ολοκλήρωση της έρευνας και της τεχνολογίας στην σύλληψη (έννοια) συµπλήρωσης της
ενιαίας εσωτερικής αγοράς στην Ευρώπη.
Αυτό αφορά ειδικότερα την προτυποποίηση η οποία συχνά απαιτεί υψηλά επίπεδα έρευνας
και ανάπτυξης."
Η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας της Κοινότητας συνεπώς, περιορίζει τους ορίζοντές της
σε "µερικούς" στόχους, σε δορυφορικό και συµπληρωµατικό προς τη βιοµηχανία και την εσωτερική
αγορά κυρίως ρόλο.

3.

Όψεις του ∆ηµοκρατικού Ελλείµµατος και Ευρωπαϊκή "Ολοκλήρωση"

Μια διαδικασία αξιόπιστης και πολυδιάστατης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα επεδίωκε σε
κάθε βήµα και σε όλα τα επίπεδα να περιορίζει συστηµατικά και µε σχέδιο το πανθοµολογούµενα
διαπιστωµένο έλλειµµα δηµοκρατίας.
Έτσι αξιοποιώντας κριτικά, συνδυασµένα και µε ολοκληρωµένο τρόπο και τις σχετικές
εκτιµήσεις των Ευρωβαροµέτρων (των επίσηµων δηµοσκοπήσεων της Κοινότητας: ΕΟΚ, 4/1990),
όπως π.χ. της σφυγµοµέτρησης της κοινής γνώµης για το ρατσισµό και την ξενοφοβία, (δείγµα
11.795 ενηλίκων στις 12 χώρες της ΕΟΚ) η οποία έγινε τον Οκτώβριο και τον Νοέµβριο του 1989
και δηµοσιεύθηκε τον Νοέµβριο του 1989, [και που έδειξε:
(α)
ότι 78%
των πολιτών της θεωρούν ότι η δηµοκρατία είναι το καλύτερο πολιτικό
σύστηµα σ' όλες τις περιστάσεις,
ότι 9%
των πολιτών της µόνο θεωρούν ότι σε ορισµένες µόνο περιστάσεις η
δικτατορία µπορεί να είναι θετική λύση,
και
ότι 12%
των πολιτών της θεωρούν "ότι τα άτοµα της κατηγορίας τους δεν
βρίσκουν διαφορά είτε ζουν σε δικτατορία ή σε δηµοκρατία",
(β)
ότι 94%
των πολιτών της θεωρούν ότι το δικαίωµα εκπαίδευσης και κατάρτισης
πρέπει να τηρείται πάντοτε και µόνο 4% ότι η τήρησή του εξαρτάται
από την περίσταση,
ότι 91%
των πολιτών της θεωρούν ότι το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής
ζωής πρέπει να τηρείται πάντοτε και µόνο 6% ότι η τήρησή του
εξαρτάται από την περίσταση,
ότι 90%
των πολιτών της, αντίστοιχα, το δικαίωµα εργασίας πάντοτε και µόνο
8% από την περίσταση,
ότι 87%
των πολιτών της, την ισότητα έναντι του νόµου πάντοτε, (10% από την
περίσταση),
ότι 84%
των πολιτών της, το δικαίωµα της προσωπικής ασφάλειας και
προστασίας, πάντοτε, (11% από την περίσταση)
και µεταξύ άλλων
ότι 79%
των πολιτών της θεωρούν ότι το δικαίωµα των λαών στη γλώσσα και
τον πολιτισµό τους πρέπει να τηρείται πάντοτε και µόνο το 18% ότι η
τήρησή του εξαρτάται από την περίσταση,
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και (γ)

ότι υπάρχει µια αξιοσηµείωτη, σαφέστατη και πολυσήµαντη οριακή
γραµµή που χωρίζει το 88% των ευρωπαίων πολιτών που θεωρούν ότι
η ελευθερία και η ισότητα είναι σηµαντικές, απ' τη µια µεριά στο 44%
που εάν έπρεπε να επιλέξουν µια από τις δύο θα θεωρούσαν την
προσωπική ελευθερία περισσότερο σηµαντική, "καθ' όσον ο κάθε
άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερος και να αναπτύσσεται χωρίς
εµπόδια", και απ' την άλλη, στο ακριβώς ίδιο ποσοστό 44% που εάν
έπρεπε να επιλέξουν µια από τις δύο, θα θεωρούσαν την ισότητα
σηµαντικότερη, "κατά την έννοια ότι κανείς δεν πρέπει να στερείται
των προνοµίων και οι διαφορές µεταξύ των κοινωνικών τάξεων
πρέπει να είναι µικρότερες"],
θα µπορούσαµε ν' αναρωτηθούµε βάσιµα πόσο δηµοκρατική π.χ. είναι η απόφαση (CEC, 1990) να
χρηµατοδοτηθεί η Έρευνα και η Τεχνολογία για την περίοδο 1987-1992 στα πεδία των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών µε 1,6 δις ECU για το Πρόγραµµα ESPRIT II
(Μικροηλεκτρονική και περιφερειακές τεχνολογίες, Συστήµατα Επεξεργασίας Πληροφοριών,
σχετικές τεχνολογίες εφαρµογών κλπ.), µε 550 εκατοµµύρια ECU για το Πρόγραµµα RACE
(Τηλεπικοινωνίες) και µόνο:
µε 80 εκατοµµύρια ECU το δοµικής σηµασίας, διαρθρωτικό, αναπτυξιακού χαρακτήρα
Πρόγραµµα STD (Επιστήµη και Τεχνολογία για την Ανάπτυξη),
µε 12,5 εκατοµµύρια ECU το Πρόγραµµα EUROTRA, για την εξασφάλιση σε
τεχνικοδιαδικαστικό και ενδεχοµένως µακροπρόθεσµα σε εξαιρετικά ουσιαστικό επίπεδο, της
ισοτιµίας στην δυνατότητα αξιοποίησης όλων των γλωσσών της κοινότητας,
µε 6 εκατοµµύρια ECU το Πρόγραµµα SPES για την Οικονοµική Επιστήµη (τα οικονοµικά
της Ολοκλήρωσης, προβλήµατα στα πεδία της απασχόλησης, της υγείας και των κοινωνικών
πολιτικών κλπ.).
Αν δε λάβουµε υπ' όψη µας, ότι δύο απ' τα κυριότερα ενδιαφέροντα της χρηµατοδοτούµενης
"αιχµιακά" απ' την Κοινότητα και απολύτως ανισότροπα, έρευνας στα πεδία των τεχνολογιών
"αιχµής" της πληροφορίας και των επικοινωνιών, είναι η ανάπτυξη Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας
και της Κινητής και Ψηφιακής Τηλεφωνίας, µπορούµε να καταλήξουµε εύκολα στο συµπέρασµα ότι
η Κοινότητα στο βωµό του τεχνολογικού και του γενικότερου ανταγωνισµού της µε τις ΗΠΑ και
την Ιαπωνία και µε βάση τις κυρίαρχες επιλογές των κυβερνήσεων των κρατών µελών της, αγνοεί
τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν, έστω κι απ' τις "µερικές" κι ανολοκλήρωτες ειδικές πολιτικές της
που στοχεύουν στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή της, ορισµένες απ' αυτές τις ανατρέπει
ολοσχερώς, βαθαίνει το χάσµα ανάµεσα στις προνοµιούχες και µειονεκτούσες περιφέρειές της και
τις αντίστοιχες κατηγορίες πολιτών (µε γεωγραφική, εθνική και/ή ταξική αναφορά), αναιρώντας
έτσι στην πράξη το ίδιο το "όραµά" της.

4.

Κοινοτική Αλληλεγγύη και Ευρωπαϊκή "Ολοκλήρωση"

Ένα άλλο απαραίτητο στοιχείο µιας αξιόπιστης πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση
είναι η Αλληλεγγύη των συνιστωσών της Κοινότητας σε όλα τα επίπεδα.
Μια σειρά από πρόσφατα γεγονότα αποδεικνύουν ότι το στοιχείο αυτό βρίσκεται δυστυχώς
σε µεγαλύτερο έλλειµµα ακόµη κι από αυτό της ∆ηµοκρατίας, µε αποτέλεσµα να οξύνεται η
αµφισβήτηση από ευρύτατες οµάδες πολιτών της Κοινότητας όχι µόνο για τις συγκεκριµένες
πρακτικές της αλλά και για τις ίσως καλύτερες θεωρητικά σχετικές προθέσεις της.
Και πρώτα πρώτα ας σταθούµε στη δίνη των πρόσφατων δραµατικών εξελίξεων στο πεδίο
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης.
Όπως ξέρουµε, θεωρητικά/συµβατικά:
η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), η βασικότερη συνιστώσα της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τη Σύνοδο του Μάαστριχτ που θα πρέπει να έχει επιτευχθεί µέχρι
το 2.000, ορίζει ότι τα κράτη µέλη θα πρέπει, σε τρία στάδια, συντονίζοντας τις οικονοµικές
πολιτικές τους, (χωρίς να τις ενοποιήσουν), µε κατευθυντήριες αρχές:
τη σταθερότητα των τιµών,
την εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών τους,
την εξασφάλιση υγιών νοµισµατικών συνθηκών και
το σταθερό ισοζύγιο πληρωµών,
119

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ

να αποκτήσουν κοινή νοµισµατική πολιτική και ενιαίο νόµισµα.
Στο πρώτο στάδιο διαµορφώνονται τα Εθνικά Προγράµµατα Σύγκλισης, µε τις προσαρµογές
που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν στις εθνικές οικονοµίες, ώστε κάθε κράτος-µέλος να καλύπτει
τις απαραίτητες προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται για την ένταξή του στην τελική φάση της
ΟΝΕ.
Την περίοδο αυτή ισχύει κι εφαρµόζεται η "πολυµερής εποπτεία" για τις οικονοµικές
πολιτικές και την εξέλιξη των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών των κρατών-µελών, πεδία τα
οποία είναι πλέον κοινού ενδιαφέροντος.
Στο δεύτερο στάδιο, (στάδιο έντασης των προσπαθειών σύγκλισης των οικονοµιών κι
απαρχής εφαρµογής µιας κοινής νοµισµατικής πολιτικής), η Επιτροπή θα ελέγχει µε βάση τα
κριτήρια δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που ορίζει η Συνθήκη του Μάαστριχτ (∆ηµόσιο Έλλειµµα <
3% του ΑΕΠ και ∆ηµόσιο Χρέος < 60% ΑΕΠ), τις πιθανές αποκλίσεις των κρατών µελών από τους
στόχους της ΟΝΕ.
Κι αν οι "τάσεις" τουλάχιστον των προσπαθειών ενός κράτους µέλους δεν είναι επαρκώς
ικανοποιητικές το Συµβούλιο θα µπορεί να διατυπώνει δηµόσια συστάσεις, να ζητήσει την
εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων µείωσης του ελλείµµατος και σε περίπτωση µη συµµόρφωσης θα
έχει το δικαίωµα να επιβάλει κυρώσεις.
Κατά τη διάρκεια του δευτέρου σταδίου προβλέπεται να αρχίσει τη λειτουργία του το
Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ινστιτούτο (Ε.Ν.Ι.) για να συµβάλει στη διαµόρφωση των προϋποθέσεων
για την ενιαία νοµισµατική πολιτική και το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα.
Το Ε.Ν.Ι. υπό προϋποθέσεις θα µπορεί να εκφράζει γνώµη και να απευθύνει συστάσεις προς
τις εθνικές κυβερνήσεις στο πεδίο της νοµισµατικής τους πολιτικής.
Προϋποθέσεις για την ένταξη ενός κράτους-µέλους της Κοινότητας στο τρίτο στάδιο της
ΟΝΕ είναι:
(α)
ο χαµηλός πληθωρισµός (όχι πάνω από 1,5% από τον µέσο όρο των πληθωρισµών
των τριών κρατών-µελών µε την καλύτερη σχετική επίδοση),
(β)
να διατηρείται το δηµόσιο έλλειµµα < του 3% του ΑΕΠ,
(γ)
τα χαµηλά µακροπρόθεσµα επιτόκια, (όχι πάνω από 2% από τον µέσο όρο των
επιτοκίων των τριών κρατών-µελών µε την καλύτερη σχετική επίδοση),
(δ)
η τήρηση στενών περιθωρίων διακύµανσης του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού
Συστήµατος.
Στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ οι Κεντρικές Εθνικές Τράπεζες θα περάσουν στην ανεξάρτητη
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το µέγιστο µέρος των δικαιοδοσιών και των προνοµίων τους
µετατρεπόµενες ουσιαστικά σε παραρτήµατά της και τα κράτη µέλη θα έχουν πλέον ενιαία
νοµισµατική πολιτική αλλά όχι κατ' ανάγκην και ενιαία οικονοµική πολιτική.
Από τις 17 Σεπτεµβρίου 1992 και µετά, οι επί χάρτου σχεδιασµοί για την ΟΝΕ στο πλαίσιο
της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση τείνουν να καταρρεύσουν ολοσχερώς γιατί τα κράτη-µέλη
και ιδιαίτερα το ισχυρότερο οικονοµικά απ' αυτά, η Γερµανία, αποδεικνύεται ότι αποδίδουν στην
θεµελιακής σηµασίας εννοιολογικά και ουσιαστικά για την Ολοκλήρωση, ("συµπλήρωση των κενών
ή των ελλείψεων", "συµπλήρωση ενός πράγµατος", "τελείωση", "συναποτέλεση" και µε την αρχαία
γραµµατεία "πλήρη ανάρρωση της υγείας", "η τέλεια ανάρρωση"), πολιτική της Αλληλεγγύης,
µηδενικό έως διακοσµητικό ρόλο.
Έτσι, τα προβλήµατα τα οποία ανακύπτουν στα κράτη µέλη κατά την δυσκολότατη και
συχνότατα κοινωνικά άδικη πορεία οικονοµικής σταθεροποίησης και εξυγίανσης των δηµόσιων
οικονοµικών τους στο πλαίσιο της ΟΝΕ, αντί ν' αντιµετωπίζονται µε την θεωρητικά κατοχυρωµένη
κοινοτική αλληλεγγύη, οξύνονται κι επιδεινώνονται δραµατικά απ' τους επιβιώνοντες εσωτερικούς
ανταγωνισµούς και την κερδοσκοπία και η οποιαδήποτε επίλυσή τους µετά την οποιαδήποτε πιθανή
οµαλοποίηση θα συνεπάγεται και πάλι βάρη και µόνο για τις ασθενέστερες εισοδηµατικά και πιο
εξαρτηµένες κατηγορίες πολιτών των πιο προβληµατικών κρατών µελών, αναιρώντας στην πράξη
κάθε νόηµα της Ευρωπαϊκής "Ολοκλήρωσης".
Συγκεκριµένα, η Γερµανία, που αποτελεί σταθερά το δέος (ως τέως αντίπαλος και τώρα
εταίρος) των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κρατώντας πρακτικά (παρά την
ανεπαίσθητη µείωση τους) µε την Εθνική Κεντρική της Τράπεζα υψηλά επιτόκια για να τιθασεύσει
τον πληθωρισµό στην πρώην Ανατολική Γερµανία, αναγκάζει όλους, είτε να επενδύσουν σε µάρκα
πουλώντας λιρέτες, στερλίνες, πεσέτες και τα άλλα εθνικά νοµίσµατα που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα, ή απ' την άλλη µεριά να προσπαθούν να στηρίζουν ως σκληρό, πλασµατικά το Εθνικό
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τους νόµισµα (π.χ. δραχµή), ξοδεύοντας σε τέσσερις µέρες (η Ελλάδα) το 10% των πολύτιµων
συναλλαγµατικών της αποθεµάτων για να αγοράσει δραχµές.
Οι αντιδράσεις αυτές και οι συνδυασµοί τους ανεβάζουν την τιµή του µάρκου και την
διατηρούν υψηλή, και µε την αναπόδραστη υποτίµηση των άλλων εθνικών νοµισµάτων (ή
τουλάχιστον µε την ταχύτατη διολίσθηση τους) δυναµώνουν παραγωγικά και καταναλωτικά την
Γερµανία (εισαγωγή φθηνών πρώτων υλών και καταναλωτικών προϊόντων), µεγαλώνουν το χάσµα
ανάµεσα στο λαό της ως σύνολο (και ιδιαίτερα στα προνοµιούχα τµήµατά του) και τους άλλους
λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και συντηρούν κι αναπαράγουν εθνικιστικούς µύθους υπεροχής
που βεβαίως αντιστρατεύονται αν δεν αναιρούν πλήρως το γενεσιουργό όραµα της Κοινότητας. Οι
εξελίξεις της συναλλαγµατικής κρίσης του Σεπτεµβρίου 1992 είδαµε ότι επηρεάζουν µε τις
επιπτώσεις τους καταλυτικά και τις γενικότερες πολιτικές εξελίξεις και µάλιστα µ' ένα τρόπο
εκβιαστικό για τους πολίτες της ΕΟΚ, υποτιµητικό για τη νοηµοσύνη τους και "επιστηµονικά"
παραπλανητικό.
Έτσι το ∆ηµοψήφισµα της Κυριακής 20 Σεπτεµβρίου 1992 για το ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο Μάαστριχτ
στην Γαλλία, ανεξάρτητα απ' την οποιαδήποτε έκβασή του δεν θα µπορούσε στο κλίµα αυτό να
θεωρηθεί ότι απηχεί µε ακρίβεια, µετά από ώριµη κι υπεύθυνη στάθµιση των εναλλακτικών
προοπτικών, την αυθεντική έκφραση της κυρίαρχης πολιτικής βούλησης του Γαλλικού λαού.
Συνεπώς η ανυπαρξία Αλληλεγγύης, επηρεάζει αλυσιδωτά, µεγαλώνοντάς το και το
∆ηµοκρατικό Έλλειµµα της Κοινότητας, αποδυναµώνοντας ακόµη περισσότερο την όποια έννοια κι
ουσία εγγυώνται για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας οι "µερικές", "ειδικές" και γι'
αυτό εξόχως αντιφατικές κι αλληλοαναιρετικές όπως φαίνεται απ' τα παραπάνω και θα φανεί και
στη συνέχεια, προσεγγίσεις της που υλοποιούνται µε τις αντίστοιχες ατυχείς πολιτικές. (Ρόκος,
1992).
Ένα ακόµη παράδειγµα ουσιαστικής ανυπαρξίας, (παρά τα "ύστερα" επιφαινόµενα) της
κοινοτικής αλληλεγγύης την οποία γεύθηκε πρόσφατα η χώρα µας, (που υποτίθεται ότι είναι ισότιµο
µέλος της Κοινότητας από 1.1.1981), οριοθετεί την ακόµη παραπέρα αποδυνάµωση της διαδικασίας
και της ουσίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης µέσα απ' την ουσιαστική αναίρεση άλλων επί µέρους
πολιτικών της Κοινότητας (π.χ. για τον Πολιτισµό) και τον εκφυλισµό της σε µια ατέρµονα,
νοµικοδιαδικαστική εξισορροπιστική, ασταθή κι ευάλωτη πορεία στην οποία όλα τα ενδεχόµενα,
παρά την ύπαρξη έστω και συγκεκριµένης απόφασης, παραµένουν ανοιχτά.
Χωρίς κανενός είδους εθνική ευαισθησία (που τόσο άθλια καταναλώθηκε µε την
εκχυδαϊσµένη µορφή της καπηλείας µιας εθνικιστικής υστερίας) και µόνο απ' τη σκοπιά του πολίτη
της Κοινότητας που διεκδικεί την αξιοπρέπειά του, τον σεβασµό της κοινής λογικής, αλλά και την
τήρηση της Πολιτικής της για τον Πολιτισµό (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Τίτλος ΙΧ
Πολιτισµός, Άρθρο 128), θα περίµενε κάποιος αυτονοήτως, χωρίς καµµιά απολύτως αίτηση,
επιδίωξη, προσφυγή, παράκληση και πολύ περισσότερο "µάχη" της Ελλάδας για σεβασµό των
"Εθνικών της δικαίων":
(α)
να µη εκδοθεί ποτέ η ανιστόρητη σχετικά µε την Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ιστορία,
(β)
να µη τεθεί ποτέ θέµα αµφισβήτησης της Ελληνικότητας της Μακεδονίας,
(γ)
να θεωρούνται απαραβίαστα τα σύνορα και της Ελλάδας και από Ανατολάς,
(δ)
να µη χαθούν τόσο πολύτιµες και δαπανηρές ανθρωποώρες σε άχαρες και µίζερες
διαβουλεύσεις επί ανύπαρκτων θεµάτων,
για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα είναι ισότιµο µέρος του «όλου» της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης, γιατί τα σύνορα της, όπως άλλωστε και τα σύνορα των υπόλοιπων 11 χωρών-µελών
της Κοινότητας είναι Ευρωπαϊκά σύνορα, και γιατί αυτονόητα η ιστορία της κι ο πολιτισµός της,
είναι πλέον κοινή ιστορία και κοινή πολιτισµική κληρονοµιά της Ευρώπης και γι' αυτό διατηρείται
και προστατεύεται απ' αυτήν.
Η ταυτόχρονη ανυπαρξία κοινοτικής αλληλεγγύης, κοινής λογικής και "ίσων µέτρων και
σταθµών" στην χάραξη και τήρηση συνεπών πολιτικών απ' την Κοινότητα σε καθηµερινά θέµατα,
δοκιµάζουν έτσι στην πράξη την ποιότητα, την αντοχή και το ήθος της θεωρίας της Ευρωπαϊκής
"Ολοκλήρωσης" αποδεικνύοντας την και σ' αυτό το πεδίο αναξιοπιστία κι αδυναµία της.

5.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το έλλειµµα στρατηγικής της προοπτικής

Κινητήρια δύναµη προώθησης κι ανάπτυξης της Ιδέας και της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ήταν και παραµένει ο κυρίως αρνητικού χαρακτήρα εµποροβιοµηχανοκεντρικός και
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τεχνολογικός ανταγωνισµός της προς τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία και οι πολυδιάστατες επιπτώσεις και
συνέπειες µιας τέτοιας επιλογής στις επιµέρους πολιτικές της, στον καθορισµό των αξιών και της
"ευρωπαϊκής" συνείδησης, στις συλλογικότητες και τις νοοτροπίες της, στα πεδία και τις µεθόδους
παραγωγής της και στο περιβάλλον καθώς και στην στρατηγική προοπτική της σ' έναν κόσµο που
διαρκώς µεταλλάσσεται ως ενιαίο ζωντανό σύστηµα το οποίο υφίσταται τις κάθε είδους
"αναπτυξιακές" επιλογές του Ανθρώπου (Ρόκος, 1992), στις ιδιαίτερα πολύπλοκες σήµερα συνθήκες
της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας.
Μια εσωστρεφής διάσταση αυτού του εξωστρεφούς ανταγωνιστικού οράµατος, συνήθως µη
αποκαλυπτόµενη, αφορά την και πάλι αρνητικού χαρακτήρα φοβία των περισσότερων Ευρωπαϊκών
χωρών απέναντι στον δυναµισµό της Γερµανικής οικονοµίας, (ακόµη και στο πλαίσιο της
"ελλειµµατικής" ως ανύπαρκτης τις περισσότερες φορές κοινοτικής αλληλεγγύης όπως είδαµε και
παραπάνω).
Έτσι, και όχι µόνο γι' αυτό το λόγο, κάθε τυχόν "ενιαία" κι "ολοκληρωµένη" στρατηγική
προοπτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον ιδιαίτερο, δηµιουργικό της ρόλο ως νέας µεγάλης
κοινωνικής, πολιτικής, οικονοµικής και τεχνολογικής δύναµης και συλλογικότητας στον παγκόσµιο
χάρτη, περιορίζεται αντικειµενικά από τις εσωτερικές της αναστολές, αδυναµίες κι επιφυλάξεις, οι
οποίες εκφράσθηκαν στο παρελθόν εύστοχα (και δεν διαψεύσθηκαν έκτοτε) µε τον οριακό αµυντικό
συµβιβασµό "Καλύτερα µια Ευρωπαϊκή Γερµανία (έστω και µεγάλη, ενοποιηµένη και δυνατή) παρά
µια Γερµανική Ευρώπη".
Παρά την βούλησή της π.χ. να προωθήσει "σε διεθνές επίπεδο µέτρα για την αντιµετώπιση
των περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων" (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή
Ένωση, Τίτλος XVI, Περιβάλλον, Άρθρο 130P), δεν φαίνεται ν' αντιλαµβάνεται η Κοινότητα, ότι η
συνολική δοµή και λειτουργία της, και οι οικονοµικές κυρίως επιλογές της συντελούν καταλυτικά
στην παραγωγή και όξυνση των προβληµάτων αυτών. Η δε άποψή της για την "Συνεργασία για την
Ανάπτυξη" και το βάρος που δίνει σ' αυτήν, (µε την άκρως ασήµαντη αναλογικά χρηµατοδότηση
των σχετικών δράσεων), δεν αφήνουν καµµιά αµφιβολία γι' αυτό.
Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 130γ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (τίτλος XVII,
Συνεργασία για την Ανάπτυξη):
"1.
Η πολιτική της Κοινότητας στον τοµέα της συνεργασίας για την ανάπτυξη η οποία
συµπληρώνει την πολιτική των κρατών µελών ευνοεί:
- τη σταθερή και διαρκή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη των αναπτυσσοµένων
χωρών και ιδιαιτέρως των πιο µειονεκτικών,
- την αρµονική και προοδευτική ένταξη των αναπτυσσοµένων χωρών στη διεθνή
οικονοµία
- την καταπολέµηση της ένδειας στις αναπτυσσόµενες χώρες.
2.
Η κοινοτική πολιτική στον τοµέα αυτό συµβάλλει στο γενικό στόχο της ανάπτυξης
και της εδραίωσης της δηµοκρατίας και του κράτους δικαίου καθώς και στο στόχο
του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. ......".
Η παραπάνω καθαρά ευχολογικού χαρακτήρα αναφορά θα πρέπει να συνεκτιµηθεί µε τις
τεράστιες αµυντικές της δαπάνες (σ' επίπεδο κρατών-µελών, και στα επίπεδα της Κοινής
Εξωτερικής Πολιτικής και της Πολιτικής Ασφάλειας, της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης και του
ΝΑΤΟ) τις οποίες διατηρεί, παρά το γεγονός ότι θα µπορούσε να κάνει το µεγάλο άλµα και να τις
µειώσει αποφασιστικά, µια που δεν υπάρχει πλέον κανείς εξωτερικός κίνδυνος (παλαιού τύπου) και
οι µελλοντικοί (ενδεχόµενοι) κίνδυνοι έχουν σήµερα τη µορφή των οξύτατων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει ο τρίτος κόσµος (αλλά κι ο "τέταρτος", οι περιθωριοποιηµένες κατηγορίες πολιτών
του πρώτου κόσµου) και ο πλανήτης µας στο σύνολό του.
Την ώρα λοιπόν που η φτώχεια, η λειψυδρία, η ανυπαρξία τροφών, η υποβάθµιση των
εδαφών, η αποψίλωση των δασών, οι φυσικές καταστροφές, οι ασθένειες, τα χρέη και η µόλυνση
του περιβάλλοντος κάνουν εφιαλτική και αβίωτη τη ζωή στον τρίτο κόσµο και οι ανισότητες, η νέα
φτώχεια και η ανεργία δηµιουργούν εκρηκτικές καταστάσεις στον πρώτο, η εµµονή µιας νέας
µεγάλης δύναµης σε κλασσικές συνταγές παλαιού τύπου "βοήθειας" και "παρέµβασης" δεν
αποδεικνύει µόνο το έλλειµµα στρατηγικής προοπτικής της, αλλά και την οξύτατη µυωπία της στο
να δει τους νέους κινδύνους που κανένα οπλικό σύστηµα δεν θα µπορεί ν' αντιµετωπίσει.
Γιατί και η Ευρώπη ως αναπόσπαστο µέρος του "όλου" θα έχει κοινή τύχη µε τον θνήσκοντα
πλανήτη µας (αν δεν υπάρξει ένα άλλο όραµα και µια στρατηγική ανατροπή της πορείας προς την
καταστροφή του κοινού µας σπιτιού) και ακόµη, γιατί κανένα αµυντικό σύστηµα ή σύστηµα
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ασφαλείας δεν θα µπορεί ν' αντισταθεί στα δισεκατοµµύρια των χωρίς µοίρα πολιτών του κόσµου
που κάποτε θα ζητήσουν τις ευθύνες όλων µας για την εξόντωσή τους.
Κι οι ευθύνες δεν είναι µόνο της αποικιοκρατίας, των άνισων ανταλλαγών, της
εκµετάλλευσης των φυσικών διαθεσίµων, του καπιταλισµού και του ιµπεριαλισµού.
Είναι σαφώς και ευθύνες όλων όσων δεν βλέπουν και δεν συνεκτιµούν µε ολοκληρωµένο
τρόπο όταν παίρνουν αποφάσεις, τις πολυδιάστατες επιπτώσεις των κυρίαρχων πολιτικών των
"µερικών" προσεγγίσεων της οικονοµικής σταθεροποίησης και ανάπτυξης, πάνω στην κοινωνία, τον
πολιτισµό και το περιβάλλον, µε πλανητική, χωρική, γεωγραφική, εθνική και χρονική αναφορά.
Η Παγκόσµια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (The World Commission on
Environment and Development 1988), µε βάση στοιχεία από τις παρακάτω πηγές:
International Task Force: "Tropical Forests. A Call for Action", Washington D. C.,
World Resources Institute, 1985.
M. K. Tolba: "Desertification and the Economics of Survival", UNEP Information
86/2, 25.3.86.
A. Agarwal et al.,: "Water Sanitation and Health for All"? IIED/Earthscan, London,
1981.
World Bank: "World Development Report 1984", Oxford University Press, New
York, 1984,
συσχετίζει τις στρατιωτικές δαπάνες µε τις απαιτούµενες δαπάνες για σωτήριες για την
ανθρωπότητα και τον πλανήτη µας "δράσεις" στα βασικά προβλήµατα του τρίτου κόσµου και του
Περιβάλλοντος.
Με βάση τα στοιχεία αυτά το 1985 δαπανήθηκαν στον κόσµο για στρατιωτικούς σκοπούς 900
δις δολάρια, µ' άλλα λόγια περισσότερα από 2,5 δις δολάρια την ηµέρα, ενώ:
ένα Πρόγραµµα δράσης για τα Τροπικά ∆άση θα κόστιζε 1,3 δις. δολάρια το χρόνο για πέντε
χρόνια. Η ετήσια δαπάνη του ισοδυναµεί µε τις στρατιωτικές δαπάνες µισής µέρας,
η πραγµατοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης για την Ερηµοποίηση, του ΟΗΕ θα κόστιζε
4,5 δις. δολάρια το χρόνο για τις δύο τελευταίες δεκαετίες του αιώνα µας. Η ετήσια δαπάνη
του ισοδυναµεί µε λιγότερο από δύο ηµερών στρατιωτικές δαπάνες,
ένας απ' τους µεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους στον τρίτο κόσµο είναι η έλλειψη
καθαρού νερού για οικιακή χρήση η οποία συµβάλλει στο 80% των ασθενειών. Οι ετήσιες
δαπάνες για τη σχετική δράση στο πλαίσιο της U. N. Water and Sanitation Decade (80's) θα
ισοδυναµούσαν µε 10 ηµερών στρατιωτικές δαπάνες,
η προµήθεια υλικών αντισύλληψης για όλες τις γυναίκες που είχαν αποφασίσει να
ακολουθήσουν οικογενειακό προγραµµατισµό θα κόστιζε άλλο 1 δις. δολάρια πέρα από τα
δύο που ξοδεύονται ήδη σήµερα. Θ' απαιτούσε µ' άλλα λόγια για ένα χρόνο το ισοδύναµο
στρατιωτικών δαπανών 10 ωρών.
Μια Ευρωπαϊκή Ένωση µε στρατηγική προοπτική, θα µπορούσε αξιοποιώντας τα στοιχεία
αυτά και τις ευνοϊκότερες αντικειµενικά σήµερα συνθήκες, να ξεπεράσει το συµβατικό ρόλο των
παραδοσιακών µεγάλων δυνάµεων µε τις τεράστιες ευθύνες για το σηµείο στο οποίο βρίσκεται ο
κόσµος µας σήµερα και να χαράξει ένα ελπιδοφόρο µέλλον για την ανθρωπότητα, περιορίζοντας
µονοµερώς τις στρατιωτικές δαπάνες της και αναλαµβάνοντας εξ ολοκλήρου τις δαπάνες αυτές,
σύροντας ταυτόχρονα τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία σ' ένα τέτοιο γόνιµο πεδίο ενός πράγµατι ευγενούς
ανταγωνισµού για τη ζωή και το µέλλον του πλανήτη µας.

6.

Για µια Ολοκληρωµένη Πολιτική Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι οι καταβολές, τα δοµικά χαρακτηριστικά
και τα στοιχεία συγκρότησης της Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης:
(α) ανατρέχουν κυρίως στο παρελθόν και βλέπουν το µέλλον µε τις κυρίαρχες και πάντα
"µερικές" οπτικές του παρελθόντος,
(β) αναπαράγουν στο εσωτερικό της νέας και γι' αυτό "δυνάµει" τουλάχιστον, ελπιδοφόρας
συλλογικότητας, τις αποτυχηµένες και πάντα "µερικές" νοοτροπίες των κυρίαρχων
κοινωνικών δυνάµεων των συνιστωσών της.
(γ) µεταφέρουν στην Ένωση τους τις παραδοσιακές αντιλήψεις: ότι π.χ. µια επιτυχηµένη
Πολιτική Ευρωπαϊκής Ενοποίησης είναι, το "εν κενώ", σε εργαστηριακές συνθήκες,
µηχανιστικό άθροισµα των επιµέρους "επιτυχηµένων" πολιτικών της, πρώτα και κυρίως στην
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οικονοµία και στην αγορά και εξαιρετικά περιθωριακά και δευτερευόντως στην παιδεία, την
κοινωνία, τον πολιτισµό, το περιβάλλον κλπ., παραβλέποντας π.χ. ότι οι βασικές
εναλλακτικές αναπτυξιακές της επιλογές:
(Ι)
πρώτα και κυρίως σταθεροποίηση και εξυγίανση της οικονοµίας και µετά οικονοµική
ανάπτυξη ("συντηρητική" επιλογή) και
(ΙΙ) σταθεροποίηση κι εξυγίανση της οικονοµίας και ταυτόχρονα οικονοµική ανάπτυξη,
("προοδευτική" επιλογή), είναι απολύτως "µερικές" και βλέπουν µόνο το δένδρο
αγνοώντας το δάσος.
Μ' άλλα λόγια την κοινωνία, την ακραία ανισότητα στην κατανοµή των βαρών, το
συνακόλουθο µε την "σύγκλιση" των οικονοµιών των κρατών-µελών τεράστιο ποσοστό
ανεργίας, την περιθωριοποίηση όλο και περισσότερων κατηγοριών πολιτών, τις βαρύτατες
και µη αναστρέψιµες βλάβες του φυσικού, κοινωνικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος και
το κυριότερο την αύξουσα απογοήτευση των πολιτών της Κοινότητας οι οποίοι θα βλέπουν
κάθε µέρα και περισσότερο την απόσταση της µίζερης πραγµατικότητας από τα φιλόδοξα
οράµατά της και τα χωρίς πρακτική αξία και τελικά αναξιόπιστα στη συνείδησή τους θεσµικά
της επιτάγµατα,
(δ) µεταµφιέζουν άτεχνα, εθνικές ή και εθνικιστικές µικροπολιτικές σκοπιµότητες των
ισχυρότερων εταίρων σε "ρεαλιστικές" κοινοτικές επιλογές,
(ε) "βλέπουν" τον ευρωπαϊκό περίγυρο αλλά και τον κόσµο ως σύνολο, ακόµη, µε τη µερικότητα
της ιστορικά καθορισµένης κρατοκεντρικής µατιάς των επιµέρους συνιστωσών της
Κοινότητας,
(στ) ακολουθούν τα υφιστάµενα (και µετά την κατάρρευση των κρατών του υπαρκτού
σοσιαλισµού µονοσήµαντα) στερεότυπα παρέµβασης στις διεθνείς εξελίξεις, χωρίς την
επινόηση µιας εναλλακτικής ολιστικής θεώρησης των νέων συνθηκών και των
πολυδιάστατων και πιο οξυµένων προβληµάτων που αυτές συνεπάγονται σε πλανητικό
επίπεδο, µε συνέπεια την ουσιαστική ανυπαρξία ενός πρωτοπόρου δηµιουργικού ρόλου της
Ευρώπης στην κατεύθυνση µιας λιγότερο τουλάχιστον απαισιόδοξης πορείας για τον κόσµο
µας,
(ζ) καθηλώνουν προοπτικά το µέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα στενά περιθώρια των
δυνατοτήτων µιας µεγάλης ανταγωνιστικής δύναµης, οµόλογης, οµοιοθετης κι
οµοιοστασιακής µε τους ανταγωνιστές της, που στην καλύτερη περίπτωση θα µπορεί να
εξασφαλίζει µε ατέρµονες, µίζερες και αντιφατικές διαδικασίες εξισορροπιστικών
σκοπιµοτήτων ένα "αξιοπρεπές" µερίδιο στην διεθνή αγορά, στην διεθνή πολιτική, σε µια από
κάθε άποψη στασιµοπληθωριστική κοινωνία.
Η απάντηση στο µεγάλο ερώτηµα: "Υπάρχει Αξιόπιστη και ∆ηµιουργική Εναλλακτική
Πολιτική Ευρωπαϊκής Ενοποίησης η οποία θα συνεπάγετο ένα καινούργιο αξιόπιστο όραµα για τον
κόσµο µας;", ξεπερνάει αντικειµενικά το δυναµικό αλλά και τις φιλοδοξίες µιας ή περισσοτέρων
εισηγήσεων.
Έτσι η συµβολή αυτή περιορίζεται να καταλήξει στην πρόταση προς διεπιστηµονική έρευνα
και µελέτη τριών θέσεων συµφύτων µε τις αρχές της µεθοδολογίας των "Ολοκληρωµένων
Αποδόσεων" (Ρόκος 1967, 1976, 1981, 1985, 1988) την οποία εφαρµόζει ο υπογραφόµενος στο
πεδίο των ιδιαίτερων ερευνητικών του ενδιαφερόντων (για την Ολοκληρωµένη ∆ιερεύνηση,
Απογραφή, Χαρτογράφηση, και Παρακολούθηση των Φυσικών κι Ανθρώπινων ∆ιαθεσίµων, των
σχέσεων, των αλληλεξαρτήσεων και των αλληλεπιδράσεων τους, αλλά και των τάσεων µεταβολών
τους δια µέσου του χρόνου, ως απαραίτητης, θεµελιακής σηµασίας, αξιόπιστης, ακριβούς κι
ολοκληρωµένης υποδοµής λήψης αναπτυξιακών αποφάσεων) και που θα µπορούσε ενδεχοµένως να
βοηθήσει και στην απάντηση του ερωτήµατος αυτού.
Οι θέσεις αυτές είναι:
Θέση 1η
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (όπως αναλογικά και η Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη, Ρόκος, 1985)
είναι µια νέα, διαφορετική απ' την προηγούµενη κατάσταση ισορροπίας συστηµάτων, σχέσεων κι
αλληλεπιδράσεων των κρατών µελών της Κοινότητας µε στόχο τη "βέλτιστη" αξιοποίηση των
"πραγµατικών" δυνατοτήτων της φυσικής και της κοινωνικοοικονοµικής τους πραγµατικότητας,
σύµφωνα µε το κυρίαρχο κάθε φορά κοινωνικό πλαίσιο αξιών κι επιλογών, όπως αυτό καθορίζεται
από την δυναµική ισορροπία της πολιτικής βούλησης των κοινωνικών δυνάµεων που βρίσκονται
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στην εξουσία, σε σχέση τόσο µε την κυρίαρχη κοινωνική συνείδηση, όσο και µε την συνολική
κοινωνική δυναµική στις συγκεκριµένες συνθήκες.
Έτσι, η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα µπορούσε να είναι µια πραγµατικά ανοιχτή
στις εξελίξεις και στις µεταβολές της πολιτικής και κοινωνικής δυναµικής διαδικασία "µιας διαρκώς
στενότερης ένωσης των λαών της Ευρώπης στην οποία οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατόν
πιο κοντά στους πολίτες" (Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Τίτλος Ι, Κοινές ∆ιατάξεις, Άρθρο
Α) και όχι µια πάγια, άκαµπτη, στατική και µη αναθεωρούµενη (κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες)
συνολικά πορεία.
Θέση 2η
Οι αναγκαίες φάσεις της δυναµικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης (όπως και
της δυναµικής διαδικασίας σχεδιασµού της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, Ρόκος, 1981) µπορούν και
πρέπει ν' ακολουθούν αναλογικά τη διαδοχή:
(α) Καθορισµός του αντικειµενικού σκοπού και των στόχων της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης,
(β) Συνεχής Πληροφόρηση για τα ποιοτικά και µετρητικά µεγέθη των στοιχείων που συγκροτούν
την φυσική και την κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα των κρατών-µελών / συνιστωσών
της,
(γ) Εκτιµήσεις µε βάση τις διαπιστωνόµενες τάσεις και µορφοποίηση των δυνατών εναλλακτικών
καταστάσεων,
(δ) Αποτίµηση των δυνατών εναλλακτικών καταστάσεων,
(ε) Επιλογή της "βέλτιστης" (µε βάση το κάθε φορά κυρίαρχο πλαίσιο αξιών),
(στ) Πραγµατοποίησή της, συνεχής παρακολούθηση των πολυδιάστατων επιπτώσεών της σε
πλανητικό, εθνικό, γεωγραφικό, κοινωνικό, οικονοµικό, νοµισµατικό, ερευνητικό /
τεχνολογικό, πολιτισµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο και κατάλληλη ανάδραση για
επανάληψη της όλης διαδικασίας µε στόχο την τελική επιλογή της πραγµατικά βέλτιστης
κατάστασης.
Θέση 3η
Όπως και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης, έτσι αναλογικά
και για την οµαλή πορεία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης προϋποτίθεται η συντονισµένη και σωστά
προσανατολισµένη διεπιστηµονική προσπάθεια για τη δηµιουργία της απαραίτητης υποδοµής:
(α) µε την αξιόπιστη κι ολοκληρωµένη διερεύνηση κι απογραφή των στοιχείων που συγκροτούν
την φυσική πραγµατικότητα των κρατών-µελών/συνιστωσών της Κοινότητας,
β)
µε την πιστή απόδοση της οικονοµικής και κοινωνικής τους πραγµατικότητας, της σχέσης
τους µε την αντίστοιχη φυσική πραγµατικότητα, αλλά και των µέτρων τάσης των µεταβολών
κι αλληλεξαρτήσεών τους στον χώρο που υπάρχει, τελείται ή αντιµετωπίζεται ένα ιδιαίτερο
πρόβληµα,
(γ) µε την απόκτηση κι αξιολόγηση πληροφοριών για τις επιπτώσεις και τις αλληλεπιδράσεις της
συγκεκριµένης
διαδικασίας
Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης
στον
φυσικό
και
οικονοµικοκοινωνικό χώρο κάθε κράτους-µέλους/συνιστώσας της Κοινότητας
(δ) µε την προετοιµασία όλων εκείνων των βασικών σχεδίων, χαρτών και πληροφοριακών
στοιχείων που θα διευκολύνουν, θα τεκµηριώνουν και θα καθιστούν δυνατή τη διαδικασία
λήψης των "σωστών" αποφάσεων (Ρόκος 1981).
Η εφαρµογή των θέσεων αυτών θα έκανε ενδεχοµένως τις φιλόδοξες Κοινές ∆ιατάξεις της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση να µη µοιάζουν µε ευχολόγια σε σχέση τόσο µε τα µεγάλα
εσωτερικά της προβλήµατα όσο και µε την στρατηγική προοπτική της στον σύγχρονο κόσµο.

Επιµύθιο
Το οριακότατο Ναι του Γαλλικού Λαού στη Συνθήκη για την Ένωση της Ευρώπης
κατανοήθηκε ορθά από όλους τους πολίτες αλλά και τµήµατα των ηγεσιών των κρατών-µελών ως
ένα πολυσήµαντο µήνυµα απαίτησης να επανεξετασθεί η συνολική πολιτική προς την Ευρωπαϊκή
Ολοκλήρωση.
Είναι πια κοινή πεποίθηση ότι η οικονοµική και νοµισµατική σύγκλιση όχι µόνο δεν
συνεπάγονται την κοινωνική συνοχή και δεν συµπορεύονται µ' αυτήν, αλλά αντίθετα αφήνουν πίσω
τους θύµατα τους εργαζοµένους, τα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, τις προβληµατικές
και τις µειονεκτούσες περιφέρειες και το κυριότερο, όλο και περισσότερους ανέργους, (ιδιαίτερα
νέους), παραιτηµένους, απελπισµένους και περιθωριοποιηµένους πολίτες.
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Και βέβαια µια τέτοια εξέλιξη δεν αποτελεί Ολοκλήρωση.
∆εν αποτελεί διαδικασία αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης, µείωσης και προοδευτικής
εξάλειψης των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων αλλά ούτε και σεβασµού των
ανθρώπινων και πολιτικών δικαιωµάτων και της πολιτισµικής κληρονοµιάς της ηπείρου µας.
Με παληές ιδέες, νοοτροπίες, µεθοδολογικά εργαλεία και πολιτικά και κυβερνητικά
τεχνάσµατα δεν µπορούν ν' αντιµετωπισθούν τα πολυδιάστατα σύγχρονα κοινωνικά, οικονοµικά,
πολιτισµικά, αναπτυξιακά και περιβαλλοντικά προβλήµατα, πολύ δε περισσότερο δεν µπορούν να
αποκρυβούν, να ωραιοποιηθούν ή ν' "αξιοποιηθούν" για επιτάχυνση ίδιας ποιότητας και φιλοσοφίας
διαδικασιών ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Γιατί οι "µερικές" προσεγγίσεις των προβληµάτων και οι "µερικές" πολιτικές αντιµετώπισης
τους, απ' τη φύση τους θα εξακολουθήσουν να παράγουν αντιφάσεις, αποκλίσεις και
αποδιαρθρώσεις, να βαθαίνουν την κρίση και να αποµακρύνουν την προοπτική µιας πραγµατικής
ολοκλήρωσης.
Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση συνεπώς, υποχρεωτικά προϋποθέτει:
Ολοκληρωµένες Προσεγγίσεις των Προβληµάτων,
Ολοκληρωµένα, αξιόπιστα και συνεχώς ενηµερωµένα ανοιχτά και δηµόσια Συστήµατα
Πληροφοριών για τα στοιχεία που συγκροτούν την φυσική, την κοινωνικοοικονοµική, την
πολιτισµική, την αναπτυξιακή, την οργανωτικοδιοικητική και την περιβαλλοντική
πραγµατικότητα των κρατών-µελών της Κοινότητας και των περιφερειών τους, αλλά και των
εσωτερικών και εξωτερικών αλληλεπιδράσεών τους,
Ολοκληρωµένες πολιτικές που σε µια δηµοκρατική Ευρώπη δεν µπορούν παρά να
παράγονται αποκεντρωµένα, απ' τα κάτω και να µην επιβάλλονται έστω και
"δηµοκρατικοφανώς" συγκεντρωτικά απ' τα πάνω.
Αν είναι αλήθεια ότι η κρίση του Σεπτεµβρίου 1992 οδηγεί στην πράξη (και παρά τα
επιφαινόµενα), τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερµανίας στη συγκρότηση Γαλλο - Γερµανικού
άξονα ως ηγεµονικής δύναµης µιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων (που οι προδιαγραφές
"ολοκλήρωσής" της συµπεριλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνον κριτήρια οικονοµικά και
νοµισµατικά), µένει στους πολίτες της η ευθύνη για τον συνολικό αναπροσανατολισµό της στην
κατεύθυνση της πραγµατικής της ολοκλήρωσης.
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