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Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µια ένωση κρατών η οποία δηµιουργήθηκε µε ένα κοινό́
ιδανικό́ : µια ειρηνική́, ενωµένη και ευηµερούσα Ευρώπη. Τόσο η επιθυµία διατήρησης της
ειρήνης µετά το τέλος του Β΄ Πα+,οσµ-ου Πολέµου, όσο κ.ι η ανάγκη /0,/1οµ0κής
ανοικοδόµησης της εξαθλιωµένης από τον πόλεµο Ευρώπης συντέλεσαν στη δηµιουργία µιας
ένωσης µε απώτερο σκοπό την οικονοµική ενοποίηση. Ωστόσο, η οικονοµική κρίση που έχει
κάνει την εµφάνισή της από το 2008 έχει οδηγήσει σε µια κρίση αξιών. Βασικές έννοιες
όπως η αλληλεγγύη, η συνοχή́, η ισότητα και η κοινωνική́ δικαιοσύνη δίνουν τη θέση τους
στην οικονοµική́ σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα των αγορών.
Η δηµοσιονοµική κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα και εξελίχθηκε γρήγορα σε κρίση δηµοσίου
χρέους για όλο τον νότο της Ευρώπης θέτει εν αµφιβόλω µια σειρά από δηµοκρατικές
κατακτήσεις, όπως το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου. Μπορεί, λοιπόν, να
αποκατασταθεί η διαταραγµένη σχέση ανάµεσα στην πολιτική και την οικονοµία; Σύµφωνα
µε τον Τσόµσκι το κέντρο βάρους στην Ευρωπαϊκή ήπειρο έχει µετατοπιστεί ανεπιστρεπτί
από την πολιτική στην οικονοµία. Ακόµα, η αγορά καθορίζει αποκλειστικά τους όρους της
κοινωνικής συµβίωσης. Έτσι, οι δυνάµεις της αγοράς έχουν ανατρέψει όλες τις θεσµικές
ισορροπίες της παραδοσιακής δηµοκρατικής οργάνωσης της Ευρώπης, µε αποτέλεσµα η
δηµοκρατία να δέχεται σοβαρά πλήγµατα αξιοπιστίας.
Στις

σηµερινές

συνθήκες

διακυβέρνησης

στους

κόλπους

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

παρουσιάζεται ένα έλλειµµα δηµοκρατίας. Κι αυτό γιατί τα όρια µεταξύ της σύγχρονης
αριστεράς και δεξιάς είναι ασαφή, σε βαθµό που οι βασικοί ιδεολογικοί
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προγράµµατα µακροοικονοµικής φύσης, τα οποία θέτει η Κοµισιόν και αυτό συνεπάγεται την
επιλογή σκληρής λιτότητας και αύξησης φόρων σε βάθος χρόνου, ανεξαρτήτως πολιτικού
χρώµατος. Οι εκλογές δεν παίζουν πια σχεδόν κανένα ρόλο, αφού οι πολιτικές εξελίξεις
καθορίζονται από ένα πολύ µικρό ποσοστό ανθρώπων. Ο Ευρωπαίος πολίτης δεν έχει πλέον
τη δυνατότητα να επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί
το ότι ένα συντριπτικό ποσοστό του ελληνικού λαού καταψήφισε τα µέτρα που επιβλήθηκαν
στη βάση του οικονοµικού µοντέλου της Ευρωζώνης. Εντούτοις αποδείχθηκε ότι οι
οικονοµικές εξελίξεις ήταν προδιαγεγραµµένες. Η ίδια η κυβέρνηση αγνόησε την απόφαση
του λαού.
Προκύπτει λοιπόν το ερώτηµα: «Έχει µέλλον στην Ευρώπη η δηµοκρατία;».

